
Wat is zingeving? 
Zingeving klinkt al snel zwaar, maar dat hoeft het 

helemaal niet te zijn. Het betreft alles wat mensen van 

waarde vinden, wat hun leven zin en betekenis geeft. 

Bij mantelzorgers komt zingeving al snel om de hoek 

kijken. Of de mantelzorger nu bewust heeft gekozen voor 

de zorg, uit plichtsbesef of er langzaamaan ingerold is: 

mantelzorg heeft altijd te maken met zingeving. Niet in 

de laatste plaats omdat aan de basis van mantelzorg de 

relatie ligt. Mantelzorgers zorgen voor een partner, kind, 

ouder, vriend of goede buur. In die zorgrelatie maken zij 

mee wat in alle relaties aan de orde komt, zowel positieve 

als negatieve ervaringen, maar dan uitvergroot en met een 

naaste die meer van hen afhankelijk is. Zingeving komt in 

mantelzorg op drie manieren aan de orde: als aanleiding, 

als manier om met de situatie om te gaan of als resultaat 

van de zorg.

Aanleiding tot zorg 
Voor een deel van de mantelzorgers geldt dat zingeving de 

aanleiding vormt om mantelzorg te verlenen. Deze aanlei-

ding komt voort uit hun levensvisie, bijvoorbeeld omdat 

mensen dat in hun opvoeding hebben meegekregen. Ook 

kan een geloofsovertuiging, wanneer zorgen onderdeel is 

van de regels van het geloof, de aanleiding vormen van man-

telzorg. In beide gevallen spreekt uit deze aanleiding een 

vanzelfsprekendheid en een zekere mate van plicht. Zorgen 

voor elkaar is van waarde, daarom doe je het.

Manier om met de situatie om te gaan 
Andere mantelzorgers gebruiken zingeving om de positieve 

kant van het zorgen te blijven zien en de zorg vol te houden. 

Dit wordt ook wel coping genoemd. Zij vinden steeds opnieuw 

manieren om zich verbonden te blijven voelen met degene aan 

wie zij de mantelzorg verlenen. Of zij stellen hun doelen bij om 

het gevoel te houden dat zij het goede doen. 

Zingeving en mantelzorg

Bij mantelzorg ligt de nadruk vaak op de belasting. Dat is niet verwonderlijk, het aantal 

overbelaste mantelzorgers is de laatste jaren flink toegenomen. Toch is dit niet het hele 

verhaal. Veel mantelzorgers ervaren de zorg voor een naaste ook als heel waardevol. 

Juist aandacht voor de positieve aspecten van mantelzorg kan mantelzorgers helpen.
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Resultaat van de zorg
Het kan ook zijn dat mantelzorgers juist zingeving gaan 

ervaren door het zorgen. De visie op wat waardevol is kan in 

de loop van een zorgproces veranderen. Deze mantelzorgers 

gaan verbondenheid en zorg voor elkaar meer waarderen, 

op die wijze wordt de mantelzorg voor hen zingevend.

Maar vooral: momenten van zin 
Dit betekent niet dat mantelzorg continu als zingevend 

wordt ervaren. Soms heeft het gevoel van belasting de 

overhand en soms zijn er prettige momenten. Het gaat vaak 

om momenten die ervaren worden als zingevend. Het gaat 

bijvoorbeeld om het ophalen van herinneringen, of om het 

moment dat de naaste met dementie de mantelzorger her-

kent als partner of kind. 

Kwaliteit van de relatie
De kwaliteit van de relatie tussen de mantelzorger en de 

naaste is van groot belang voor de ervaren zin. Soms kan de 

relatie beter worden door de zorg en de ervaren zin groter 

zijn. Wanneer de relatie onder druk komt te staan, bijvoor-

beeld door geestelijke achteruitgang van de hulpbehoeven-

de, is er ook wel sprake van zinverlies. Vragen naar zingeving 

kunnen dan opkomen.

Trage vragen 
Zinverlies en zingevingsvragen spelen vaak op de achter-

grond. Een pasklaar antwoord ontbreekt. Daarom worden 

zingevingsvragen ook wel ‘trage vragen’ genoemd. Om je 

er als mantelzorger bewust van te worden dat deze vragen 

spelen moet jij bij de situatie stil kunnen staan en kunnen 

reflecteren.

Aanboren van krachtbronnen 
Het zoeken naar zingeving kost tijd. Iedereen bewandelt 

daarin een persoonlijke weg. Mantelzorgers staan voor de 

opgave zich te (leren) verhouden tot de situatie, te onderzoe-

ken welke keuzes ze binnen die situatie kunnen maken en 

welke nieuwe bronnen van kracht en zin ze kunnen aanbo-

ren. Die bronnen kunnen gevonden worden in anderen, door 

het delen van ervaringen of van de zorg. Maar voor ieder kan 

dit anders zijn. Sommige mensen ervaren zin in de natuur, 

door hobby’s of uit hun geloof. De kern blijft echter: er is tijd 

en ruimte nodig om aan te sluiten bij deze zinervaringen. 

Wat kunnen gemeenten doen? 
De basis in ondersteuning van mantelzorgers is de houding 

waarmee mantelzorgers benaderd worden. Niet alleen de 

negatieve en belastende aspecten vormen onderwerp van 

gesprek, even zo goed de positieve en zingevende aspec-

ten. Gemeenten kunnen zorgen dat deze visie op mantel-

zorgondersteuning onder de aandacht gebracht wordt bij 

professionals die in hun werk met mantelzorgers te maken 

hebben. En zij kunnen bijdragen aan deskundigheidsbevor-

dering van professionals, zodat deze kennis en vaardigheden 

verkrijgen over de manier waarop zingeving aan de orde 

kan komen in gesprekken met mantelzorgers en hoe zij hen 

kunnen ondersteunen bij het versterken van hun kracht- en 

inspiratiebronnen.

Ons aanbod
Meer lezen over zingeving bij mantelzorgers kan in het 

essay Momenten van zin van het Expertisecentrum Mantel-

zorg. Gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt en te 

downloaden via www.expertisecentrummantelzorg.nl. Meer 

informatie over methoden voor mantelzorgondersteuning 

is te vinden in de databank Effectieve sociale interventies 

op www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies. Daarnaast 

kunt u met vragen over zingeving en mantelzorgondersteu-

ning contact opnemen met Wilco Kruijswijk (030 789 20 87, 

w.kruijswijk@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




