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Er wordt een beknopte beeld geschetst van de mantelzorg bij etnische groeperingen in Nederland. 
Overeenkomsten en verschillen met autochtone mantelzorgers, maar ook de verschillen tussen de 
etnische groeperingen onderling worden kort aangestipt.    
 
Mantelzorg is een van de zorgvormen; daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen:   
• Zelfzorg (dus geen zorg van buitenaf);  
• Mantelzorg, die gegeven wordt door mensen uit het eigen netwerk zoals familieleden, buren en 

kennissen;   
• Vrijwilligerszorg, zorg die onverplicht en onbetaald wordt gegeven door onbekenden die zijn 

verbonden aan een vrijwilligersorganisatie; 
• Professionele zorg, waarbij de zorg door deskundigen wordt gegeven, meestal tegen een eigen 

financiële  bijdrage.  
 
Mantelzorg is binnen dit palet ‘De hulp bij het dagelijks functioneren, die vrijwillig en onbetaald wordt 
verleend aan personen uit het sociale netwerk die –door welke oorzaak dan ook –vrij ernstige fysieke, 
verstandelijke of psychische beperkingen hebben’ (SCP; 2003). Mantelzorg gaat over de relatie tussen 
de zorgafhankelijke en de zorg van de familie, buren en kennissen.   
 
De mantelzorg past binnen de Nederlandse zorgcultuur, die niet vanzelfsprekend behoeft te worden 
gegeven. Het is daarom officieel veel meer een vrije keuze ook al zijn er meer of minder sterke 
verwachtingen om mantelzorg te geven.  
 
Bij veel etnische groeperingen zoals Marokkanen, Turken, Chinezen Afghanen, enzovoorts heeft 
mantelzorg een verplichtend karakter en is gebaseerd op wederkerigheid. Ouders: zorgen voor en 
voeden hun kinderen op; wanneer ouders zorg nodig hebben wordt dit gegeven door de kinderen. Dit 
zelfde speelt bij de partnerzorg. Mantelzorg als verplichting en gebaseerd op wederkerigheid is 
ingebakken in de traditie.   
 
De verhouding van de mantelzorg/informele zorg tot de professionele zorg is verschillend bij de 
etnische groeperingen. Bij de etnische groeperingen ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg 
bij de familie. Professionele zorg wordt als aanvullende zorg gezien. De regie in dit proces ligt bij de 
familie. Bij de autochtonen wordt de professionele zorg vooral gezien als overname zorg. De regie ligt 
daarbij in beginsel bij de zorgvrager.    
 
Bij de meeste etnische groeperingen is praten over de mantelzorg taboe. De indruk zou kunnen 
ontstaan dat de kinderen niet voor hun ouders willen zorgen. Professionele zorg wordt soms dan ook 
beleefd als een inbreuk op de familiezorg.    
 
Het bespreken van de zorg voor ouderen is niet alleen een taboe tussen ouders en kinderen, maar ook 
binnen de allochtone gemeenschap. Er wordt over geroddeld: men houdt in de gaten wie wél/niet zorg 
ontvangt van zijn eigen kinderen. 
 
Er heerst een sterke sociale controle binnen etnische gemeenschappen. Roddel is een belangrijk middel 
om afwijkend gedrag van de leden te corrigeren en aan te passen aan de verwachtingen van de eigen 
gemeenschap.  
 
Het niet kunnen voldoen aan deze zorgplicht wordt zowel door de zorgbehoevende als door de 
mantelzorger als een persoonlijk falen beleefd. De praktijk laat een tekortschietende zorg bij allochtone 
zorgvragers en vaak overbelaste mantelzorgers zien. 
 
Er is niet alleen een verschil tussen autochtone en etnische groeperingen maar ook tussen verschillende 
etnische groeperingen. Bij Marokkanen en Turken enerzijds en Antilianen en Surinamers anderzijds is 
er een verschil in de verdeling van de zorgtaken. Bij de Marokkanen en Turken is de zorgverdeling 
sekse gebonden. Binnen de familie zijn mannen verantwoordelijk voor de zorg voor de 



zorgafhankelijke, maar de taken worden uitgevoerd door de vrouwen. Bij Antilianen en Surinamers 
nemen vaak vrouwen de verantwoordelijkheid en de uitvoering op zich.  
 
Bij de mantelzorg/informele zorg wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende zorgtaken: 
- Huishoudelijke zorg en voedselzorg; 
- Persoonlijke verzorging; 
- Administratieve taken 
- Ondersteuning bij psychische klachten 
 
Huishoudelijke zorg en voedselzorg 
Marokkaanse en Turkse mantelzorger maken onderscheid tussen huishoudelijke zorg en voedselzorg. 
Stofzuigen, schoonmaken, ramen lappen, de was doen en strijken valt onder huishoudelijke zorg. 
Voedselzorg gaat over maaltijden bereiden, boodschappen doen, gasten bedienen en afwassen. 
Surinaamse en Antilliaanse mantelzorgers onderscheiden geen voedselzorg en huishoudelijk zorg. Zij 
noemen alles huishoudelijke zorg.  
 
Huishoudelijke zorg wordt over het algemeen bij Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers door 
vrouwen uitgevoerd. De Marokkanen en Turken maken in hun opvattingen echter wel sterk 
onderscheid tussen mannen en vrouwentaken. Huishoudelijke zorg is volgens Marokkanen en Turken 
een taak voor de vrouwen. Surinamers en Antiliaanse vrouwen verrichten huishoudelijke zorg niet 
vanwege opvattingen over verdeling van taken tussen mannen en vrouwen maar uit 
verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
Bereidingswijze en smaak spelen een belangrijke rol bij de voedselzorg van alle etnische groepen. Bij 
Marokkanen en Turken spelen daarnaast religieuze voorschriften een rol: de maaltijden dienen halal te 
zijn.  
  
De meeste Turkse en Marokkaanse mantelzorgers wonen niet samen met hun ouders maar zij wonen 
wel vlakbij. Af en toe helpen de vrouwen hun ouders met schoonmaken of stofzuigen. Binnen de 
familie is de schoondochter verantwoordelijk voor de huishouding. De vrouwelijke deelnemers die bij 
hun schoonouders inwonen geven aan dat zij weinig privacy hebben binnen de familie.  
 
De vrouwen, vooral als ze ook een baan hebben, benadrukken dat zij na het werk en huishoudelijke 
taken binnen het eigen gezin moe zijn. Zij hebben weinig rust. Zij zien geen andere mogelijkheid dan 
incidentele hulp voor de (schoon)ouders. Zij verwachten van hun eigen mannen geen hulp bij het eten 
koken voor het eigen gezin en bij de ouders.  
 
De mantelzorgers vinden dat zij meer ondersteuning nodig hebben dan zij nu krijgen. Ze proberen de 
gaten bij de huishoudelijke taken op te vullen door hulp te vragen van familieleden die vlakbij wonen. 
Dat lukt niet altijd goed, waardoor de mantelzorgers overbelast worden. 
 
Persoonlijke verzorging 
De persoonlijke verzorging bij Marokkaanse en Turkse mannelijke zorgvragers, die met taboes 
omgeven zijn, bestaat uit wassen, scheren en verzorging van de schaamstreek en okselharen. Dit geld 
ook voor de vrouwen, bij hen is ook het verzorging van de borsten met taboes omgeven. De uitvoering 
van deze taken is sekse gebonden; de mannen worden verzorgd door hun echtgenoten en hun zonen. 
Bij de vrouwen vindt de verzorging plaatst door (schoon)dochters. Bij Marokkanen en Turken zijn  
‘reinheid’ belangrijk; het is een rituele gewoonte. De verzorging van de schaamstreek en okselharen is 
bij Antilianen en Surinamers minder aan tradities gebonden. De meeste Surinaamse en Antilliaanse 
mantelzorgers helpen bij wassen en verschonen. Ze helpen zowel de vrouwen als de mannen.  
 
Administratieve taken 
Het uitvoeren van de administratieve taken geeft vanwege de ingewikkeldheid van de formulieren en 
de vaak gebrekkige beheersing van het Nederlands problemen bij de verschillende etnische 
groeperingen. Voor de Surinamers geldt dit het minst.  
 
Ondersteuning bij psychische klachten 
De ondersteuning van de mantelzorger en zorgvrager bij psychische klachten vindt plaats binnen het 
sociale netwerk. Als de klachten ernstiger worden is een gang naar de instellingen onvermijdelijk. 
Wanneer de mantelzorgers en zorgvragers psychische of lichamelijke klachten hebben schamen zij zich 
vaak om dit aan de grote klok te hangen.  
 



Communicatie over zorgtaken 
Communicatie over zorgtaken binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen 
De communicatie tussen mantelzorgers en hun ouders is gebaseerd op de ontwikkelingen binnen het 
gezin zoals plotselinge ziekte van ouders of functiebeperkingen van een kind (gehandicapten). Zorg 
binnen de familie is verplicht. Het maakt hierbij niet uit wie die zorg nodig heeft: vader, moeder of 
kinderen.  
 
De centrale mantelzorger moet op het moment dat zorg nodig is direct de verantwoordelijkheid 
daarvoor nemen. Erover praten binnen de familie is taboe. Communicatie tussen het familielid dat zorg 
geeft en dat zorg vraagt is meestal non-verbaal. De mantelzorger interpreteert op basis van non-verbaal 
gedrag of de zorgvrager tevreden is. Als de mantelzorger de indruk krijgt dat dat niet zo is probeert hij 
of zij alsnog te voldoen aan de wensen van de zorgvrager. Centrale mantelzorger en helpers 
communiceren vooral over praktische zaken, verbaal en non-verbaal.  
 
Communicatie over zorgtaken binnen Antilliaanse en Surinaamse gezinnen 
Van kinderen en partner wordt zorg en hulp verwacht. De zorgverdeling ontstaat spontaan, je spreekt 
niet expliciet over de verdeling van de zorgtaken binnen de familie. De mantelzorger neemt als 
hoofdverantwoordelijk het initiatief en voelt zich verplicht om zorg te geven. Andere familieleden 
wonen vaak niet in de buurt, wat als een nadeel wordt ervaren.   
 
Inwonende mantelzorgers met echtgenoot en kinderen proberen te praten over hun problemen met de 
zorgvrager. Soms vinden zij het moeilijk om bepaalde thema’s te bespreken, zoals de eigen 
gezondheidsproblemen. Hierbij speelt schaamte een belangrijke rol.  Ze praten pas over de problemen 
wanneer deze geëscaleerd zijn.  
 
 
Deze analyse laat zien dat er zowel bij de zorgvragers als bij de mantelzorgers behoefte is aan 
professionele ondersteuning. Deze “noodzakelijke” ondersteuning moet zich bewust zijn van de 
complexe situatie waarin deze gegeven wordt, wil deze succes vol zijn.  
 


