
Bijlage 

Figuur: Q-methodologie 
 

 

 

Tabellen: de vier motivatieprofielen (of types) van mantelzorgers, met hun 

bijbehorende kenmerkende stellingen 
 

Tabel 1: Kenmerkende stellingen type A  

 
‘Task-bounded affectionate’ 

Factoren 

A B C D 

 
5 Ik zorg voor mijn naaste omdat de relatie die ik met hem/haar heb, heel belangrijk is in mijn leven 5 3 1 3 

20 De eerste bekommernis van iedere mantelzorger zou het gelukkig(er) van de naaste moeten zijn 4 0 0 0 

9 De gezondheidstoestand van mijn naaste vooruit helpen is mijn grootste drijfveer  4 1 -1 2 

17 Medelijden en emphatie zouden een rol moeten spelen, ja vind ik wel -4 -3 -2 -3 

28 Ik denk soms: "Wat zouden de mensen niet denken indien ik dit niet kon opbrengen t.o.v. mijn naaste" -4 -2 -5 -1 

11 Als mantelzorger vind ik het opwekken van waardering, lof, sympathie, ect. belangrijk -5 1 -4 -1 

 

Tabel 1: Kenmerkende stellingen voor type B 

 
‘Impure-altruist’ 

Factoren 

A B C D 

 
12 Ik denk dat mantelzorgers veel voldoening halen uit wat ze kunnen betekenen voor hun naaste 1 5 0 1 

10 De complimenten en schouderklopjes voor mijn inspanningen zijn belangrijk, je put er moed uit  1 4 0 -3 

4 Ik voel mij gelukkiger wanneer ik iets kan doen voor mijn naaste 2 4 0 1 

26 Ik zou het niet vertrouwen wanneer ik de zorg volledig uit handen moet geven 1 -4 -3 1 

2 De hoge kosten verbonden aan professionele gezondheidszorg spelen een rol  -2 -4 5 0 

33 Ik heb tijd en ben beschikbaar als mantelzorger -1 -5 -2 0 



Tabel 3: Kenmerkende stellingen type C 

 
‘Impure-rationalist’ 

Factoren 

A B C D 

 
2 De hoge kosten verbonden aan professionele gezondheidszorg spelen een rol  -2 -4 5 0 

31 Wanneer je mantelzorg belangrijk vindt voor de samenleving, dan zou je je ook moeten inzetten daarvoor 1 -2 4 0 

19 Je zou daar niet flauw over moeten doen: zorg kost nu eenmaal geld, extra ondersteuning zou welkom zijn -3 3 4 -2 

11 Als mantelzorger vind ik het opwekken van waardering, lof, sympathie, ect. belangrijk -5 1 -4 -1 

3 Door de zorg voor anderen krijgt mijn leven zin -1 -1 -4 0 

28 Ik denk soms: "Wat zouden de mensen niet denken indien ik dit niet kon opbrengen t.o.v. mijn naaste" -4 -2 -5 -1 

 

Tabel 4: Kenmerkende stellingen type D 

 
‘Duty-bounded affectionate’ 

Factoren 

A B C D 

 
22 Het is mijn verantwoordelijkheid om voor mijn naaste te zorgen 3 0 2 5 

14 Hij of zij zou dit voor mij ook gedaan hebben 1 0 2 4 

13 Wanneer ik niet voor mijn naaste zou zorgen, zou ik mij daar later schuldig over voelen -2 1 -1 4 

35 Wanneer de zorgsituaties van naasten eenvoudiger zou zijn, zouden meer mensen aan mantelzorg doen -1 -3 2 -4 

1 De inspanningen voor mijn naaste lonen wel en leveren mij eigenlijk ook iets op 0 0 -1 -4 

7 Ik heb interesse voor alles wat met zorg te maken heeft -2 1 -1 -5 

 


