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Inleiding 
 

De afgelopen jaren is het urgentiebesef met betrekking tot de situatie van jonge mantelzorgers sterk 

gegroeid. Jonge mantelzorgers zijn kinderen die voor hun naasten zorgen door:   

• praktische of emotionele steun te geven en/of 

• maken zich zorgen over de zorgsituatie en/of 

• komen daardoor zelf zorg tekort  

Enkele recente onderzoeken (uit het buitenland) tonen het belang van aandacht voor jonge 

mantelzorgers aan. In Nederland tonen regionale onderzoeken aan dat circa een kwart van de 

jongeren opgroeit in een gezin met een ouder of broer/zus die chronisch ziek of gehandicapt is of 

psychiatrische problemen (inclusief verslaving) heeft (www.mezzo.nl). Exacte cijfers over het aantal 

jonge mantelzorgers zijn niet bekend.  

 

In Nederland zijn slechts enkele onderzoeken gedaan naar jonge mantelzorgers. Er is weinig 

kwalitatieve en kwantitatieve kennis over ervaringen onder de jongeren, en over of en welke 

ondersteuning zij willen. De maatschappij herkent de problematiek van gezinnen met langdurig 

(psychisch) zieke, of verslaafde familieleden vaak niet omdat de zorgen die de gezinnen hebben niet 

erg zichtbaar zijn.   

 

In samenwerking met Mezzo heeft NJR onderzoek gedaan naar de problematiek jonge mantelzorgers. 

Mezzo is een landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Bij Mezzo, maar ook bij 

andere organisaties waar direct mee wordt samengewerkt, bestaat een aantal vragen rondom de 

situatie onder jonge mantelzorgers. 

 

Met het onderzoek wil Mezzo inzicht geven in de problematiek van jonge mantelzorgers. De vraag is 

hoe deze jongeren omgaan met hun situatie en welke extra inspanningen dit vereist ten aanzien van 

vroegsignalering en ondersteuning, zodat ook deze jongeren in balans kunnen opgroeien. Daarnaast 

willen we via het vaste onderzoekspanel van NJR, het NJR Panel, peilen hoe bekend deze 

problematiek onder jongeren in het algemeen is. Het onderzoek heeft een kwalitatief en een 

kwantitatief gedeelte. 

Het kwalitatieve deel bestaat uit diepte-interviews met jonge mantelzorgers. Hierin is nagegaan hoe 

jongeren met een (psychisch) zieke of verslaafde ouder of gezinslid functioneren; hoe zij dit ervaren 

en of zij ondersteuning nodig hebben. Tevens werd onderzocht in welke mate zij steun ervaren vanuit 

hun omgeving.  



 

Het kwantitatieve deel van het onderzoek, onder het NJR panel, bouwt voort op de reeds bestaande 

kennis uit (internationaal) onderzoek. Het kwantitatieve deel geeft een schatting van de grootte van de 

groep jonge mantelzorgers, hoe zichtbaar deze jongeren zijn en daarnaast worden de gegevens uit 

het kwalitatieve deel getoetst. 

 



 

Kenmerken van de onderzochte groep jongeren  
 
 

Aan het onderzoek hebben 743 jongeren meegedaan. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen is 16 

jaar. De onderzochte groep bestaat uit 408 meisjes (55%) en 335 jongens (45%). Van de onderzochte 

jongeren volgt 43% het vmbo, 24% het mbo, 20% de havo en 13% het vwo.  

 

Ruim driekwart van de jongeren (77%) heeft ouders die beiden in Nederland zijn geboren. Onder de 

respondenten heeft 23% één of twee ouders die in het buitenland zijn geboren. De meeste jongeren 

uit die groep (19% van alle ondervraagde jongeren) hebben één of twee ouders uit een niet-westers 

land [noot 1]. 

 
[noot 1] Het CBS rekent personen tot de allochtonen als ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, 
Afrika, Latijns-Amerika (inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba) en Azië, met uitzondering van Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaaleconomische- en 
culturele positie worden allochtonen uit de laatste twee landen tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands-Indië zijn 
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. (bron: http://www.cbs.nl) Een westerse allochtone jongere kan bijvoorbeeld ook een ouder hebben die in 
België is geboren. En een jongere met vier Marokkaanse grootouders kan autochtoon zijn, als de ouders van die jongere in Nederland geboren zijn. 

 
 



 

Jongeren met een zorgbehoevend gezinslid  
 

Bijna zeven op de tien kent geen mantelzorger  

De jongeren van het NJR Panel zijn gevraagd of zij een leeftijdsgenoot kennen met een gehandicapt 

of langdurig ziek gezinslid. Bijna zeven op de tien (69%) geeft aan niemand te kennen van wie een 

ouder, broer of zus gehandicapt of chronisch ziek is. Ruim drie op de tien (31%) kent wel een jongere 

met een chronisch ziek of gehandicapt gezinslid. 

Vervolgens is gevraagd of de jongeren iemand kennen die voor een gehandicapt of langdurig ziek 

gezinslid zórgt. Dan blijkt 14% een jongere te kennen die zorgt voor een gehandicapt of chronisch ziek 

gezinslid zorgt. Bijna negen op de tien (86%) kent geen jongere die zorgt.  

 

Tabel 1. Ken jij een jongere met langdurig zieke of gehandicapte moeder, vader, broer of zus? Zorgt 

deze jongere daarvoor? 

 Kent jongere met chronisch 

ziek of gehandicapt gezinslid 

Kent jongere met chronisch ziek 

of gehandicapt gezinslid die 

zorgt 

Ja 31% 14% 

Nee 69% 86% 

 

Helft leeftijdsgenoten praat wel eens met mantelzor ger 

Van de jongeren die een leeftijdsgenoot kennen die voor een chronisch ziek of gehandicapt gezinslid 

zorgt, antwoordt ruim de helft (56%) dat deze jongere wel eens met hen praat over de zorg van hun 

familielid. Bij vier op de tien wordt er niet over gepraat en 4% weet het niet. 

 

Machteloze houding naar jonge mantelzorgers  

De helft van de jongeren die een mantelzorger kent en daarover met hen praat, wil graag helpen, 

maar weet niet goed hoe. Bijna een kwart (23%) zegt dat de situatie van de jongere die ze kennen ze 

verdrietig maakt. Een vijfde van de jongeren die een zorgende jongere kent, kan zich niet goed 

voorstellen hoe het is. Een kleiner deel van de jongeren (11%) zegt dat het niet echt wat met ze doet 

en 5% is bang dat hun ouders ook ziek worden.  

 

Relatief meer moeders ziek 

Van de onderzochte jongeren heeft 11% zelf een langdurig ziek of gehandicapt familielid (tabel 2). In 

43% van de gevallen gaat het om een moeder. Er zitten 26% vaders, 20% broers en 17% zussen bij. 

Bijna de helft van de zorgbehoevende familieleden hebben een lichamelijke aandoening (49%), 16% 

heeft een handicap, 13% heeft een geestelijke aandoening en 5% heeft een verslaving. Van 17% is 



 

de ziekte niet genoemd. Bijna tweederde van deze jongeren (64%) geeft aan een actieve bijdrage te 

leveren aan de zorg.  

 

Tabel 2. Heb jij zelf een langdurig zieke of gehandicapte moeder, vader, broer of zus? (dit kan ook 

geestelijk ziek of verslaafd zijn) 

Ja 11% 

Nee 89% 

 

Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als zodanig 

Volgens de definitie zijn alle jongeren met een langdurig ziek of gehandicapt familielid mantelzorgers. 

Zij hebben allemaal enige vorm van zorg; dat kan praktische zorg en/ of mentale zorg zijn. Toch zien 

niet alle jongeren met een langdurig ziek of gehandicapt familielid dat op die manier. Vandaar dat niet 

alle jonge mantelzorgers de vragen hebben ingevuld die gaan over hun ervaringen met en de zwaarte 

van de zorg en de hulp die ze daarbij krijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat 11% van de jongeren 

mantelzorger is, maar 7% ziet zichzelf als zodanig. De volgende hoofdstukken zijn gebaseerd op die 

7% en op de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek. 



 

Zorgtaken thuis        
 

Zorg bestaat vooral uit huishoudelijke taken en emo tionele steun 

De taken die de jonge mantelzorgers op zich nemen, bestaan vooral uit huishoudelijke klussen (65%). 

Daarnaast geeft de helft emotionele aandacht, zoals troost en gezelschap. Verder noemen jongeren 

het zorgen voor andere gezinsleden, zoals een broertje of zusje (25%) en persoonlijke hygiëne zoals 

wassen, aankleden of medicijnen geven (15%). Organisatorische zaken, zoals het regelen van 

ziekenhuisbezoeken, verzekeringen, financiën worden zelden genoemd als taken die deze jongeren 

op zich nemen.  

 

Combinatie zorg, school en vrije tijd lijkt geen pr obleem 

De jonge mantelzorgers zeggen deze zorgtaken over het algemeen goed (33%) tot zeer goed (43%) 

te kunnen combineren met schoolwerk. Bijna een kwart (24%) zegt dit matig tot slecht te kunnen. 

Bijna een derde van de jongeren (32%) zegt niet veel, maar ook niet weinig vrije tijd voor zichzelf te 

hebben. De meeste jongeren hebben zelfs veel (43%) tot zeer (19%) veel vrije tijd. Een enkeling zegt 

juist (zeer) weinig vrije tijd te hebben (6%).   

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat de jongeren het over het algemeen zeer goed doen op school. 

Een enkeling heeft wel eens dispensatie aan moeten vragen vanwege de situatie thuis. De jongeren 

geven aan over het algemeen voldoende tijd te hebben voor hun huiswerk, maar ervaren de 

combinatie tussen zorgen, leren en werken als zwaar. Ze doen erg hun best om goede cijfers te halen 

en hun opleiding in korte tijd af te ronden. Ze hebben hoge ambities voor de toekomst en willen dat 

hun ouders trots op hen kunnen zijn. Door de ervaringen thuis raken ze positief gemotiveerd om een 

goede opleiding af te ronden en in de toekomst wellicht hun ouders financieel te ondersteunen. 

Vanwege een moeilijke financiële situatie thuis en omdat ze het leuk vinden, hebben de meeste 

respondenten een bijbaantje. 

 

Soms sprake van schuldgevoelens 

Als jonge mantelzorgers leuke dingen voor zichzelf doen waardoor ze even niet kunnen zorgen, voelt 

15% zich schuldig (tabel 3). Bijna twee op de tien (19%) weten niet of ze zich schuldig voelen; vrijwel  

uitsluitend meisjes gaven dat antwoord. Tweederde (66%) heeft geen last van schuldgevoelens als ze 

leuke dingen voor zichzelf doen.  

De meerderheid van de jonge mantelzorgers uit het kwantitatieve onderzoek geeft aan zich niet 

schuldig te voelen. Resultaten uit het kwalitatieve onderzoek tonen aan dat wanneer zij de zieke 

alleen laten en zelf leuke dingen doen, sommige jongeren wel last hebben van schuldgevoelens. Zij 

hebben het gevoel dat zij de ouder dan in de steek laten.  

 



 

Tabel 3. Voel jij je schuldig als je leuke dingen voor jezelf doet waardoor je even niet kunt zorgen? 

Ja 15% 

Nee 66% 

Weet ik niet 19% 

 

Weinig schaamte voor thuissituatie 

De meerderheid (81%) schaamt zich niet voor hun thuissituatie. Een kleine groep (11%) schaamt zich 

wel en 8% weet het niet. Ook schaamt de meerderheid zich niet voor het zieke gezinslid waar ze voor 

zorgen (85%). Een klein gedeelte (9%) schaamt zich wel voor hun ouder, broer of zus, en 6% weet het 

niet.  

Ook uit gesprekken met jongeren blijkt dat over het algemeen jonge mantelzorgers zich niet erg 

schamen voor de situatie thuis, maar dat ze er niet makkelijk over praten. Vooral omdat niemand 

ernaar vraagt. Jongeren met een ouder met een psychiatrische ziekte schamen zich meer voor de 

situatie en denken dat hun ouder voor ‘gek’ wordt verklaard. Zij praten er minder vaak en makkelijk 

over dan jongeren met een gezinslid met een lichamelijke ziekte of handicap. Een aantal jongeren 

geeft aan niet eerlijk te zijn over de ernst van de ziekte van de ouder, omdat ze bang zijn voor 

onbegrip. Bijvoorbeeld in het geval van MS, waarbij de patiënten ´ups en downs´ hebben.  

 



 

Ervaringen met zorgen voor een gezinslid 
 

Belasting verschillend ervaren 

Aan de jongeren van het NJR Panel is gevraagd een cijfer te geven dat aangeeft hoe zwaar het is om 

te zorgen voor hun langdurig zieke of gehandicapte gezinslid. Daarbij geven ze beoordelingen 

variërend van 1 (helemaal niet zwaar) tot 9 (zwaar); niemand geeft een 10 (heel zwaar). Gemiddeld 

geven de jongeren een 5,4.  

 

Emotionele aandacht het zwaarst 

Wat jongeren het zwaarst vinden aan het zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid, is 

het geven van emotionele aandacht, zoals troosten of gezelschap houden (35%) (tabel 4). Op de 

tweede plaats noemen ze huishoudelijke taken (20%) en op de derde plaats vinden ze het zwaar om 

te bemiddelen bij ruzies tussen gezinsleden, zoals sussen of conflicten oplossen (18%).  

Uit de interviews met jonge mantelzorgers blijkt dat emotionele steun het meeste van hun vergt. De 

jongeren vinden het aanzien van het lijden van de ouder of broer/zus het zwaarst. Het liefst nemen ze 

de pijn en het verdriet over. Dit geeft een machteloos gevoel. Een paar jongeren geven aan dat zij 

hierdoor onvoldoende tijd en ruimte hebben gehad om zich normaal te ontwikkelen. 

Een ziek gezinslid levert veel spanningen en stress op binnen het hele gezin, dit gaat veelal gepaard 

met veel ruzies. Jonge mantelzorgers nemen vaak een bemiddelende rol op zich.  

 
 
Tabel 4. Wat vind jij het zwaarst aan het zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid? 
Emotionele aandacht (bijv. troosten, gezelschap houden) 35% 

Huishoudelijke taken (bijv. eten koken, stofzuigen) 20% 

Bemiddelen bij ruzies tussen gezinsleden (bijv. sussen of conflict oplossen)  18% 

Zorgen voor andere gezinsleden (bijv. broertje of zusje) 6% 

Persoonlijke hygiëne (bijv. wassen, aankleden, medicijnen geven) 6% 

Organisatorische zaken (bijv. regelen van ziekenhuisbezoeken, verzekeringen, financiën) 6% 

Anders 9% 

 

Vermoeidheid en psychische klachten vaak het gevolg  

Op de vraag of jongeren door de thuissituatie zelf problemen ervaren, antwoorden de meeste 

jongeren (37%) last te hebben van vermoeidheid. Bijna drie op de tien (28%) ervaren psychische 

problemen, zoals piekeren, somberheid of depressiviteit. Het zijn vooral meisjes die dit antwoorden. 

Bijna een kwart (24%) zegt last te hebben van concentratieproblemen en twee op de tien heeft last 

van slaaptekort. In mindere mate geven jongeren ook aan een tekort aan tijd te hebben voor school 

(13%). Dit antwoord geven alleen de jongeren van 16 jaar en ouder. Verder noemen sommige 

jongeren een gebrek aan tijd om leuke dingen te doen (11%) en problemen op school (7%). 



 

Een paar jongeren uit het kwalitatieve onderzoek maakt zich vaak ‘zorgen’ over het zieke gezinslid en 

de spanningen binnen het gezin, dit legt een psychische druk op de jongere. De praktische hulp 

ervaren zij niet als fysiek zwaar. Vier respondenten ervaren zelf zware psychische problemen die tot 

uiting komen in depressies, angststoornissen, chronische vermoeidheid en een slechte nachtrust. Eén 

respondent heeft verlammingsverschijnselen zonder aanwijsbare fysieke oorzaak. Zij is doorverwezen 

naar de psychiater.  

 

Jonge mantelzorgers zelfstandig en ambitieus 

Veel respondenten uit de gesprekken geven desondanks aan positief in het leven te staan. 

Zorgzaamheid en aardig zijn voor elkaar vinden ze erg belangrijk. Door mee te helpen in de 

huishouding leren de jongeren al op jonge leeftijd hoe het is om zelfstandig te zijn en het huishouden 

te runnen. Zij zien dit als een goede voorbereiding op het uit huis gaan. Daarnaast zijn presteren zij 

goed op school en willen zij later iets bereiken.  

 



 

Praten over thuissituatie 
 

Gesprekken vrijwel alleen met intimi 

Jonge mantelzorgers praten het meest met vrienden over hun thuissituatie (78%). Vooral meisjes en 

de wat oudere jongeren (ouder dan 16 jaar) praten er met vrienden over. Vervolgens noemen ze hun 

ouders (52%) en andere familieleden (44%). Daarnaast noemen ze kennissen (22%). Met personen 

op school praten ze er ook over, weliswaar minder dan met anderen. Zo praten twee op de tien 

jongeren met klasgenoten over hun zorgen, 18% met hun mentor, 12% met een vertrouwenspersoon 

en 8% met een docent.  

Uit de gesprekken blijkt dat jonge mantelzorgers op school weinig praten over hun ervaringen thuis. 

Veelal wordt hier niet naar gevraagd en omdat ze niet graag ‘te koop lopen´ met problemen thuis 

begint de jonge mantelzorger er zelf ook niet over. Een paar respondenten heeft wel over de zorg 

gesproken met een mentor. Dit zijn veelal gesprekken over dispensatie voor tentamens en 

opdrachten. Opvallend is dat de jongeren aangeven dat de mentor aangeeft de situatie erg lastig te 

vinden en niet over de vaardigheden beschikt hier adequaat op in te spelen. In één geval is de jonge 

mantelzorger doorverwezen naar een vertrouwenspersoon.   

Met klasgenoten praten de jongeren soms wel over problemen thuis als het gaat om een lichamelijk 

zieke ouder, als dit ter sprake komt of hiernaar gevraagd wordt. Bij psychiatrische problemen gebeurt 

dit veelal niet door schaamte en angst voor onbegrip en het bestempelen van de ouder als ‘gek’. 

Vrijwel niemand noemde buren, een maatschappelijk werker, een partner, een psycholoog of anderen 

die voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid zorgen (lotgenoten).  

 

Professionals geen gesprekspartner voor jonge mante lzorgers  

De huisarts en ook thuiszorg (voor huishoudelijke hulp) werden in het kwantitatieve onderdeel door 

geen van de jongeren als gesprekspartner genoemd. 

De jonge mantelzorgers die zijn geïnterviewd komen niet vaak bij artsen. Bezoeken aan artsen van 

het zieke gezinslid kunnen zij veelal niet bijwonen door verplichtingen op school. Artsen in het 

ziekenhuis vragen veelal niet naar de situatie thuis en weten dan ook vaak niet van de zorgsituatie af. 

De huisarts weet veelal wel van de thuissituatie af, maar hier wordt niet vaak over gesproken tijdens 

een bezoek voor een ander probleem.  

 

Jonge mantelzorgers praten over gevoelens 

Als jongeren over hun thuissituatie (willen) praten, gaat dat voornamelijk over dat ze moe worden van 

de sfeer thuis (26%) en dat ze zich boos of gefrustreerd voelen (23%) (tabel 5). Dat laatste antwoord 

gaven vooral meisjes. Daarnaast maken ze zich zorgen over degene waar ze voor zorgen (19%). 

Enkele jongeren noemen schuld- en schaamtegevoelens, maar dat antwoord gaven alleen meisjes.  



 

Uit de diepte-interviews blijkt dat jonge mantelzorgers soms de behoefte hebben om de situatie thuis 

te ontvluchten. De spanningen en stress binnen het gezin zijn dan een te zware last. Het liefst spreken 

ze dan ook buitenshuis af met vrienden of de partner. Thuis afspreken gebeurt af en toe, maar liever 

niet, uit schaamte, angst voor onbegrip en omdat de sfeer thuis veelal niet prettig is. Jonge 

mantelzorgers die open zijn over de situatie en daar goed over kunnen praten met hun vrienden, 

nemen eerder vrienden mee naar huis. 

 

“Ik zou willen praten over hoe het thuis is.” (jongen, 15, vmbo, moeder met kanker) 

 

“Ik zou willen praten over dat ik me zorgen maak.” (meisje, 14, vader met hartkwalen) 

 

“Ik zou willen praten over wat de vooruitzichten zijn.” (meisje, 16, vwo, moeder met kanker) 

 

Tabel 5. Waar zou je dan over willen praten of waar praat je al over? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Dat je moe wordt van de sfeer thuis 26% 

Dat je je boos of gefrustreerd voelt 23% 

Dat je je zorgen maakt over degene waar je voor zorgt 19% 

Dat je vaak lichamelijk moe bent 15% 

Dat je slecht slaapt 15% 

Dat je je schuldig voelt 13% 

De combinatie huishouden, school en werk 13% 

Dat je soms aandacht mist van je ouders voor de dingen die JOU bezighouden  9% 

Dat je je schaamt 6% 

Anders 8% 

 



 

Hulp vanuit de omgeving        
 

Meeste jonge mantelzorgers vragen geen hulp 

Meer dan de helft van de jongeren heeft nooit extra hulp gevraagd (54%). Bijna drie op de tien (29%) 

vroegen extra hulp aan (één van de) ouders. En bijna twee op de tien (19%) hebben dat aan andere 

familieleden gevraagd. Enkele jongere vroegen vrienden (11%) (dit waren alleen meisjes), een 

maatschappelijk werker (6%) en een vertrouwenspersoon (6%) om extra hulp. Weinig jongeren 

klopten bij buren aan en vrijwel niemand vroeg extra hulp aan een partner, klasgenoten, kennissen, 

huisarts, psycholoog, mentor, thuiszorg of anderen die voor een langdurig ziek of gehandicapt 

gezinslid zorgen (lotgenoten). Niemand vroeg een docent om extra hulp.   

 

Handelings- en vraagverlegenheid 

Dat jongeren hun eigen zorgen en klachten niet duidelijk laten merken zou weleens te maken kunnen 

hebben met dat jongeren het wellicht moeilijk vinden om hulp te vragen. Dit is Linders (2010)1 ook 

opgevallen bij volwassen mantelzorgers. Zij introduceerde de termen handelings- en 

vraagverlegenheid, waarmee ze bedoelt dat mensen om diverse redenen het moeilijk vinden om zorg 

aan te bieden of te vragen. Terughoudendheid om ongevraagd hulp te bieden noemt Linders 

handelingsverlegenheid. Een reden om niet ongevraagd hulp te bieden is de weerzin tegen 

bemoeizucht die ook potentiële helpers zelf voelen. Bij vraagverlegenheid speelt het streven naar 

onafhankelijkheid een rol en het gevoel iets terug te moeten doen. Als handelingsverlegenheid en 

vraagverlegenheid samen voorkomen, is dat fataal voor het ontstaan van informele zorg.   

 

Hulp komt vaak vanuit familie, vrienden en partner 

Ruim de helft van de jongeren heeft ooit hulp gekregen van (één van de) ouders (53%) of andere 

familieleden (53%) (tabel 6). Bijna de helft kreeg dit van vrienden (45%) en dit waren vooral meisjes. 

Twee op de tien kregen ooit hulp van hun docent of van buren.  

Vrijwel alle geïnterviewde jongeren hebben momenteel een vaste relatie. Dit levert hen veel steun op, 

al begrijpt de partner vaak niet goed hoe het is om een jonge mantelzorger te zijn en hoe de situatie 

thuis echt ervaren wordt. De partner steunt de jonge mantelzorger door verhalen aan te horen, goed 

te luisteren, en door de partner te troosten. Het aangaan van een liefdesrelatie is voor veel jonge 

mantelzorgers een erg goede ervaring. Ze komen tot de ontdekking dat ook zij de moeite waard zijn 

om lief te hebben. 

 

                                                 
1 Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Den Haag: SdU 



 

Tabel 6. Van wie heb je ooit hulp gekregen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Ouders  53% 

Andere familieleden 53% 

Vrienden 45% 

Docent 20% 

Buren 20% 

Klasgenoten 14% 

Mentor 12% 

Kennissen 10% 

Maatschappelijk werker 10% 

Psycholoog 8% 

Vertrouwenspersoon 6% 

Niemand 4% 

Anders 14% 

 

Weinig huishoudelijke hulp aanwezig 

De hulp die jongeren van buitenaf krijgen, bestaat voor 15 % uit hulp in het huishouden.  

Eén van de 9 gezinnen uit de diepte-interviews ontvangt huishoudelijke hulp vanuit een zelfstandige 

schoonmaker die men inhuurt. Drie gezinnen hebben in het verleden thuiszorg gehad. Twee 

respondenten geven aan dat ze thuis geen recht op thuiszorg hebben, omdat de gemeente zegt dat er 

een kind binnen het gezin is dat deze taken op zich kan nemen. De aanvraag zou hierop afgewezen 

zijn. Alle overige respondenten geven aan graag huishoudelijke ondersteuning te wensen, maar weten 

niet goed hoe ze dit moeten aanvragen. Daarnaast vinden ze het de taak van de ouder om dit aan te 

vragen. In de praktijk doen de ouders dit vaak niet.  

Veelal zorgen de jongeren er zelf voor dat ze één keer per jaar zonder familie op vakantie kunnen 

door voorafgaand alles goed schoon te maken en extra hulp uit de omgeving te vragen. 

 

Overige aanwezige hulp 

Enkele jongeren krijgen hulp bij het zorgen voor andere gezinsleden (bijv. broertje of zusje) (10%) en 

iemand die af en toe aandacht kan geven aan het langdurig ziek of gehandicapt gezinslid (10%). 

Vrijwel niemand gaf aan hulp te krijgen bij persoonlijke hygiëne van het gezinslid, bij organisatorische 

zaken (bijv. regelen van ziekenhuisbezoeken, verzekeringen, financiën), bij financiële ondersteuning, 

bij schooltaken en bij gezinstherapie.  

 

Emotionele steun en ontspanning gewenst 

De voornaamste hulp die jongeren van buitenaf krijgen, fungeert vooral als een uitlaatklep voor hun 

gevoelens (22%). Weinig jongeren krijgen de gelegenheid voor ontspanning, zoals een dagje uit of 

vakantie (7%). 



 

Als jongeren (nog meer) behoefte aan hulp hebben, willen ze een uitlaatklep voor hun gevoelens 

(24%) en ontspanning met het gezin, zoals een dagje uit of vakantie (24%) (tabel 7).  

Alle respondenten uit het kwalitatieve onderzoek wensen emotionele steun door gesprekken met 

mensen die echt goed kunnen luisteren en tips kunnen geven over het omgaan met de situatie. Dit 

hoeft niet perse een professional te zijn. Simpelweg begrip krijgen van een ander betekent voor veel 

jonge mantelzorgers al veel.  

De jonge mantelzorgers uit de gesprekken hebben ook behoefte aan dagjes uit en vakanties met de 

familie. Zij ervaren dit als goed voor de band onderling en het biedt ontspanning voor iedereen. 

Financiële problemen en een situatie waar weinig geld te besteden is, komen regelmatig voor bij jonge 

mantelzorgers. Vaak is er sprake van een uitkeringssituatie. Geld voor extra’s, zoals dagjes uit en 

vakanties, is er veelal niet. 

 

Tabel 7. Welke hulp zou je (nog meer) willen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Uitlaatklep voor je gevoelens 24% 

Ontspanning (bijv. dagje uit, vakantie) met gezin  24% 

Hulp in het huishouden 10% 

Hulp bij het zorgen voor andere gezinsleden (bijv. broertje of zusje) 10% 

Gesprekken met jongeren in dezelfde situatie (lotgenoten) 10% 

Financiële ondersteuning 10% 

Gezinstherapie 10% 

Anders 2% 

 

Mantelzorgers voelen zich gesteund door ouders 

Als we vragen naar hoe ouders met hen meedenken als het gaat om de zorg voor het langdurig zieke 

of gehandicapte gezinslid, antwoorden de meeste jongeren dat ze zich gesteund voelen door hen. De 

volgende citaten uit het kwantitatieve onderzoek illustreren hoe de jongeren de steun van hun ouders 

ervaren. 

 

“Ze hebben toen geprobeerd me zoveel mogelijk te ontlasten en me minimale taken te geven. Ook 

hebben ze veel met me gepraat en zeker mijn moeder is er ondanks haar ziekte ook voor mij 

geweest.” (meisje, 16, vwo, moeder met kanker) 

 

“Ze doet veel nog zelf, omdat ze niet afhankelijk wil zijn. Maar vaak wordt het haar te veel en stort ze 

in of reageert ze haar frustraties af op het gezin of doet ze dingen die slecht voor haar zijn.” (meisje, 

16, vwo, moeder met reuma) 

 

“Ik help mijn ouders om voor hem te zorgen en dus ik help hun.” (jongen, 16, vwo, broer met 

geestelijke handicap) 



 

 

“Als het moeilijk is, steunt mijn moeder me.” (jongen, 16, vmbo, vader chronisch ziek) 

 

Informatiebehoefte aanwezig 

Bijna vier op de tien jongeren (39%) hebben behoefte aan meer informatie. Zij willen weten hoe 

andere mensen omgaan met het zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid, of er 

andere jongeren in hun omgeving zijn die in dezelfde situatie zitten en hoe ze moeten omgaan met 

een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid (bijv. als het gaat om emoties, verzorging).  

Enkele jongeren willen graag weten wie hen kan helpen met huishoudelijke klussen (bijv. ramen 

wassen, reparatie, tuin), bij wie ze kunnen aankloppen voor organisatorische zaken (bijv. regelen van 

de zorg, financiën), waar ze terecht kunnen als ze willen praten met jongeren in dezelfde situatie, 

welke mogelijkheden er zijn om alleen of met het gezin erop uit te gaan (alleen jonge jongeren) of bij 

wie ze op school terecht kunnen om de situatie thuis en de gevolgen voor hun schoolwerk te 

bespreken.  

 



 

Stellingen                                                                                            

Jongeren van het NJR Panel zijn gevraagd naar hun mening over stellingen. Per stelling worden 

meningen weergegeven van alle jongeren uit het panel, van alleen de jonge mantelzorgers en van de 

niet-jonge mantelzorgers. 

 

Jongeren vinden dat mantelzorgers niet extra belast  mogen worden  

Bijna de helft van alle jongeren (46%) is het eens met de stelling ‘Van jongeren met een ziek gezinslid 

mag geen extra huishoudelijk werk worden verwacht; ze hebben het al zwaar genoeg’. Wordt de 

groep uitgesplitst naar jonge mantelzorgers en niet-mantelzorgers, dan blijkt dat ruim drie op de tien 

(33%) jonge mantelzorgers vinden dat ze het al zwaar genoeg hebben, ten opzichte van 48% niet-

mantelzorgers.   

 

Tabel 8. Stelling: Van jongeren met een ziek gezinslid mag geen extra huishoudelijk werk worden 

verwacht; ze hebben het al zwaar genoeg. 

 Alle jongeren Jonge mantelzorgers Overige jongeren 

Eens  46% 33% 48% 

Oneens  30% 41% 29% 

Geen mening  24% 26% 23% 

 

Helft jongeren vindt dat betaalde hulp voor zieke m oet zorgen 

Meer dan de helft van alle jongeren (51%) is het oneens met de uitspraak ‘jongeren die nog thuis 

wonen niet hoeven te zorgen voor een langdurig zieke of gehandicapte ouder; dat moet een betaalde 

hulp doen’. Vooral de jonge mantelzorgers van 15 jaar en jonger zijn het oneens. Bijna drie op de tien 

jongeren (28%) is het er mee eens en 21% heeft er geen mening over.  

 



 

Mantelzorgers vinden dat school onvoldoende rekenin g met hen houdt  

Ruim een derde van alle jongeren (34%) is het oneens met de stelling dat school voldoende rekening 

houdt met leerlingen die voor een langdurig ziek of gehandicapt familielid zorgen (tabel 9). Vooral 

jonge mantelzorgers zijn het oneens met de stelling. Ook oudere jongeren (van 16 jaar en ouder) die 

zorgen zijn het vaker oneens met de stelling. Bijna drie op de tien van alle jongeren (29%) vinden dat 

school wel voldoende rekening houdt en 37% heeft geen mening.  

 

Tabel 9. Stelling: School houdt voldoende rekening met leerlingen die voor een langdurig ziek of 

gehandicapt familielid zorgen. 

 Alle jongeren Jonge mantelzorgers Overige jongeren 

Eens  29% 27% 29% 

Oneens  34% 43% 33% 

Geen mening  37% 30% 38% 

 

School besteedt te weinig aandacht aan jonge mantel zorgers 

Bijna tweederde van alle jongeren (65%) is het oneens met de uitspraak dat hun school voldoende 

aandacht besteedt in de klas aan het onderwerp ‘Jongeren met zorgen’. Vooral oudere jongeren (van 

16 jaar en ouder) die zorgen vinden niet dat school voldoende aandacht besteed aan het thema. Een 

klein deel (11%) is het wel eens met de uitspraak en bijna een kwart (24%) heeft er geen mening over.  

 

Jongeren willen meer bekendheid over jonge mantelzo rgers 

Bijna zes op de tien (56%) van alle jongeren zijn het eens met de stelling dat er meer bekendheid 

moet worden gegeven aan het onderwerp ‘Jongeren met zorgen’ (tabel 10). Vooral de zorgende 

meisjes en jongeren die een zorgende jongere kennen vinden dit. Een klein deel (13%) is het oneens 

met de stelling en ruim drie op de tien (31%) hebben er geen mening over (vooral zorgende jongens).  

De jonge mantelzorgers uit het kwalitatieve onderzoek hebben ook behoefte aan meer 

maatschappelijke bekendheid over hun situatie als jonge mantelzorger. Hierdoor denken ze meer 

begrip te krijgen vanuit hun omgeving. De problemen en zorgen spelen zich binnen het gezin af. 

Omdat de jongeren hier niet mee te koop lopen en maar weinig mensen ernaar vragen, blijft de 

problematiek verborgen. Hierdoor lijkt de belastende zorgsituatie geen issue.   

 



 

Tabel 10.  Stelling: Er moet meer bekendheid worden gegeven aan het onderwerp ‘Jongeren met 

zorgen’. 

 Alle jongeren Jongeren die zorgende 

jongere kennen 

Jongeren die geen 

zorgende jongeren 

kennen 

Eens  56% 66% 52% 

Oneens  13% 10% 14% 

Geen mening  31% 24% 34% 

 

“Dit is de beste vragenlijst die ik ooit in mijn leven heb gezien.”(meisje, 15, vmbo, broer met autisme) 

 

“Leuk dat er naar problemen wordt gevraagd en belangstelling wordt getoond.” (meisje, 15, havo, 

moeder met slokdarmziekte) 

 



 

Conclusies  
 

In dit onderzoek is gekeken naar hoe jongeren mantelzorg ervaren en welke ondersteuning zij daarbij 

zouden willen hebben. Op basis van het kwalitatieve onderzoek en het kwantitatieve onderzoek onder 

het NJR panel volgen hier de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 

 

Aantal jonge mantelzorgers 

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 11% van de jongeren een moeder, vader, broer of zus heeft die 

chronisch ziek of gehandicapt is. Bijna tweederde van deze groep zorgt fysiek (mee) voor dat 

gezinslid. Een meerderheid van de jongeren echter kent geen jongere met een chronisch ziek of 

gehandicapt gezinslid (69%). Dit betekent dat in een klas van 30 leerlingen, drie jonge mantelzorgers 

zitten. Het feit dat een groot percentage geen jongere kent in deze situatie toont sterk de 

onbekendheid van de problematiek aan. 

 

Verborgen problematiek 

Er is vaak sprake van verborgen zorgen: de jongeren laten hun eigen zorgen en klachten niet duidelijk 

merken. Veel jongeren die zorgen voor een chronisch ziek of gehandicapt gezinslid presteren namelijk 

goed op school en praten zelden over de situatie thuis. Ze zijn vroeg zelfstandig en volwassen. De 

groep jonge mantelzorgers in Nederland valt dus veelal niet op. De jongeren zelf beseffen vaak ook 

niet dat zij binnen het gezin een bijzondere functie vervullen. Dit blijkt ook uit het feit dat 11% een 

jonge mantelzorger is, maar 7% zichzelf ook als zodanig beschouwt. 

 

Handelings- en vraagverlegenheid 

Dat jongeren hun eigen zorgen en klachten niet duidelijk laten merken zou weleens te maken kunnen 

hebben met dat jongeren het wellicht moeilijk vinden om hulp te vragen. Linders (2010)2 noemt dit 

handelings- en vraagverlegenheid, waarmee ze bedoelt dat mensen het om diverse redenen moeilijk 

vinden om zorg aan te bieden of te vragen.  

 

Mentale belasting weegt zwaarst 

De aard van de zorg van mantelzorgers bestaat vooral uit huishoudelijke taken en het geven van 

emotionele steun aan het chronisch zieke of gehandicapte gezinslid. De emotionele belasting weegt 

het zwaarst. Veel zorgende jongeren ervaren vermoeidheid, psychische problemen, 

concentratieproblemen en slaaptekort door hun thuissituatie. Jonge mantelzorgers  lopen het risico op 

(psychische) overbelasting. Het is daarom noodzaak om de druk bij deze jongeren weg te nemen.  

 

 

 

                                                 
2 Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Den Haag: SdU 



 

Grenzen aangeven lastig 

Uit de kwantitatieve gegevens is moeilijk te zeggen of jongeren hun grenzen kunnen aangeven. 

Slechts een kleine groep voelt zich schuldig als ze leuke dingen voor zichzelf doen waardoor ze even 

niet kunnen zorgen. Uit de interviews blijkt dat jonge mantelzorgers erg loyaal zijn en graag iets extra’s 

doen om het gezinslid te helpen. In combinatie met de fysieke en mentale gevolgen die zij ervaren en 

het feit dat ze vaker van mening zijn dat jongeren niet de verantwoordelijkheid voor de zorg op zich 

zouden moeten nemen, lijkt het zo dat jonge mantelzorgers geregeld over hun grenzen gaan.  

 

Uitlaatklep en ontspanning verlichten de zorg 

Om toch enige verlichting te voelen, vinden deze jongeren het prettig om een uitlaatklep te hebben 

voor hun gevoelens. Ouders en naaste vrienden spelen daarbij een zeer belangrijke rol, vooral bij 

meisjes. Jongeren praten het liefst over de sfeer thuis of dat ze zich boos of gefrustreerd voelen. 

Verder vragen de jongeren weinig hulp, terwijl ze er misschien wel behoefte aan hebben.   

Ontspanning, zoals dagjes uit of op vakantie met het gezin staat daarnaast hoog op het verlanglijstje 

als het gaat om ondersteuning. Helaas hebben de gezinnen met een ziek of gehandicapt familielid 

vaak niet de financiële middelen om er met het gezin op uit te gaan.   

 

School 

Op school praten jonge mantelzorgers weinig over hun ervaringen thuis. Ruim vier op de tien vinden 

zelfs dat school onvoldoende rekening met hen houdt. Met name de wat oudere jongeren die zorgen 

(van 16 jaar en ouder) vinden dat er in de klas te weinig aandacht wordt besteed aan dit onderwerp.  

 

Professionele hulp blijft in gebreke 

Doordat de problematiek verborgen is, worden jonge mantelzorgers veelal niet gesignaleerd door 

professionals. Alleen bij overbelasting, wanneer de jongeren echt in psychische nood verkeren, 

komen deze jongeren terecht bij bijvoorbeeld een psycholoog.  

 

Verlichting van de lasten 

Jonge mantelzorgers hebben in vergelijking met hun leeftijdsgenoten een extra belasting in de vorm 

van huishoudelijke en emotionele hulp die ze aan het thuisfront verlenen. Vooral de mentale vorm van 

hulp weegt zwaar. Bovendien maken veel jongeren zich in het algemeen zorgen over het zieke of 

gehandicapte gezinslid.  

 

Informatiebehoefte 

Bij vier op de tien jonge mantelzorgers is behoefte aan informatie over hoe zijzelf of anderen omgaan 

met het zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid.  

 

 



 

Bekendheid vinden alle jongeren noodzakelijk  

Ruim de helft van alle jongeren, dus niet alleen de jonge mantelzorgers zelf, vindt het belangrijk dat er 

meer bekendheid komt over de problematiek van jonge mantelzorgers. Jongeren zullen hierdoor 

eerder begrip krijgen voor hun zorgende leeftijdgenoten. Jonge mantelzorgers zullen zich meer 

bewust worden van hun bijzondere situatie binnen het gezin en de zorgen die dat met zich meebrengt. 

Maar ze zullen zich ook realiseren dat ze niet de enige zijn en er zeker niet alleen voor hoeven te 

staan. Daarnaast kunnen professionals eventuele problemen tijdig signaleren en de juiste hulp 

aanbieden.  

 

Aanbevelingen  
 

Urgentie geboden  

Met de maatregelen rondom de huidige zorgvoorzieningen3 zal de druk op gezinnen in een 

mantelzorgsituatie zodanig toenemen dat jonge mantelzorgers ongetwijfeld nog zwaarder zullen 

worden belast. Met alle nadelige consequenties van dien. Om ervoor te zorgen dat die extra belasting 

draaglijk blijft voor deze jongeren, is ten eerste begrip voor hun situatie nodig. Daarnaast is het 

belangrijk om af en toe de druk weg te nemen door het bieden van emotionele steun en ontspanning. 

Hieronder volgen enkele aanbevelingen die een aanzet kunnen vormen om de groep jonge 

mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen.  
Begrip op grote schaal  

Om ervoor te zorgen dat de samenleving meer begrip krijgt voor jonge mantelzorgers is het belangrijk 

dat mensen weten dat veel jongeren zich in deze situatie bevinden. Het onderwerp ziekte binnen 

gezinnen en de impact op de jongeren moet bespreekbaar worden. Pas dan gaan mensen jonge 

mantelzorgers herkennen en erkennen. Deze mensen kunnen al een persoonlijke of professionele 

relatie hebben met de betreffende jongeren. Het kan dus gaan om buren en leeftijdsgenoten, maar 

ook een huisarts of de school. Een massamedia campagne, in de stijl van de SIRE-campagne, kan 

bijdragen aan meer aandacht voor deze verborgen groep. Aandachtspunten daarbij zijn dat jonge 

mantelzorgers zeker niet als ‘zielig’ bestempeld moeten worden. Ze vervullen een belangrijke rol 

binnen onze maatschappij, maar hebben soms wel de behoefte aan een uitlaatklep voor hun 

gevoelens en begrip.  

 

Sociale netwerken 

Het sociale netwerk rondom jonge mantelzorgers moet verstevigd worden, zodat de drempel voor een 

jongere om hulp te vragen minder hoog wordt. Daarbij moet om te beginnen de 

handelingsverlegenheid (Linders) in het sociale netwerk, bestaande uit voornamelijk leeftijdsgenoten 

                                                 
3 Per 1 januari 2009 zijn de beleidsregels voor indicatiestelling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  (AWBZ) veranderd. 
Staatssecretaris Bussemaker heeft bezuinigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) doorgevoerd. Reden is 
de sterke stijging van de kosten; de regering wil de AWBZ betaalbaar houden. 



 

en hun ouders, de buren en scholen, doorbroken worden. Aanbieden van hulp moet niet beschouwd 

worden als bemoeizucht, maar als het tonen van begrip.  

 

Bereiken van ouders en leeftijdsgenoten  

Ouders komen vaak zonder het zelf te weten in aanraking met jongeren die in een mantelzorgsituatie 

zitten, bijvoorbeeld via de vriendenkring van hun kinderen of school. Tijdschriften die zich richten op 

ouders kunnen ingezet worden om aandacht te besteden aan de signalering van jonge mantelzorgers 

en handvatten bieden voor ouders kunnen helpen. Handvatten hoe zij zelf iets kunnen doen aan de 

ene kant en handvatten om hun kinderen op het spoor te zetten om er niet over te zwijgen naar hun 

zorgende leeftijdgenoten. Daarnaast moeten ouders weten hoe ze de ouders van jonge mantelzorgers 

kunnen aanspreken.  

 

Handvatten voor buren  

Vaak zijn directe buren op de hoogte van de situatie bij jonge mantelzorgers thuis. Daarom is het voor 

buren belangrijk om te weten hoe zij kunnen helpen. Bewustwordingscampagnes kunnen hieraan 

bijdragen. Ook faciliteert Mezzo onder de noemer Georganiseerde Burenhulp, organisaties die 

bemiddelen tussen zorgbehoevende mensen en vrijwilligers die in dezelfde wijk wonen. Dit soort 

initiatieven zou verbreed kunnen worden naar bemiddeling tussen vrijwilligers en hele gezinnen in 

mantelzorgsituaties.    

 

Bereiken van scholen  

Het gegeven dat in elke klas drie jongeren zitten die een mantelzorgsituatie zitten, zal mogelijk 

scholen verbazen. Docenten en vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol bij het signaleren en 

doorverwijzen van jonge mantelzorgers. Scholen kunnen hun docenten en vertrouwenspersonen 

instrueren en trainen over hoe zij deze leerlingen moeten begeleiden of doorverwijzen. Via vakbladen 

kunnen zij geïnformeerd worden over hoe zij deze jongeren kunnen signaleren en benaderen. Het kan 

helpen als er in de lessen ruimte wordt gemaakt voor gesprekken over mantelzorg. Zo worden zowel 

docenten als leerlingen èn jonge mantelzorgers bereikt.  

 

Bereiken van professionals  

Professionals dienen extra opmerkzaam te zijn bij gezinnen waar sprake is van chronische ziekte, 

handicap of verslaving en tijdig te anticiperen ter voorkoming van overbelasting van jongeren in deze 

gezinnen. Zodra een (huis)arts of een andere hulpverlener hoort dat een persoon met een gezin met 

kinderen een lichamelijke of psychische aandoening of functiebeperking heeft, moet meteen het besef 

komen dat dit gezin zich in een mantelzorgsituatie bevindt. Hier kan een hulpverlener op anticiperen 

door te informeren over bijvoorbeeld lotgenotencontact of andere vormen van ondersteuning. Zelf kan 

de hulpverlener een oogje in het zeil houden door de jonge mantelzorger te vragen hoe het met hem 

of haar gaat.  



 

 

Inzet social media  

Een aantal Steunpunten Mantelzorg maakt slim gebruik van social media om jonge mantelzorgers de 

kans te geven met elkaar van gedachten te wisselen. Dit is een efficiënte en uiterst effectief middel om 

lotgenotencontact te faciliteren en jonge mantelzorgers te bereiken. Het verdient daarom aanbeveling 

om het gebruik van social media uit te breiden.  

 

Lastverlichting via Steunpunten Mantelzorg  

Naast het faciliteren van lotgenotencontact is het ook een taak van Steunpunten Mantelzorg om 

ontspanning voor jonge mantelzorgers aan te bieden. Als de druk op jonge mantelzorgers toeneemt, 

zal ontspanning preventief kunnen werken als het gaat om uitval bij deze jongeren. De Steunpunten 

hebben hier al ruim ervaring mee; meer middelen om de druk te verlichten zijn aan te bevelen.  

 

Gemeenten   

Het meerjarenbeleidplan Wmo4 en de Verordening Voorzieningen Wmo worden door veel gemeenten 

herzien en ook dan moet er (blijvende) aandacht zijn voor jonge mantelzorgers. Gemeenten moeten 

blijvend investeren in bewustwording (van zowel het natuurlijke als professionele netwerk rondom de 

mantelzorggezinnen) én in ondersteuning van jonge mantelzorgers. Er moet sprake zijn van steun 

gericht op het versterken van het netwerk, emotionele steun, lotgenotencontact en respijt5. In de 

indicatiestelling kunnen gemeenten meer rekening houden met de jonge mantelzorgers in het gezin, 

door (een deel van) de huishoudelijke zorg die de jonge mantelzorger voor zijn rekening neemt te 

indiceren. 

 

Samengevat  

Er is meer begrip en aandacht voor de problematiek van jonge mantelzorgers nodig, met name binnen 

het sociale netwerk van deze jongeren. Het sociale netwerk bestaat uit leeftijdgenoten, ouders van die 

leeftijdgenoten, buren, scholen en ook artsen, Steunpunten Mantelzorg, gemeenten en social media. 

Begrip en aandacht moet zich manifesteren als de mogelijkheid voor jonge mantelzorgers om hun 

gevoelens te uiten en te kunnen ontspannen. 

                                                 
4 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en 
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.... Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. 
5 Respijt houdt in dat mantelzorgers de mogelijkheid krijgen om de zorg tijdelijk over te dragen zodat ze een adempauze kunnen 
inlassen om nieuwe energie op te doen.  



 

Bijlagen                  
 
Vragenlijst JONGEREN MET ZORGEN  

 
 
Deze vragenlijst gaat over jongeren die zorgen voor  een gehandicapt of langdurig ziek gezinslid. Bij h et beantwoorden 
van de vragen is jouw mening belangrijk. We verlote n 10 cadeaubonnen van €20 onder de deelnemers aan d it 
onderzoek.  
 
 
1. Je bent  0 een meisje 
  0 een jongen 
  
2. Jouw leeftijd is  … 
  
3. Je volgt   0 vmbo basis 

0 vmbo kader 
0 vmbo gemengde leerweg 
0 vmbo theoretische leerweg  
0 mbo beroepsbegeleidende leerweg 
0 mbo beroepsopleidende leerweg  
0 havo  
0 vwo  
0 hbo  
0 wo  
0 geen opleiding 
0 anders, namelijk … 

  
4. In welk land is je vader geboren ? …     
  
5. In welk land is je moeder geboren? …  
 
6. Wat is je woonplaats? …  
 
7. Hoe is je woonsituatie? (met ouders bedoelen we ook opvoeders of verzorgers) 
  

0 Ik woon bij mijn ouders  
0 Ik woon een deel van de maand bij mijn vader en een ander deel bij mijn moeder 
0 Ik woon bij mijn moeder  
0 Ik woon bij mijn vader   
0 Anders, namelijk ... 

 

Jongeren met een gezinslid dat zorg nodig heeft 
 
Deze vragen gaan over of jij een jongere kent of be nt met een langdurig ziek of gehandicapt 
gezinslid. Met langdurig ziek bedoelen we zowel lic hamelijk (bijv. spierziekte, kanker) als 
geestelijk (bijv. manisch depressief). Ook verslavi ng (bijv. aan alcohol, drugs, gokken of 
computers) beschouwen we als langdurig ziek.  
Bij sommige vragen staat ‘ouders’ en daar bedoelen we ook ‘opvoeders’ of ‘verzorgers’ mee.  
 
8. Ken jij een jongere met een langdurig zieke of gehandicapte moeder, vader, broer of zus? (dit kan 
ook geestelijk ziek of verslaafd zijn) 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
� Ja, een moeder ... 
� Ja, een vader ... 
� Ja, een broer ... 
� Ja, een zus ... 
� Nee  
� Weet ik niet 
� Anders, namelijk ...  



 

9. Ken jij een jongere die voor zijn/ haar langdurig zieke of gehandicapte moeder, vader, broer of zus 
zorgt? 

 
0 Ja 
0 Nee 
0 Weet ik niet 

 
10. Praat deze jongere wel eens met jou over de zorg voor de langdurig zieke of gehandicapte 
moeder, vader, broer of zus? 
 

0 Ja 
0 Nee 
0 Weet ik niet 

 
11. Zo ja, wat doet dat met je? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
� Het doet niet echt wat met me. 
� Ik kan me niet goed voorstellen hoe dat is. 
� Ik wil graag helpen maar weet niet goed hoe. 
� Het maakt me verdrietig. 
� Ik ben bang dat mijn ouders ook ziek worden. 
� Anders, namelijk ... 
 

12. Heb jij zelf een langdurig zieke of gehandicapte moeder, vader, broer of zus? (dit kan ook 
geestelijk ziek of verslaafd zijn) 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
� Ja, een moeder met ... 
� Ja, een vader met ... 
� Ja, een broer met ... 
� Ja, een zus met ... 
� Nee 
� Anders, namelijk ...  

 
13. Zorg jij zelf voor een langdurig zieke of gehandicapte moeder, vader, broer of zus?  

 
0 Ja 
0 Nee 

 

Zorgtaken thuis 
 
De volgende vragen zijn voor jongeren die zorgen vo or een langdurig zieke of gehandicapte 
gezinslid. De vragen gaan over zorgtaken. Met langd urig ziek bedoelen we zowel lichamelijk 
(bijv. spierziekte, kanker) als geestelijk (bijv. m anisch depressief). Ook verslaving (bijv. aan 
alcohol, drugs, gokken of computers) beschouwen we als langdurig ziek. Als je niet zorgt voor 
een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid, ga dan  door naar de stellingen bij vraag 33.  
 
14. Wie zorgt er hoofdzakelijk voor jouw langdurig zieke of gehandicapte gezinslid?  
 

0 Ikzelf 
0 Moeder  
0 Vader  
0 Broer  
0 Zus  
0 Anders, namelijk ...  

 
 



 

15. Wie zorgt er thuis (nog meer) voor jouw langdurig zieke of gehandicapte gezinslid?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

� Ikzelf 
� Moeder  
� Vader  
� Broer  
� Zus  
� Anders, namelijk ...  

 
 
16. Welke taken neem jij (nog meer) op je?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
  

� Huishoudelijke taken (bijv. eten koken, stofzuigen) 
� Zorgen voor andere gezinsleden (bijv. broertje of zusje) 
� Emotionele aandacht (bijv. troosten, gezelschap houden) 
� Persoonlijke hygiëne (bijv. wassen, aankleden, medicijnen geven) 
� Organisatorische zaken (bijv. regelen van ziekenhuisbezoeken, verzekeringen, financiën) 
� Anders, namelijk ... 

 
17. Kun je deze zorgtaken combineren met schoolwerk?  

 
0 Zeer goed 
0 Goed 
0 Matig 
0 Slecht 
0 Zeer slecht 

 
18. Heb je genoeg vrije tijd voor jezelf? 
 

0 Zeer veel 
0 Veel 
0 Niet veel, niet weinig 

 0 Weinig 
 0 Zeer weinig 
 
19. Voel jij je schuldig als je leuke dingen voor jezelf doet waardoor je even niet kunt zorgen? 
 

0 Ja 
0 Nee 
0 Weet ik niet 
 

20. Schaam jij je wel eens voor jouw thuissituatie? 
 

0 Ja 
0 Nee 
0 Weet ik niet 
 

21. Schaam jij je wel eens voor jouw zieke gezinslid? 
 

0 Ja 
0 Nee 
0 Weet ik niet 
 

 



 

Ervaringen met zorgen voor een gezinslid 
 
Nu komen er vragen die gaan over hoe jij zelf omgaa t met de zorg voor jouw langdurig zieke of 
gehandicapte gezinslid. Met langdurig ziek bedoelen  we zowel lichamelijk (bijv. spierziekte, 
kanker) als geestelijk (bijv. manisch depressief). Ook verslaving (bijv. aan alcohol, drugs, 
gokken of computers) beschouwen we als langdurig zi ek. 
 
22. Kun je een cijfer geven dat aangeeft hoe zwaar het is om te zorgen voor jouw langdurig zieke of 
gehandicapte gezinslid? 
 
 
 Helemaal niet zwaar        Heel zwaar 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
23. Wat vind jij het zwaarst aan het zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid? 

 
� Huishoudelijke taken (bijv. eten koken, stofzuigen) 
� Zorgen voor andere gezinsleden (bijv. broertje of zusje) 
� Emotionele aandacht (bijv. troosten, gezelschap houden) 
� Persoonlijke hygiëne (bijv. wassen, aankleden, medicijnen geven) 
� Organisatorische zaken (bijv. regelen van ziekenhuisbezoeken, verzekeringen, financiën) 
� Bemiddelen bij ruzies tussen gezinsleden (bijv. sussen of conflict oplossen)  
� Anders, namelijk ... 

 
24. Ervaar je door de thuissituatie zelf problemen?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
� Tijdgebrek voor school 
� Tijdgebrek om leuke dingen te doen 
� Concentratieproblemen 
� Slaaptekort 
� Problemen op school 
� Problemen met vrienden of relaties 
� Vermoeidheid 
� Psychische problemen (bijv. piekeren, somber, depressief) 
� Anders, namelijk ... 

 

25. Met wie praat je wel eens over jouw thuissituatie?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
� Niemand 
� Ouders  
� Andere familieleden 
� Vrienden 
� Partner 
� Docent 
� Klasgenoten 
� Buren 
� Kennissen 
� Huisarts 
� Maatschappelijk werker 
� Psycholoog 
� Mentor 
� Vertrouwenspersoon 
� Thuiszorg (voor huishoudelijke hulp) 



 

� Anderen die voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid zorgen (lotgenoten) 
� Anderen, namelijk ... 

 
26. Waar zou je dan over willen praten of waar praat je al over?  
(meerdere antwoorden mogelijk)  

 
� De hoeveelheid huishoudelijk werk 
� De combinatie huishouden, school en werk 
� Dat je vaak lichamelijk moe bent 
� Dat je slecht slaapt 
� Dat je moe wordt van de sfeer thuis 
� Dat je je schuldig voelt 
� Dat je je schaamt 
� Dat je je zorgen maakt over degene waar je voor zorgt 
� Dat je je boos of gefrustreerd voelt 
� Dat je bang bent dat jou (ook) iets overkomt 
� Dat je denkt dat ze jouw hulp niet kunnen missen 
� Dat je soms aandacht mist van je ouders voor de dingen die JOU bezighouden  
� Andere zaken, namelijk ...       
 

Hulp vanuit de omgeving  
 
Deze vragen gaan over de hulp vanuit de omgeving. M et langdurig ziek bedoelen we zowel 
lichamelijk (bijv. spierziekte, kanker) als geestel ijk (bijv. manisch depressief). Ook verslaving 
(bijv. aan alcohol, drugs, gokken of computers) bes chouwen we als langdurig ziek. 
 
27. Aan wie heb je extra hulp gevraagd? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
� Niemand 
� Ouders 
� Andere familieleden 
� Vrienden 
� Partner 
� Docent 
� Klasgenoten 
� Buren 
� Kennissen 
� Huisarts 
� Maatschappelijk werker 
� Psycholoog 
� Mentor 
� Vertrouwenspersoon 
� Thuiszorg (voor huishoudelijke hulp) 
� Anderen die voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid zorgen (lotgenoten) 
� Anderen, namelijk ... 

 
28. Van wie heb je ooit hulp gekregen?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
� Niemand 
� Ouders  
� Andere familieleden 
� Vrienden 
� Partner 
� Docent 
� Klasgenoten 



 

� Buren 
� Kennissen 
� Huisarts 
� Maatschappelijk werker 
� Psycholoog 
� Mentor 
� Vertrouwenspersoon 
� Thuiszorg (voor huishoudelijke hulp) 
� Anderen die voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid zorgen (lotgenoten) 
� Anderen, namelijk ... 

 

29. Welke hulp krijg jij van buitenaf?  
(meerdere antwoorden mogelijk)  
 

� Hulp in het huishouden 
� Hulp bij het zorgen voor andere gezinsleden (bijv. broertje of zusje) 
� Gesprekken met jongeren in dezelfde situatie (lotgenoten) 
� Uitlaatklep voor je gevoelens 
� Iemand die af en toe aandacht kan geven aan het langdurig ziek of gehandicapt gezinslid  
� Hulp bij persoonlijke hygiëne (bijv. wassen, aankleden, medicijnen geven) van het gezinslid 
� Hulp bij organisatorische zaken (bijv. regelen van ziekenhuisbezoeken, verzekeringen, 
financiën) 
� Ontspanning (bijv. dagje uit, vakantie) met gezin 
� Financiële ondersteuning 
� Hulp bij je schooltaken  
� Gezinstherapie 
� Anders, namelijk ... 

 
30. Welke hulp zou je (nog meer) willen?  
(meerdere antwoorden mogelijk)  
 

� Hulp in het huishouden 
� Hulp bij het zorgen voor andere gezinsleden (bijv. broertje of zusje) 
� Gesprekken met jongeren in dezelfde situatie (lotgenoten) 
� Uitlaatklep voor je gevoelens 
� Iemand die af en toe aandacht kan geven aan het langdurig ziek of gehandicapt gezinslid  
� Hulp bij persoonlijke hygiëne (bijv. wassen, aankleden, medicijnen geven) van het gezinslid 
� Hulp bij organisatorische zaken (bijv. regelen van ziekenhuisbezoeken, verzekeringen, 
financiën) 
� Ontspanning (bijv. dagje uit, vakantie) met gezin  
� Financiële ondersteuning  
� Hulp bij schooltaken  
� Gezinstherapie 
� Anders, namelijk ... 

 
31. Hoe denken jouw ouders met je mee als het gaat om de zorg voor het langdurig zieke of 
gehandicapte gezinslid?   ... 

 
32. Waar zou je meer over willen weten? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

� Geen behoefte aan meer informatie  
� Bij wie je kan aankloppen voor organisatorische zaken (bijv. regelen van de zorg, financiën) 
� Wie je kan helpen met huishoudelijke klussen (bijv. ramen wassen, reparatie, tuin) 
� Achtergrond over de ziekte of handicap van het gezinslid waar je voor zorgt 
� Hoe je omgaat met een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid (bijv. als het gaat om 
emoties, verzorging) 



 

� Of er andere jongeren in je omgeving zijn die in dezelfde situatie zitten 
� Waar je terecht kunt als je wilt praten met jongeren in dezelfde situatie  
� Hoe andere mensen omgaan met het zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt 
gezinslid   
� Welke mogelijkheden er zijn om alleen of met het gezin erop uit te gaan 
� Bij wie je op school terecht kunt om de situatie thuis en de gevolgen voor je schoolwerk te 
bespreken 
� Anders, namelijk ... 
 

Stellingen 
 
De laatste vragen zijn stellingen waarbij je aan ka n geven in hoeverre je het ermee eens bent. 
Met langdurig ziek bedoelen we zowel lichamelijk (b ijv. spierziekte, kanker) als geestelijk (bijv. 
manisch depressief). Ook verslaving (bijv. aan alco hol, drugs, gokken of computers) 
beschouwen we als langdurig ziek. 
 
33. Stelling: Van jongeren met een ziek gezinslid mag geen extra huishoudelijk werk worden verwacht; 
ze hebben het al zwaar genoeg. 
 

0 Eens  
0 Oneens  
0 Geen mening  

 

34. Stelling: Jongeren die nog thuis wonen hoeven niet te zorgen voor een langdurig zieke of 
gehandicapte ouder; dat moet een betaalde hulp doen. 
 

0 Eens  
0 Oneens  
0 Geen mening  
 

35. Stelling: School houdt voldoende rekening met leerlingen die voor een langdurig ziek of 
gehandicapt familielid zorgen. 

 
0 Eens  
0 Oneens  
0 Geen mening  

 
36. Stelling: Mijn school besteedt in de klas voldoende aandacht aan het onderwerp ‘Jongeren met 
zorgen’. 
 

0 Eens  
0 Oneens  
0 Geen mening  

 
37. Stelling: Er moet meer bekendheid worden gegeven aan het onderwerp ‘Jongeren met zorgen’. 
 

0 Eens  
0 Oneens  
0 Geen mening  

 
38.  Wil je nog iets kwijt over deze vragenlijst?  
 

... 
 

Bedankt voor het invullen! We verloten 10 cadeaubon nen van €20. Het loten gaat via de docent die onze 
contactpersoon is. De resultaten zijn in juli 2011 op www.njr.nl  te zien. Voor vragen en suggesties kan je mailen n aar 
NJRpanel@njr.nl   

Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht, tel. 030 230 35 75, fax 030 230 35 85, info@njr.nl, www.njr.nl 


