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Mantelzorgers ondersteunen          
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het 
aantal mantelzorgers toeneemt. Veel studies laten zien dat een deel van de 
mantelzorgers overbelast is en stressklachten ervaart. Momenteel vindt een 
pilot project “Mindfulness voor Mantelzorgers” plaats in de gemeenten 
Groningen en Assen met als doel mantelzorgers te ondersteunen. De 
wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid onderzoekt de 
uitkomsten van de pilot in termen van afname van klachten en toename van 
kwaliteit van leven.   
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Het project en het onderzoek 
Mantelzorgers zijn geïnformeerd via 
het mantelzorgregister van 
Humanitas. Geïnteresseerden gaven 
zich op na een informatieavond. Na 
een intakegesprek volgt de training 
van 8 weken, in de wijk. Mantelzorgers 
vullen een vragenlijst in voor (T1) en 
na (T2) de training.  
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Theoretisch model en inhoud van de vragenlijsten 
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Ervaren grip op  
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Kwaliteit van leven 

Voor de verschillende onderdelen van het theoretische model zijn meetinstrumenten opgenomen in de 
vragenlijst, zoals de RAND 36, GHQ-12, EDIZ, Mastery, SSL-I. 

Variabele Gem. (sd) en 
percentages 

N Totaal 

Leeftijd 55,6 (9,9) 62 

Geslacht 63 

Man 19% 

Vrouw 81% 

Woonsituatie 63 

Zelfstandig, alleen 22,2% 

Samen met partner 31,7% 

Samen met kind 9,5% 

Samen met partner + 
kinderen 

33,3% 

Anders 3,2% 

Werksituatie 63 

Betaald werk 39,7% 

Pensioen 20,6% 

Uitkering 20,6% 

Anders 19,0% 

Burgerlijke staat 61 

Gehuwd 68,2% 

Gescheiden 4,8% 

Weduwe/weduwnaar 3,2% 

Ongehuwd 15,9% 

Anders 4,8% 

Kwaliteit van leven 6,7 (1,3) 61 

Beschrijving van de deelnemende mantelzorgers 


