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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

Caregiving experiences of informal caregivers. 

The importance of characteristics of the informal caregiver,  

care recipient, and care situation 

 

door Marloes Oldenkamp 

 

1. Een hoge intrinsieke motivatie en een goede relatie met de zorgontvanger zijn 

cruciale voorwaarden voor een positieve mantelzorgervaring (dit proefschrift). 

2. Positieve en negatieve mantelzorgervaringen zijn negatief aan elkaar gerelateerd, 

maar sluiten elkaar niet uit (dit proefschrift). 

3. Mantelzorgers die zorgen voor hun partner ervaren een hogere belasting wanneer 

hun partner meer gezondheidsproblemen heeft, terwijl mantelzorgers die zorgen 

voor een (schoon)ouder vooral een hogere belasting ervaren wanneer zij meer 

uren persoonlijke verzorging verlenen (dit proefschrift). 

4. Het verlenen van mantelzorg maakt dat werkende mantelzorgers aanpassingen 

moeten doen op hun werk om mantelzorg en betaald werk te kunnen combineren 

(dit proefschrift). 

5. Een hoge nonresponse betekent niet automatisch dat er sprake is van selection 

bias.  

6. Gezien de toename van het aantal werkende mantelzorgers is een pro-actieve rol 

van werkgevers, waarin zij hun werknemers informeren over verlofregelingen en 

hen optimaal ondersteunen om mantelzorg en werk te kunnen combineren zonder 

dat zij overbelast raken, van groot belang. 

7. Mantelzorg wordt steeds belangrijker voor de (financiële) houdbaarheid van de 

langdurige zorg in Nederland. 

8. Ook mantelzorgers kan je niet over één kam scheren. 

9. There are only four kinds of people in this world: those who have been caregivers; 

those who currently are caregivers; those who will be caregivers; and those who 

will need caregivers (Rosalynn Carter, 1997). 

10. Een baby op komst zet alles in perspectief. 


