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‘ Studerende mantelzorgers hoeven zich niet 
te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten’

Drijvende kracht van de focus op mantelzorg binnen Hogeschool Rotterdam is Saskia  
Klinkenberg. Ze is docent aan het Instituut voor Gezondheidszorg (IVG) waaronder 
diverse opleidingen vallen, zoals Verpleegkunde, Ergotherapie en Medische Hulpverle-
ning. Zelf was Saskia ooit ook mantelzorger en door die ervaring weet ze hoe pittig dat 
kan zijn. Ze vertelt: ‘Er was een tijd dat ik met wallen onder mijn ogen op mijn werk 
aankwam. Er kwam veel tegelijk op me af, dat was heftig. Ik kan me nog goed herinneren 
dat in die periode in het nieuws veel gesproken werd over oplaadpunten voor elektrische 
auto’s. Een collega van me zat in dezelfde situatie en ik zei tegen haar: wat zou het fijn 
zijn als er voor ons ook zo’n oplaadpunt was.’

Project over mantelzorg
De docente realiseerde zich dat ook studenten te maken hebben met mantelzorg. ‘En toen is 

de bal gaan rollen’, vertelt ze. ‘Ik wilde iets doen met dit inzicht. Ik heb mijn directeur gemaild 

en een voorstel ingediend voor een project over mantelzorg. In het tweede leerjaar zijn er voor 

studenten aan het IVG verschillende projecten. Daarin werken ze gedurende twee kwartalen, 

een ochtend per week, in een multidisciplinaire projectgroep aan een actuele vraagstelling 

uit de praktijk. De directeur reageerde positief. In het project hebben studenten onder andere 

gewerkt aan thema’s als ‘een oplaadpunt voor partners van kankerpatiënten’ en ‘wie is die 

studerende mantelzorger?’ Ze maakten een plan, deden onderzoek, hielden interviews en 

kwamen met een eindrapport. De studenten presenteerden de aanbevelingen of het product 

aan opdrachtgevers en geïnteresseerden.’

	 	Je	weet	het	samen	het	beste:	de	professional	én	
de	mantelzorger

Als vanzelf kwam Saskia in contact met studenten die mantelzorger zijn. Ze herinnert zich 

een ontmoeting: ‘Toen het project een aantal weken draaide en ik om 8 uur ’s morgens in het 

lokaal was om voor te bereiden, stond er een student bij de deur. Hij zei: dit gaat over míj. 

Dat vond ik zo mooi. Zo heb ik in de loop van de tijd meer waardevolle gesprekken gehad met 

studerende mantelzorgers.’

Hogeschool Rotterdam is een prachtig voorbeeld van hoe hbo-opleidingen aandacht kunnen hebben voor 

mantelzorg. Enerzijds worden studenten erop voorbereid dat ze in hun toekomstige beroepspraktijk 

samenwerken met mantelzorgers. Anderzijds is er ook oog voor studerende mantelzorgers zelf.
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Onderzoek onder studenten
Binnen het project deden in 2014 tweedejaarsstudenten een onderzoek naar mantelzorg  

(zie kader met kijktips op pagina 4). Ze zetten onder meer een enquête uit onder studenten 

van de gehele hogeschool. Er kwamen maar liefst 800 ingevulde enquêtes binnen één week 

retour, waaruit bleek dat 28 procent van de studenten mantelzorger is. Saskia: ‘Ik schrok van 

het aantal, ook al strookte het met wat we weten uit landelijke onderzoeken. Het zijn er echt 

heel veel, maar ze laten zich niet gemakkelijk vinden. Veel studerende mantelzorgers zeggen 

niks over hun zorgen, omdat ze bang zijn dat anderen hen dan zielig vinden of dat mede- 

studenten niet meer met hen willen samenwerken.’ 

	 	Veel	studerende	mantelzorgers	zeggen	niks	over	
hun	zorgen,	omdat	ze	bang	zijn	dat	anderen	hen	
zielig	vinden

Symposium over mantelzorg

Het project over mantelzorg kreeg een vervolg, op allerlei manieren. Saskia, lachend: ‘Het 

is een beetje uit de hand gelopen.’ Zo organiseerde Saskia samen met een collega drie jaar 

geleden voor het eerst een jaarlijks symposium over mantelzorg. Dit is verplicht voor onge-

veer vijfhonderd tweedejaarsstudenten IVG en staat open voor andere geïnteresseerden, mits 

er plek is. Het blijkt een mooie vorm, die aanspreekt. Studenten kunnen – na een introductie 

– twee workshops kiezen, zoals ‘Mantelzorger voor het chronisch zieke kind’, ‘Jonge mantel-

zorgers zichtbaar gemaakt’ en ‘Het samenspel tussen mantelzorg en professionele zorg’. De 

workshops worden door experts én studerende mantelzorgers gegeven. ‘En zij krijgen de beste 

evaluaties’, zegt Saskia enthousiast. 

‘Voor een groep van 25 medestudenten staan, moet je wel kunnen. Van tevoren heb ik daarom 

gesprekken met deze studenten. En ik geef hen bijvoorbeeld ook een workshop didactiek.’ Het 

is de moeite waard, vindt de docente. ‘Als ik die studenten op het symposium bezig zie, dan 

denk ik: prachtig! Het is super om te merken dat ze medestudenten weten te raken. Wat een 

Module ‘Mantelzorg: nut en noodzaak?’

Eerste- en tweedejaarsstudenten aan alle opleidingen van Hogeschool 
Rotterdam kunnen het keuzevak mantelzorg volgen. De studenten krijgen 
de module in gemixte groepen, acht weken lang, twee lesuren per week. 

De leerdoelen:
•  De student kan zijn persoonlijke en professionele verhouding tot het thema 

mantelzorg onder woorden brengen en delen met studiegenoten. 

•  De student weet wat mantelzorg is en kent de rollen die een mantelzorger 

kan hebben.

•  De student heeft handvatten en kennis om op goede en gezonde wijze om te 

kunnen gaan met de eigen (mantelzorg)situatie.

•  De student kan mantelzorgervaringen door middel van de opgedane kennis 

en theorie analyseren en omschrijven. De student kan ervaringen omzetten 

in ervaringsdeskundigheid.

•  De student leert oog te hebben voor het informele netwerk en herkent 

signalen van mantelzorgers.

•  De student is zich bewust van het belang van een goede samenwerking 

tussen mantelzorgers en professionals in de zorg. 

•  De student ontwikkelt een visie op het samenspel tussen formele en 

informele zorg.
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power!’ Het beeld dat studerende mantelzorgers zielig zijn, moet dan ook veranderen, vindt 

Saskia: ‘Het mooiste is als zij zich in de toekomst niet meer verstoppen. Want ze hebben zo 

veel kwaliteiten die ze in kunnen zetten, ook tijdens de opleiding.’

Deelpunt
Inmiddels is Saskia niet meer de enige spin in het web van mantelzorg binnen Hoge-
school Rotterdam. De afdeling Student aan Zet die studenten helpt succesvol te studeren, 
heeft het thema omarmd. Er is binnen de afdeling een ‘Deelpunt Studeren met verborgen 
zorgen’ gekomen dat zich inzet voor studerende mantelzorgers. Zij kunnen er terecht voor 
informatie, ondersteuning, coaching en een luisterend oor van professionals en ervarings-
deskundigen. Het deelpunt verzamelt ook casuïstieken, die besproken worden met deca-
nen, zodat zij zich bewust worden van wat mantelzorg met studenten doet. Verder zijn er 
onder andere plannen om workshops, lezingen en een mantelzorgcafé te organiseren.

	 	Het	is	super	om	te	merken	dat	studerende	
mantelzorgers	medestudenten	weten	te	raken.	
Wat	een	power!

Keuzevak mantelzorg
Mantelzorg is dit studiejaar voor het eerst ook een keuzevak. ‘Het thema is actueel en 
onderdeel van de maatschappij geworden. Dat maakt dat het structureel in ons curricu-
lum moet komen’, vindt Saskia. Eerste- en tweedejaarsstudenten van álle opleidingen 
binnen de hogeschool kunnen zich ervoor inschrijven (zie kader pagina 3). De module 
richt zich op studenten die beroepsmatig te maken krijgen met mantelzorgers én op 
studenten die ervaring hebben met mantelzorg en deze willen delen. Tijdens de module 
lopen studenten mee met een mantelzorger. Ze krijgen theorie aangeboden en doen 
een onderzoek. En als klap op de vuurpijl organiseren de studenten aan het einde van de 
module het mantelzorgcafé, in samenwerking met het deelpunt. 

Tips
•  Wil je je verdiepen in het thema mantelzorg? Ga in gesprek 

met studenten en collega’s. Dan gaat het thema voor je leven. 
Ervaringsverhalen komen vaak beter binnen dan theorie.

•  Houd je niet te strikt aan de definitie van mantelzorg. Kijk breed en heb 
oog voor álle studenten die voor een naaste zorgen. Sommige jongeren 
hebben misschien niet de dagelijkse, praktische zorg voor een naaste, 
maar wel de dagelijkse zorg in hun hoofd en hart. 

•  Denk creatief mee met studerende mantelzorgers. Wees flexibel en nodig 
hen uit zelf met oplossingen te komen als hun studie dreigt vast te 
lopen. Heb vertrouwen in deze studenten, ze hebben veel kwaliteiten.

Kijktips
•  Studeren met verborgen zorgen
  Deze presentatie bevat de belangrijkste bevindingen van een onderzoek 

naar mantelzorg, in 2014 uitgevoerd door tweedejaarsstudenten aan 
Hogeschool Rotterdam. Meer dan achthonderd studenten vulden een 
enquête in en twaalf mantelzorgers werden geïnterviewd. Belangrijke 
conclusie: 28 procent van de studenten binnen de Hogeschool Rotterdam 
is mantelzorger.

•  Studerend mantelzorger
  Dit indringende filmpje portretteert Demi Schippers, studente aan 

Hogeschool Rotterdam. Ze zorgt al jaren voor haar vader die kampt met de 

gevolgen van een herseninfarct. Ook Saskia Klinkenberg komt aan het woord.
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https://www.youtube.com/watch?v=oy4-tHu6dtY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jrXcYl3kor4


Tekst: Elleke van den Burg-Poortvliet

Saskia Klinkenberg
Neem contact op met Saskia Klinkenberg,  

telefoon 06-55 79 13 03, e-mail s.klinkenberg@hr.nl. 

Meer weten? Neem contact op:

	 	Mantelzorg	is	zo	actueel.	Dat	maakt	dat	het	
structureel	in	ons	curriculum	moet	komen

De cultuur
Het thema mantelzorg verspreidt zich steeds meer over de hogeschool, al gaat het voor 
Saskia nog niet ver genoeg. ‘Ik ben het gezicht van het thema mantelzorg geworden, 
maar dat is natuurlijk kwetsbaar. Daarom ben ik blij dat Student aan Zet het thema heeft 
opgepakt. Ook wil ik met studieloopbaancoaches over mantelzorg gaan praten.’ Cruciaal 
is ook dat alle docenten er oog voor krijgen, dat er iets verandert in de cultuur. 

Om collega’s mee te krijgen in haar missie nodigt Saskia hen bijvoorbeeld uit voor het 
jaarlijks symposium. Maar ook probeert ze hen te inspireren, door hen bijvoorbeeld te 
wijzen op een mooie film (zie kader pagina 4) of een artikel te schrijven voor het interne 
blad. Docenten worden zich steeds meer bewust van het belang van aandacht voor man-
telzorg, ziet ze: ‘We zijn als hulpverleners vaak geneigd om alleen vanuit onze expertrol 
te werken. Maar het is nodig dat we ook het perspectief van de mantelzorger innemen. 
Want je weet het samen het beste: de professional én de mantelzorger.’
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