
Jonge Mantelzorgers, wie zijn dat?  
Hoe kunnen zij ondersteund worden opdat hun veerkracht vergroot wordt?   

Kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met zorg voor een familielid worden jonge 
mantelzorgers genoemd. De zorg betreft dan bijvoorbeeld een broer of zus met een chronische ziekte 
of beperking, een vader of moeder met een psychische ziekte of ernstige verslaving, of een opa of 
oma die intensieve zorg nodig heeft en in de directe omgeving van het gezin woont. Specifiek voor 
allochtone jongeren geldt dat ze vaak als tolk fungeren bij contacten met zorg en hulpverleners.  Veel 
studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven hulp aan een zieke naaste, waarbij 
veel wordt gevraagd van hun veerkracht. 
 
Vroeg volwassen 
Jonge mantelzorgers zijn vaak vroeg volwassen. Ze voelen zich op jonge leeftijd verantwoordelijk 
voor huishoudelijke taken, het zorgen voor broertjes of zusjes of de gezondheid van hun ouder en 
cijferen zichzelf daardoor vaak weg. Zij ervaren een hoge drempel om met hun eigen zorgen en 
problemen bij hun ouders aan te kloppen. Is één van de ouders langdurig ziek, dan kan er 
rolverwisseling optreden: de ouder wordt afhankelijk van het kind en het kind neemt gaandeweg de 
rol van de ouder over. Kinderen en jongeren kunnen daardoor geen kind meer zijn. Omdat de 
jongere vaak niet de primaire verzorger is, zal de jongere niet snel een beroep doen op formele of 
informele zorg. Daarbij ziet deze groep zichzelf vaak ook niet als mantelzorger. 
 
Effecten Mantelzorg 
Jonge mantelzorgers hebben vaak weinig tijd voor zichzelf. De hoeveelheid en intensiteit van de 
taken bepaalt hoeveel tijd zij voor hun eigen bezigheden (zoals  sport, vrienden of huiswerk) 
overhouden. Daarnaast hebben de jonge mantelzorgers verantwoordelijkheden die niet passen bij 
hun leeftijd en ontwikkeling. Zij kampen vaker dan andere jongeren met overbelasting, (chronische) 
stress, relationele problemen binnen het gezin, sociaal isolement en teruglopende schoolprestaties. 
Het gaat hierbij niet alleen om de zorg en steun die ze concreet bieden, maar ook om de zorgen die 
deze situatie thuis voor veel jeugdigen met zich meebrengt. Deze problemen zijn voor 
buitenstaanders vaak niet goed zichtbaar. Het tijdig herkennen van jonge mantelzorgers kan 
overbelasting, voortijdig schoolverlaten en (psychische) problemen op latere leeftijd voorkomen. 
 
Over de effecten van het geven van mantelzorg op het welbevinden, de studiekeuzes en 
studieloopbanen van studenten is weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat mantelzorgende studenten 
meer emotionele problemen ondervinden en vaker studievertraging oplopen dan ‘doorsnee’ 
studenten. Het is goed denkbaar dat deze jongeren ontlast moeten worden om hun opleiding met 
succes en binnen de nominale studieduur af te kunnen ronden. 
 
Expertiselab Jonge Mantelzorgers 
Om ongelijkheid in schoolloopbanen te voorkomen, kunnen ondersteunende interventies de 
veerkracht van mantelzorg studenten wellicht vergroten. Recentelijk is hier een onderzoek naar 
gestart. Onderzocht worden:  

1. De profielen van studerende mantelzorgers;  
2. De ondersteuningsbehoefte van studerende mantelzorgers;  
3. Manieren om studerende mantelzorgers te ondersteunen;  
4. Hoe kennis over deze doelgroep het beste gedeeld kan worden.   

 

Bronnen: 
- Expertisecentrum Mantelzorg: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/cijfers-jonge-

mantelzorgers.html 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/cijfers-jonge-mantelzorgers.html
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/cijfers-jonge-mantelzorgers.html


- Markant: https://www.markant.org/thema/wat-u-wilt-weten/jonge-mantelzorgers/ 

- Vilans: http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-studerende-mantelzorgers-hebben-goede-

ondersteuning-nodig.html;  

- Humanitas Groningen: www.humanitasgroningen.nl 

- Impuls: ondersteuning aan jonge mantelzorgers, Cahier 2. 
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