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4. STRUCTUUR 
a. Titel 
Hoe zwaar weegt de mantel? Determinanten van de ervaren zorgbelasting 
bij Vlaamse mantelzorgers.  

Tussentitels 
i. Inleiding 

ii.  Theorie 
iii.  Data 
iv. Variabelen en methode 
v. Resultaten 

vi. Discussie en besluit 
Bibliografie 

b. De structuur is logisch opgebouwd. Het artikel begint met een 
inleiding, gevolgd door de theorie en de data die werden gebruikt. 
Daarna bepreekt men de methode en de variabelen, om af te sluiten 
met de resultaten en een discussie en besluit om de mantelzorg in de 
toekomt beter te waarborgen. 

c. De verwijzingen worden in de tekst aangehaald waarna je de 
betreffende bron kan terugvinden in de bibliografie achteraan. Dit is 
handig omdat indien je meer wil weten over het betreffende deel, je het 
kan opzoeken aan de hand van de bibliografie. 
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het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie op te heffen. 
Dit besluit is terug te vinden als artikel 76 in het BVR van 
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nieuwe entiteiten: 

 * de Studiedienst Vlaamse Regering (een Intern 
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Volksgezondheid en Gezin 
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Definities en 
moeilijke 
woorden 

Zorgbelasting:  
De belasting in zorgsituaties. 
 
Stress-theoretisch perspectief 
De zorgnood van een naaste wordt als een stressvolle 
gebeurtenis ervaren, die uitdagingen stelt aan de 
mantelzorger. Verschillen in de wijze waarop mantelzorgers 
hierop reageren, worden toegeschreven aan een reeks 
tussenliggende factoren en achtergrondfactoren die variëren 
naargelang het conceptuele model en vaak procesmatig met 
elkaar verbonden zijn. 
 
Stress-appraisal model 
Model gebaseerd op ‘stress-process model’ van Pearlin en 
collega’s en het ‘appraisal model’ van Lawton e.a. Via het 



inbrengen van subjectieve beoordeling binnen het stress-
process model, wordt getracht beide benaderingen samen te 
brengen en wordt een centrale rol toebedeeld aan de 
zorgbelasting die de mantelzorger ervaart. 
 
Determinerende factoren 
De factoren die bepalend zijn. 

Afhankelijke variabele  
De afhankelijke variabele is de variabele die men wil 
onderzoeken in een experiment, deze hangt af van de 
onafhankelijke variabele. De afhankelijke variabele is het 
effect. 

Onafhankelijke variabele 
De onafhankelijke variabele is een oorzaak. De onderzoeker 
manipuleert de onafhankelijke variabele en gaat het effect na 
op de afhankelijke variabele. 
 
Multivariate analyse  
Analyse die nagaat in welke mate de verbanden blijven 
bestaan na controle voor de overige variabelen. 
 
Mediërende factoren 
Bronnen die het effect van de stressoren en de beoordeling 
ervan kunnen wijzigen. 
 
Aanpassingshypothese  
Hypothese die stelt dat mantelzorgers zich beter aan de 
situatie aanpassen naarmate hun ervaring toeneemt en zo 
zullen zij minder problemen ondervinden bij het verlenen 
van de zorg. 
 
Slijtagehypothese 
Hypothese die stelt dat naarmate de zorg langer duurt, de 
mantelzorger ten gevolge van de blootstelling aan 
chronische stress, meer negatieve gevolgen zal ervaren voor 
het welbevinden. 
 

 


