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Voorbeeld: casus Ayla

Ayla (37) zorgt voor partner met NAH.

Ze werkt en is kostwinner van gezin met drie kinderen.

Lotgenotengroep: ouderen die met pensioen zijn.

Geen aandacht voor het combineren van zorgtaken met 

werk en zorg voor kinderen. 

Ayla voelde zich daardoor niet gehoord én niet gesteund, 

waardoor haar ervaren zorgzwaarte juist toenam
(Hengelaar & Wittenberg, 2022).



Kijken naar combinaties van diversiteit

Omdat er verschillen zijn tussen en binnen groepen 

mantelzorgers, is het aannemelijk dat hun ervaringen sterk 

van elkaar verschillen (Giesbrecht et al., 2012). 

Combinaties van diversiteitskenmerken spelen een rol in 

onderliggende verwachtingen, waarden en normen, 

aannames en gedragingen binnen zorgnetwerken (Hengelaar et al., 

2021). 



Meerwaarde intersectionaliteit

Interacties tussen diversiteitskenmerken op verschillende 

niveaus: 

• individuele kenmerken (bv gender en leeftijd);

• kenmerken van de sociale omgeving (bv de relatie 

tussen de mantelzorger en de zorgvrager);

• kenmerken van institutionele arrangementen (bv 

geboden hulp door professionals);

• kenmerken van culturele ideologieën daaromheen 
(Crenshaw, 1989; Hengelaar et al., 2021; Hengelaar & Wittenberg, 2022).



Kortom:

• Heb oog voor diversiteit onder mantelzorgers.

• Maar óók voor diversiteit in zorgnetwerken en de context 

daar omheen.

• Huidige ondersteuning vaak georganiseerd rond   

bepaalde doelgroepen.

• Zie onderliggende verschillen niet over het hoofd.

• Werk liever vraaggericht (Hengelaar & Wittenberg, 2022).
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