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with informal care, which contributes to a sustainable employability of working informal caregivers. The 

study of work characteristics that may influence whether working caregivers feel entitled to take formal 

care leave (their ‘sense of entitlement’), such as job type or attitudes and opinions of employers and 

colleagues, can contribute to this sustainable employability as well.  

 

The study of informal caregiving turned out to be complex, as many different factors play a role and 

can be related to each other as well. This also depends on aspects like the type of care relationship, the 

health situation of the care recipient, and the intensity of informal caregiving. Due to this complexity, 
large sample sizes are important in order to answer the research questions of main interest, and each 

time it should be considered whether or not to focus on a selection of informal caregivers. The inclusion 

of all relevant factors in caregiving studies is hampered by the aim to limit the burden of research 

participation for informal caregivers. Moreover, research participation might not be evenly distributed, 

and the possibility of nonconsent and nonresponse bias needs to be taken into account. 
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Dit proefschrift gaat over de omstandigheden waarin mantelzorgers negatieve en positieve 

mantelzorgervaringen beleven. Informatie over deze omstandigheden is cruciaal voor het prioriteren 

van beleid en de ontwikkeling van effectieve mantelzorgondersteuning.  

 

Wereldwijd neemt het relatieve en absolute aandeel ouderen toe, resulterend in toenemende 

zorgbehoeften. Voldoen aan deze toenemende zorgbehoeften legt een druk op nationale 

gezondheidszorgstelsels en ook op mantelzorgers. In Nederland waren er in 2014 ongeveer 4,3 miljoen 

mensen van 18 jaar en ouder die in het voorafgaande jaar (een bepaalde vorm van) mantelzorg hadden 
gegeven, wat neerkomt op 33% van de volwassen bevolking. Van hen voelde ongeveer één op de tien 

(ongeveer 400.000 mensen) zich zwaar belast door de mantelzorg die zij gaven. De meeste 

mantelzorgers ervaren echter ook positieve aspecten van mantelzorg, zoals gevoelens van beloning, 

verrijking, persoonlijke groei of liefde en waardering. Bestaand onderzoek suggereert dat mantelzorgers 

zowel negatieve als positieve mantelzorgervaringen kunnen hebben, en dat deze negatieve en positieve 

mantelzorgervaringen mogelijk gerelateerd zijn aan verschillende aspecten van de mantelzorgsituatie. 

Met de vergrijzing en de veranderingen in de langdurige zorg nemen de zorgbehoeften toe en neemt 

ook de druk op mensen toe om mantelzorg te geven. Tegelijkertijd kan het geven van mantelzorg 
negatieve gevolgen hebben voor mantelzorgers. Deze ontwikkelingen vereisen niet alleen inzicht in de 

mogelijkheden om negatieve mantelzorgervaringen te verminderen, maar ook in de mogelijkheden om 

positieve mantelzorgervaringen te versterken. In dit proefschrift is bestudeerd of en hoe variatie in 

negatieve en positieve mantelzorgervaringen verklaard kan worden door kenmerken van de 

mantelzorger, de gezondheidssituatie van de zorgontvanger, de situatie waarin de mantelzorg gegeven 

wordt, en de mogelijke weerslag (spill-over) die mantelzorg kan hebben op andere levensgebieden zoals 

betaald werk. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft het onderzoeksdesign, de dataverzameling, de meetinstrumenten en 
studiepopulatie van de Lifelines Informal Care Add-on Study (Lifelines ICAS). Lifelines ICAS is opgezet 

binnen de Lifelines Cohort Study om de heterogeniteit in de populatie van mantelzorgers te omvatten, 

en om het samenspel van kenmerken van de mantelzorger, de zorgontvanger, de mantelzorgsituatie, 

en positieve en negatieve mantelzorgervaringen en uitkomsten te onderzoeken. Lifelines deelnemers 

die aangaven dat zij mantelzorg gaven (N=11,651) verschaften basisgegevens over hun 

mantelzorgsituatie. Een subgroep van deze mantelzorgers (N=2002) werd uitgenodigd om deel te 

nemen aan Lifelines ICAS. Uiteindelijk hebben 965 mantelzorgers daadwerkelijk aan Lifelines ICAS 

deelgenomen (respons van 48%). Zij vulden een uitgebreide vragenlijst in over hun mantelzorgsituatie 
en mantelzorgervaringen. De studiepopulatie van Lifelines ICAS bestond uit een mix van mantelzorgers, 

met variatie in bijvoorbeeld de soort mantelzorg die gegeven wordt, de intensiteit van de mantelzorg, 

de gezondheidsproblemen van de zorgontvanger, en de ervaringen met en uitkomsten van het geven 

van mantelzorg. Deze variatie maakt het mogelijk om niet alleen verschillen tussen mantelzorgers te 

bestuderen, maar ook om gemeenschappelijke kenmerken te bestuderen die voor verschillende groepen 

 

 

mantelzorgers gerelateerd zijn aan negatieve en positieve mantelzorgervaringen zoals ervaren belasting 

en voldoening. 

 

In Hoofdstuk 3 evalueerden we de nonconsent en nonrespons bias in de populatie mantelzorgers die 

deelnamen aan de Lifelines Cohort Study en uitgenodigd werden voor deelname aan Lifelines ICAS. We 

vonden dat mantelzorgers die zeer betrokken waren bij de mantelzorg (d.w.z. grote tijdsinvestering in 

de mantelzorg, hoge ervaren belasting) vaker instemden met deelname aan Lifelines ICAS, en dat zij 

ook vaker de vragenlijst van Lifelines ICAS daadwerkelijk invulden en terugstuurden. De nonconsent en 
nonrespons had effect op de associaties van een aantal mantelzorgkenmerken met de ervaren belasting 

van mantelzorgers. Deze mantelzorgkenmerken waren voornamelijk indicatoren van de mate van 

betrokkenheid bij de mantelzorg, zoals de tijdsinvestering en de duur van de mantelzorg. De associaties 

van deze indicatoren met ervaren belasting waren sterker voor mantelzorgers die wel hadden ingestemd 

met deelname dan voor mantelzorgers die niet hadden ingestemd met deelname, en ze waren ook 

sterker voor mantelzorgers die wel de vragenlijst hadden ingevuld en teruggestuurd dan voor 

mantelzorgers die dit niet hadden gedaan. Dit laat zien dat niet alle mantelzorgers zullen deelnemen 

aan mantelzorgonderzoek en dat er wellicht sprake is van selectie. Bovendien worden sommige 
associaties met ervaren belasting mogelijk overschat. In mantelzorgonderzoek moet daarom rekening 

worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van nonconsent en nonrespons bias.  

 

In Hoofdstuk 4 werden de associaties bestudeerd tussen een aantal primaire stressoren (d.w.z. het 

aantal uur mantelzorg per week, de gezondheidsproblemen van de zorgontvanger) en de totale ervaren 

belasting en verschillende dimensies van belasting, bij 154 mantelzorgers die zorgden voor hun partner 

(partner-mantelzorgers) en 202 mantelzorgers die zorgden voor een (schoon-)ouder (ouder-

mantelzorgers). Dit gebeurde zowel cross-sectionaal als longitudinaal (12 maanden follow-up), met data 

van een cohortstudie binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Partner- en ouder-mantelzorgers 
verschilden aanzienlijk wat betreft hun mantelzorgsituatie en de mate van ervaren belasting. Zo 

verleenden partner-mantelzorgers gemiddeld meer uren huishoudelijke zorgtaken dan ouder-

mantelzorgers, en hadden de ouders van ouder-mantelzorgers gemiddeld een slechtere gezondheid dan 

de partners van partner-mantelzorgers. Zowel op baseline als op follow-up ervaarden partner-

mantelzorgers een hogere totale belasting, en ervaarden zij meer geestelijke en fysieke 

gezondheidsproblemen en meer problemen met het combineren van de mantelzorg met andere 

dagelijkse activiteiten, in vergelijking met ouder-mantelzorgers. Ook bleek dat partner-mantelzorgers 

een hogere totale belasting ervaarden wanneer de zorgontvanger meer gezondheidsproblemen had, 
terwijl ouder-mantelzorgers met name een hogere totale belasting ervaarden wanneer zij meer tijd 

staken in de mantelzorg. De ervaren belasting op follow-up werd voornamelijk verklaard door de mate 

van belasting op baseline, voor zowel partner- als ouder-mantelzorgers. Deze bevindingen laten zien 

dat partner- en ouder-mantelzorgers mantelzorg verlenen in verschillende zorgsituaties, dat zij mogelijk 

verschillende soorten en hoeveelheid belasting ervaren, en dat deze belasting wellicht gerelateerd is 

aan verschillende (primaire) stressoren. Dit onderstreept dat het type zorgrelatie moet worden 
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meegenomen in de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast zijn de huidige gezondheidssituatie 

van de zorgontvanger en de huidige tijdsinvestering in mantelzorg belangrijke predictoren van 

toekomstig ervaren belasting, wat meegenomen kan worden in de preventie mantelzorgbelasting. 

 

In Hoofdstuk 5 is onderzocht of veranderingen in de kwetsbaarheid van ouderen over de tijd van 

invloed zijn op de mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven van hun mantelzorgers. Naast algehele 

kwetsbaarheid en mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven zijn ook verschillende domeinen van 

kwetsbaarheid en verschillende negatieve en positieve dimensies van mantelzorggerelateerde kwaliteit 
van leven bestudeerd. Er is gebruik gemaakt van een populatie van 660 koppels van oudere en 

mantelzorger, afkomstig uit 5 onderzoeksprojecten van de TOPICS-MDS database (The Older Persons 

and Informal Caregivers Survey Minimum DataSet) met gegevens van zowel de oudere zorgontvanger 

als de mantelzorger op baseline en 12 maanden follow-up. Een toename in kwetsbaarheid bij de 

zorgontvanger over tijd, en specifiek een afname van zijn of haar psychische gezondheid, was 

gerelateerd aan een lagere mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven van de mantelzorger op follow-

up. Deze lagere mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven uitte zich vooral in meer lichamelijke en 

psychische gezondheidsproblemen en meer problemen met het combineren van de mantelzorg met 
andere dagelijkse activiteiten. Ook een toename in het aantal uur verleende mantelzorg was negatief 

gerelateerd aan de mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven. De positieve dimensies van 

mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven, zoals voldoening, waren niet gerelateerd aan veranderingen 

in kwetsbaarheid of het aantal uur mantelzorg. Deze resultaten laten zien dat een afnemende 

gezondheid van de zorgontvanger (d.w.z. een toename in kwetsbaarheid) een negatieve invloed kan 

hebben op de mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven van de mantelzorger. Professionals in de 

gezondheidszorg die een toename in kwetsbaarheid of een afname in psychische gezondheid bij 

ouderen constateren, of die een toename zien in het aantal uren verleende mantelzorg, moeten zich 

bewust zijn van de aanzienlijke problemen die dit mogelijk met zich meebrengt voor de mantelzorger. 
Hulp en ondersteuning voor de mantelzorger zou onderwerp van gesprek moeten zijn, en deze hulp en 

ondersteuning moet afgestemd worden op de specifieke behoeften en problemen van de mantelzorger. 

 

In Hoofdstuk 6 hebben we de rol onderzocht van de kwaliteit van de relatie tussen mantelzorger en 

zorgontvanger en van de intrinsieke motivatie om mantelzorg te geven voor zowel negatieve als 

positieve mantelzorgervaringen, onafhankelijk van primaire en secondaire stressoren. Daarnaast 

hebben we potentiële buffer en ‘thrive’ effecten van de kwaliteit van de relatie en intrinsieke motivatie 

bestudeerd. In een populatie van 660 mantelzorgers van Lifelines ICAS vonden we dat mantelzorgers 
met hogere intrinsieke motivatie die mantelzorg gaven in een kwalitatief goede relatie meer positieve 

mantelzorgervaringen hadden. Zij hadden echter niet minder negatieve mantelzorgervaringen. 

Daarnaast vormde een hoge intrinsieke motivatie een buffer voor een afname in positieve 

mantelzorgervaringen. Een thrive-effect werd niet gevonden (d.w.z. mantelzorgers hadden niet meer 

positieve mantelzorgervaringen wanneer zij geconfronteerd werden met meer stressoren in een 

kwalitatief goede relatie of met een hoge intrinsieke motivatie). Voor negatieve mantelzorgervaringen 

 

 

waren de primaire, en vooral de secundaire stressoren van belang; de impact van het geven van 

mantelzorg op andere levensgebieden, zoals werk, sociale activiteiten en gezondheid, bleek belangrijk 

voor negatieve uitkomsten zoals ervaren belasting. Deze resultaten suggereren dat er speciale aandacht 

nodig is in beleid en interventies voor mantelzorgers die mantelzorg geven in een kwalitatief minder 

goede relatie en voor mantelzorgers met een lagere intrinsieke motivatie om mantelzorg te geven. De 

mogelijk negatieve invloed van het geven van mantelzorg op andere levensgebieden moet ook zoveel 

mogelijk voorkomen worden. Beleidsmakers en andere stakeholders moeten zich hier bewust van zijn, 

en zouden meer aandacht moeten schenken aan risiciogroepen die te maken krijgen met veel 
stressoren, zoals het verlenen van veel uren en soorten mantelzorg en een negatieve weerslag van 

mantelzorg op andere activiteiten. Hierbij is de ontwikkeling van passende interventies om deze mogelijk 

negatieve invloed van mantelzorg op andere levensgebieden te beperken van belang. 

 

In Hoofdstuk 7 is bestudeerd welke werkaanpassingen of -strategieën gebruikt worden door werkende 

mantelzorgers die voor een (schoon)ouder zorgden (ouder-mantelzorgers), en welke kenmerken van 

de mantelzorg, van het betaald werk, en van de mantelzorger hiermee geassocieerd zijn. In een 

populatie van 333 werkende ouder-mantelzorgers, afkomstig uit Lifelines ICAS, kwam naar voren dat 
een meerderheid (61%) één of meer strategieën had gebruikt, waarbij het opnemen van vakantiedagen 

het meeste voorkwam (41%), gevolgd door individuele afspraken met de werkgever (30%), gebruik 

van verlofregelingen (13%), en het verminderen van het aantal uren werk (6%). Werkende ouder-

mantelzorgers die veel uren werken, die meer gezondheidsproblemen hadden, of die vaker werk of 

bezigheden moesten onderbreken als gevolg van de mantelzorg, hadden vaker één of meer van deze 

strategieën toegepast. Dit wijst erop dat werkende mantelzorgers in een dergelijke ernstige 

mantelzorgsituatie vaker hun werksituatie moeten aanpassen om hun betaald werk met mantelzorg te 

kunnen combineren. Omdat bijna de helft van de werkende ouder-mantelzorgers geen gebruik maakte 

van één of meerdere strategieën, zouden beleidsmakers en werkgevers hen moeten informeren over 
het bestaan en de beschikbaarheid van de verschillende strategieën. Daarnaast is het van belang dat 

werkgevers een mantelzorgvriendelijker personeelsbeleid in overweging nemen. Wanneer de 

verschillende verlofregelingen onder de aandacht gebracht worden, is speciale aandacht nodig voor 

lager opgeleidde ouder-mantelzorgers, aangezien zij in deze studie het minst vaak gebruik maakten van 

deze verlofregelingen. 

 

Hoofdstuk 8 bevat de algemene discussie waarin de belangrijkste bevindingen en implicaties van dit 

proefschrift worden bediscussieerd, gevolgd door een aantal methodologische overwegingen en 
mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. Alle bevindingen in acht nemende, kunnen we allereerst 

concluderen dat negatieve mantelzorgervaringen met name gerelateerd zijn aan primaire (aantal uren 

en soorten mantelzorg) en secundaire stressoren (gezondheidsproblemen en problemen met andere 

activiteiten door de mantelzorg), terwijl positieve mantelzorgervaringen met name gerelateerd zijn aan 

een de intrinsieke motivatie om mantelzorg te geven en de kwaliteit van de relatie tussen mantelzorger 

en zorgontvanger. Dit betekent dat interventies die succesvol negatieve mantelzorgervaringen 
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In Hoofdstuk 5 is onderzocht of veranderingen in de kwetsbaarheid van ouderen over de tijd van 

invloed zijn op de mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven van hun mantelzorgers. Naast algehele 

kwetsbaarheid en mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven zijn ook verschillende domeinen van 

kwetsbaarheid en verschillende negatieve en positieve dimensies van mantelzorggerelateerde kwaliteit 
van leven bestudeerd. Er is gebruik gemaakt van een populatie van 660 koppels van oudere en 

mantelzorger, afkomstig uit 5 onderzoeksprojecten van de TOPICS-MDS database (The Older Persons 

and Informal Caregivers Survey Minimum DataSet) met gegevens van zowel de oudere zorgontvanger 

als de mantelzorger op baseline en 12 maanden follow-up. Een toename in kwetsbaarheid bij de 

zorgontvanger over tijd, en specifiek een afname van zijn of haar psychische gezondheid, was 

gerelateerd aan een lagere mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven van de mantelzorger op follow-

up. Deze lagere mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven uitte zich vooral in meer lichamelijke en 

psychische gezondheidsproblemen en meer problemen met het combineren van de mantelzorg met 
andere dagelijkse activiteiten. Ook een toename in het aantal uur verleende mantelzorg was negatief 

gerelateerd aan de mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven. De positieve dimensies van 

mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven, zoals voldoening, waren niet gerelateerd aan veranderingen 

in kwetsbaarheid of het aantal uur mantelzorg. Deze resultaten laten zien dat een afnemende 

gezondheid van de zorgontvanger (d.w.z. een toename in kwetsbaarheid) een negatieve invloed kan 

hebben op de mantelzorggerelateerde kwaliteit van leven van de mantelzorger. Professionals in de 

gezondheidszorg die een toename in kwetsbaarheid of een afname in psychische gezondheid bij 

ouderen constateren, of die een toename zien in het aantal uren verleende mantelzorg, moeten zich 

bewust zijn van de aanzienlijke problemen die dit mogelijk met zich meebrengt voor de mantelzorger. 
Hulp en ondersteuning voor de mantelzorger zou onderwerp van gesprek moeten zijn, en deze hulp en 

ondersteuning moet afgestemd worden op de specifieke behoeften en problemen van de mantelzorger. 

 

In Hoofdstuk 6 hebben we de rol onderzocht van de kwaliteit van de relatie tussen mantelzorger en 

zorgontvanger en van de intrinsieke motivatie om mantelzorg te geven voor zowel negatieve als 

positieve mantelzorgervaringen, onafhankelijk van primaire en secondaire stressoren. Daarnaast 

hebben we potentiële buffer en ‘thrive’ effecten van de kwaliteit van de relatie en intrinsieke motivatie 

bestudeerd. In een populatie van 660 mantelzorgers van Lifelines ICAS vonden we dat mantelzorgers 
met hogere intrinsieke motivatie die mantelzorg gaven in een kwalitatief goede relatie meer positieve 

mantelzorgervaringen hadden. Zij hadden echter niet minder negatieve mantelzorgervaringen. 

Daarnaast vormde een hoge intrinsieke motivatie een buffer voor een afname in positieve 

mantelzorgervaringen. Een thrive-effect werd niet gevonden (d.w.z. mantelzorgers hadden niet meer 

positieve mantelzorgervaringen wanneer zij geconfronteerd werden met meer stressoren in een 

kwalitatief goede relatie of met een hoge intrinsieke motivatie). Voor negatieve mantelzorgervaringen 

 

 

waren de primaire, en vooral de secundaire stressoren van belang; de impact van het geven van 

mantelzorg op andere levensgebieden, zoals werk, sociale activiteiten en gezondheid, bleek belangrijk 

voor negatieve uitkomsten zoals ervaren belasting. Deze resultaten suggereren dat er speciale aandacht 

nodig is in beleid en interventies voor mantelzorgers die mantelzorg geven in een kwalitatief minder 

goede relatie en voor mantelzorgers met een lagere intrinsieke motivatie om mantelzorg te geven. De 

mogelijk negatieve invloed van het geven van mantelzorg op andere levensgebieden moet ook zoveel 

mogelijk voorkomen worden. Beleidsmakers en andere stakeholders moeten zich hier bewust van zijn, 

en zouden meer aandacht moeten schenken aan risiciogroepen die te maken krijgen met veel 
stressoren, zoals het verlenen van veel uren en soorten mantelzorg en een negatieve weerslag van 

mantelzorg op andere activiteiten. Hierbij is de ontwikkeling van passende interventies om deze mogelijk 

negatieve invloed van mantelzorg op andere levensgebieden te beperken van belang. 

 

In Hoofdstuk 7 is bestudeerd welke werkaanpassingen of -strategieën gebruikt worden door werkende 

mantelzorgers die voor een (schoon)ouder zorgden (ouder-mantelzorgers), en welke kenmerken van 

de mantelzorg, van het betaald werk, en van de mantelzorger hiermee geassocieerd zijn. In een 

populatie van 333 werkende ouder-mantelzorgers, afkomstig uit Lifelines ICAS, kwam naar voren dat 
een meerderheid (61%) één of meer strategieën had gebruikt, waarbij het opnemen van vakantiedagen 

het meeste voorkwam (41%), gevolgd door individuele afspraken met de werkgever (30%), gebruik 

van verlofregelingen (13%), en het verminderen van het aantal uren werk (6%). Werkende ouder-

mantelzorgers die veel uren werken, die meer gezondheidsproblemen hadden, of die vaker werk of 

bezigheden moesten onderbreken als gevolg van de mantelzorg, hadden vaker één of meer van deze 

strategieën toegepast. Dit wijst erop dat werkende mantelzorgers in een dergelijke ernstige 

mantelzorgsituatie vaker hun werksituatie moeten aanpassen om hun betaald werk met mantelzorg te 

kunnen combineren. Omdat bijna de helft van de werkende ouder-mantelzorgers geen gebruik maakte 

van één of meerdere strategieën, zouden beleidsmakers en werkgevers hen moeten informeren over 
het bestaan en de beschikbaarheid van de verschillende strategieën. Daarnaast is het van belang dat 

werkgevers een mantelzorgvriendelijker personeelsbeleid in overweging nemen. Wanneer de 

verschillende verlofregelingen onder de aandacht gebracht worden, is speciale aandacht nodig voor 

lager opgeleidde ouder-mantelzorgers, aangezien zij in deze studie het minst vaak gebruik maakten van 

deze verlofregelingen. 

 

Hoofdstuk 8 bevat de algemene discussie waarin de belangrijkste bevindingen en implicaties van dit 

proefschrift worden bediscussieerd, gevolgd door een aantal methodologische overwegingen en 
mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. Alle bevindingen in acht nemende, kunnen we allereerst 

concluderen dat negatieve mantelzorgervaringen met name gerelateerd zijn aan primaire (aantal uren 

en soorten mantelzorg) en secundaire stressoren (gezondheidsproblemen en problemen met andere 

activiteiten door de mantelzorg), terwijl positieve mantelzorgervaringen met name gerelateerd zijn aan 

een de intrinsieke motivatie om mantelzorg te geven en de kwaliteit van de relatie tussen mantelzorger 

en zorgontvanger. Dit betekent dat interventies die succesvol negatieve mantelzorgervaringen 
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verminderen niet met zekerheid ook succesvol zullen zijn in het versterken van positieve 

mantelzorgervaringen. Dergelijke interventies moeten wellicht gericht zijn op andere aspecten, zoals 

bijvoorbeeld een verbeterde kwaliteit van de relatie tussen mantelzorger en zorgontvanger of een 

sterkere intrinsieke motivatie voor het geven van mantelzorg. Het identificeren, invoegen en evalueren 

van (andere) factoren die positieve mantelzorgervaringen kunnen versterken in interventies ter 

ondersteuning van mantelzorgers is een belangrijke onderwerp voor toekomstig mantelzorgonderzoek. 

Een tweede conclusie in dit proefschrift is dat partner-mantelzorgers en ouder-mantelzorgers 

mantelzorg geven in verschillende zorgsituaties, en dat ook de aanwezigheid en sterkte van de 
associaties van een aantal stressoren met negatieve mantelzorgervaringen varieert voor partner- en 

ouder-mantelzorgers. Dit betekent dat wellicht niet alle soorten ondersteuning even positief werken 

voor verschillende typen relaties tussen mantelzorger en zorgontvanger, en het benadrukt hoe 

belangrijk het is om rekening te houden met het type relatie in de ontwikkeling van effectieve 

mantelzorgondersteuning. Ten derde concluderen we dat de weerslag die mantelzorg kan hebben op 

andere levensgebieden zoals betaald werk, gerelateerd is aan negatieve mantelzorgervaringen en kan 

resulteren in aanpassingen op het werk. Het ontvangen van informatie over opties zoals bijvoorbeeld 

het gebruik van verlofregelingen, en het worden gestimuleerd om de eigen situatie te bespreken met 
werkgever, leidinggevenden en collega’s, kan van groot belang zijn voor werkende mantelzorgers. Dit 

vermindert en voorkomt mogelijk de belasting en stress die voortvloeit uit problemen met het 

combineren van betaald werk en mantelzorg, wat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van 

werkende mantelzorgers. Ook het bestuderen van kenmerken van het werk die mogelijk van invloed 

zijn op de mate waarin mensen zich vrij voelen om gebruik te maken van verlofregelingen (‘sense of 

entitlement’), zoals het soort werk of de houding en mening van werkgevers en collega’s, kan bijdragen 

aan de duurzame inzetbaarheid van werkende mantelzorgers.  

 

Onderzoek naar mantelzorg bleek complex, doordat veel verschillende factoren een rol spelen en ook 
aan elkaar gerelateerd zijn. Dit hangt mede af van aspecten zoals de type relatie tussen mantelzorger 

en zorgontvanger, de gezondheidssituatie van de zorgontvanger, en de intensiteit van de mantelzorg. 

Vanwege deze complexiteit zijn grote studiepopulaties van belang om de belangrijkste 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Ook dient telkens overwogen te worden of er gefocused 

wordt op een selectie van mantelzorgers. De inclusie van alle relevante factoren in mantelzorgonderzoek 

wordt belemmerd doordat ook de belasting die onderzoeksdeelname met zich meebrengt voor 

mantelzorgers beperkt moet blijven. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met nonconsent en 

nonresponse bias, omdat onderzoeksdeelname mogelijk niet gelijk verdeeld is onder mantelzorgers.   
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