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Samenvatting 

 
Verschillende maatschappelijke gevolgen hebben tot gevolg dat mantelzorgers een steeds 

grotere rol spelen in de huidige samenleving. Veel studies laten zien dat een groot deel van de 

mantelzorgers overbelast is en stressklachten ervaart. Dit onderzoek richt zich op een 

mogelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen met als doel mantelzorgers langer te laten 

participeren. In dit onderzoek is gekeken naar de rol die ervaren druk, ervaren grip op het 

leven, sociaal functioneren, hulp vragen en sociale steun spelen op de kwaliteit van leven bij 

mantelzorgers die een mindfulnesstraining volgen. Hiervoor vulden 63 mantelzorgers een 

vragenlijst in voor de mindfulnesstraining (T1) en na de mindfulnesstraining (T2). Uit de 

analyses blijkt dat alle vijf factoren, dus zowel ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal 

functioneren, hulp vragen als ook sociale steun verbeterd zijn na de mindfulnesstraining. Voor 

de training blijken ervaren grip en sociaal functioneren van invloed te zijn op kwaliteit van 

leven en na de training blijken ervaren druk en ervaren grip op het leven van invloed te zijn 

op kwaliteit van leven. De verschilscores in kwaliteit van leven kunnen vooral verklaard 

worden door een vermindering in pijn en door het sociaal functioneren voor de training. 
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