
Opgroeien met zorg
Een handreiking voor ondersteuning van jonge mantelzorgers 





Opgroeien met zorg 3

Opgroeien met zorg 

Een kwart van alle kinderen en jongeren groeit op met zorg. Zij hebben in de thuissituatie te maken met 
een ziek gezinslid: vader, moeder, broer of zus, en in sommige gevallen opa of oma. Die situatie kan een 
gezonde ontwikkeling van jonge mantelzorgers in de weg staan. Daarom is tijdige signalering en onder-
steuning een noodzaak. 

Opgroeien met zorg is nog een jong aandachtsveld binnen Mezzo, bij haar lidorganisaties en daarbuiten. 
Maar gelukkig staat deze kwetsbare doelgroep inmiddels zowel landelijk als lokaal steeds hoger op de 
agenda. En is er op steeds meer plaatsen een samenhangend ondersteuningsaanbod in ontwikkeling. Zoals 
bij de vijf lidorganisaties die in 2009 een pilot hebben uitgevoerd in het Mezzo-project ‘Jonge mantelzor-
gers’, met subsidie van VWS (zie colofon).

De ervaring leert dat u, als Steunpunt Mantelzorg, jonge mantelzorgers op een laagdrempelige manier 
kunt helpen om gezond en krachtig op te groeien. Hoe u dat doet, kunt u lezen in deze handreiking. 
Ter illustratie hebben wij een zakje bloemzaadjes bij deze handreiking gevoegd, dat symbool staat voor 
het laten groeien en bloeien van de jonge mantelzorgers in uw regio.

Mezzo wenst u veel zorg en aandacht toe voor jonge mantelzorgers!
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1. Feiten en cijfers

Mezzo hanteert een brede definitie voor jonge mantelzorgers: thuiswonende kinderen die samen wonen 
met een ziek gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, maar ook een ander gezinslid, zoals opa of 
oma. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of verslavingspro-
blematiek, of van een verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen en jongeren tot ongeveer 24 jaar. 
Een relatief hoge leeftijdsafbakening omdat problemen ook kunnen ontstaan in de overgang naar zelfstan-
digheid. 

Zorgen voor, zorgen over en zorg tekort
Jonge mantelzorgers:
*  zorgen voor hun naaste door praktische of emotionele steun te geven;
*  en/of maken zich zorgen over de zorgsituatie;
*  en/of komen daardoor zelf zorg tekort. 

Verborgen zorgen
Er is ook vaak sprake van verborgen zorgen: de kinderen en jongeren laten hun eigen zorgen en klachten 
niet duidelijk merken. Ze willen hun ouders niet met nog meer problemen opzadelen. Ze vragen geen hulp 
en/of weten niet waar ze terecht kunnen. 

Rolomkering
Bij jonge mantelzorgers is regelmatig sprake van parentificatie, ook wel rolomkering (door de generatielij-
nen heen) genoemd. Ze vervullen ouderlijke functies ten opzichte van hun ouders. Het gaat daarbij omom 
méér dan het overnemen van ouderlijke taken, zoals het huishouden of zorg voor een broertje of zusje.  



PRaktIjk

Altijd bang

‘Ik was jarenlang jonge mantelzorger van 

mijn lichamelijk zieke moeder. Pas toen 

ik op mijn 50e in therapie ging, leerde 

ik begrijpen hoe deze ervaring in mijn 

kinderjaren mijn leven heeft getekend. 

Geen ruimte om ‘het niet aan te kun-

nen’, verantwoordelijkheidsgevoel en 

doorzettingsvermogen over eigen grenzen 

heen, veel moeite om eigen behoeften te 

herkennen, slecht in hulp en steun vragen 

- en accepteren. Eigenlijk was ik altijd 

bang voor een volgende ramp, voor een 

volgend verlies.’

Een inmiddels volwassen ‘jonge mantel-

zorger’ die terugkijkt op haar jeugd.

De ouders zijn afhankelijk van hun kinderen en de kinderen zijn dienstbaar aan hun ouders.  
(Bron: Parentificatie: wie brengt wie groot, A. van der Pas en E. de Ruiter)

Zelf zorg nodig
Kinderen en jongeren die opgroeien met zorg zijn in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten eerder zelf-
standig en leren al vroeg praktische vaardigheden. Toch overheersen de negatieve gevolgen op korte en 
langere termijn: ze hebben meer opgroei- en opvoedproblemen, meer lichamelijke en emotionele klachten 
en ze doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg.

Cijfers: 1 op 4
Uit jeugdonderzoek in GGD-regio’s Rotterdam, Utrecht, Hart voor Brabant en Gelre IJssel komt naar voren 
dat een kwart van alle scholieren (voortgezet onderwijs) opgroeit met een ziek of beperkt gezinslid.

Het Nivel-onderzoek ‘Opgroeien met zorg’ (2008), in opdracht van Mezzo gehouden, rapporteert de vol-
gende cijfers: 
-   694.000 tot 810.000 kinderen wonen met een chronisch (somatisch) zieke of matig/ernstig lichamelijk 

beperkte ouder, waarvan er 409.000 tot 476.000 jonger dan 18 jaar zijn, 
-   95.000 tot 190.000 thuiswonende kinderen geven in meer of mindere mate wel eens instrumentele zorg 

aan hun ouder,
-   er zijn 1.200.000 kinderen met een ouder met een psychiatrische diagnose, 370.000 kinderen met een 

verslaafde ouder, en 250.000-400.000 kinderen met een chronisch zieke of beperkte broer of zus.  
(Bron: Quickscan Opgroeien met zorg, Nivel 2008)

Opgroeien met zorg8



Opgroeien met zorg 9

Landelijk en lokaal jeugdbeleid
Aandacht voor jonge mantelzorgers past zowel binnen landelijk als lokaal jeugdbeleid. In dit perspectief is 
het van belang om te weten dat: 

-   staatssecretaris Bussemaker (VWS) jonge mantelzorgers expliciet als risicogroep heeft benoemd in het 
document ‘Basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg’. Het gaat om de volgende basisfuncties: infor-
matie, advies en begeleiding, emotionele ondersteuning, educatie, praktische hulp, respijtzorg, financiële 
tegemoetkoming en materiële hulp, 

-   de Wmo-prestatievelden 4 (ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers) en 2 (op preventie gerichte 
ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoe-
den) gemeenten een taak in deze richting geven, 

-   de vijf preventieve Wmo-taken onder prestatieveld 2 luiden: 1. informatie en advies, 2. signaleren van 
problemen, 3. toegang tot het hulpaanbod, 4. licht-pedagogische hulp en 5. coördinatie van zorg, 

-   er in 2011 een landelijk netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) moet zijn. Het CJG is een herken-
baar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terechtkunnen met hun vragen over opvoeden en 
opgroeien. Minimaal moet het CJG bieden: 

 * jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus en GGD);
 * de vijf preventieve Wmo-taken (zie boven);
 * een schakel met Bureau Jeugdzorg;
  * een schakel met onderwijs, vaak via zorg- en adviesteams, 

(Zie ook www.samenwerkenvoordejeugd.nl) 
-   per 1 januari 2010 de ‘Wet verwijsindex risico’s jeugdigen’ van kracht is (www.verwijsindex.nl). De ver-

wijsindex brengt risicomeldingen van hulpverleners, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen 
heen, bij elkaar. In de Verwijsindex staan ook relevante criteria met betrekking tot jonge mantelzorgers. 
(www.meldcriteria.nl, zie leefgebied II: 7 en 8)



PRaktIjk

Grootste valkuil

‘Iedere dag kom ik wel kinderen tegen 

die opgroeien met zorg en dat heeft altijd 

in meer of mindere mate problematische 

consequenties. Het goed functionerende 

kind is misschien wel de grootste valkuil 

voor het signaleren van mantelzorgproble-

matiek bij jongeren. Ook een jongere die 

goede cijfers haalt, leuke vrienden heeft, 

of lekker aan het spelen lijkt, is waar-

schijnlijk hoe dan ook bezig met copen en 

overleven vanwege de zorgsituatie.  

En komt onvoldoende toe aan de ontwik-

keling van zijn eigen identiteit. Laten ze 

het maar liever een keer slecht doen op 

school. Nu krijgen ze nog complimenten 

ook over hoe goed ze voor hun zieke 

ouder zorgen. Er is geen ontsnappen aan.’

Jeugdarts Els Jonker

Vruchtbare tuin
Om jonge mantelzorgers gezond op te laten groeien, moet er op decentraal niveau een vruchtbare tuin 
beschikbaar zijn. Daarbij gelden de volgende aandachtspunten: 

A.  Lokale/regionale feiten en cijfers
  Gemeenten of regio’s kunnen het thema opnemen in bestaande jeugdonderzoeken, zoals de Jeugdmoni-

tor (van de GGD). De volgende gegevens kunnen relevant zijn:
 * aantal jonge mantelzorgers;
 * kenmerken van die mantelzorgers (leeftijd, geslacht, schoolniveau, cultuur etc.); 
 * aard van de mantelzorgsituatie (relatie ten opzichte van de verzorgde, ziektebeeld, taken etc.). 

B.  Systematische vroegsignalering door o.a.:
 * jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar);
 * huisartsen;
 *  GGZ Preventie. 

Ook het onderwijs kan hierin een rol spelen, bijvoorbeeld via schoolmaatschappelijk werker, zorgcoördi-
nator of leerlingbegeleider.

C.  Samenhangend ondersteuningsaanbod, met als belangrijkste ingrediënten: 
 *  Erkenning van de situatie - Jonge mantelzorgers vragen niet makkelijk om hulp, maar vinden het vaak wel 

prettig dat hun rol als mantelzorger wordt (h)erkend. 
 *  Ontlasten - Niet alleen door concrete taken over te nemen, maar ook door het sociale netwerk van de 

jonge mantelzorger en zijn gezin te versterken. 
 *  Informeren – Jonge mantelzorgers willen goed geïnformeerd worden over de ziekte, de manier van zorg 

geven, en de ondersteuningsmogelijkheden; 
 *  Ontmoeten van lotgenoten - Jonge mantelzorgers vinden het prettig om over hun gezinssituatie te praten. 
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Zoek bij álle ondersteuning zo veel mogelijk aansluiting bij de natuurlijke omgeving van de jonge mantelzor-
ger. Bijvoorbeeld door ouders en leerkrachten goed te informeren over zorgelijke signalen en te adviseren 
over mogelijke oplossingen. 
(Bron: Quickscan opgroeien met zorg, Nivel 2008 – zie bijlage 1)
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2. Laagdrempelige ondersteuning

Als Steunpunt Mantelzorg bent u een belangrijke partij om:
A. jonge mantelzorgers op laagdrempelige wijze ondersteuning te bieden;
B.  derden (professionals) te informeren over opgroeien met zorg en samenwerking te initiëren.  

Doel: vroegsignalering en tijdige ondersteuning (zie hoofdstuk 3);
C. voorlichtingslessen op scholen te organiseren (zie hoofdstuk 4).

Samenhangend aanbod
Bij laagdrempelige ondersteuning aan jonge mantelzorgers gaat het niet om losse fundagen of respijt-
weekenden, maar om een structureel en samenhangend aanbod. Dit aanbod moet gericht zijn op:  
(h)erkennen, ontlasten, informeren en lotgenotencontact (Nivel 2008, zie bijlage 1). 
Mezzo heeft de ondersteuningsmogelijkheden voor u vertaald naar de acht ‘Basisfuncties lokale ondersteu-
ning mantelzorg’: informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijt-
zorg, financiële tegemoetkoming en materiële hulp (zie bijlage 2). Hieronder wordt een aantal belangrijke 
aspecten toegelicht: 

-  activiteiten organiseren
-  individueel/kleinschalig contact
-  cursussen
-  ondersteuning aan ouders
-  rol van internet
-  tips om doelgroep te bereiken 
-  profiel consulent jonge mantelzorgers



activiteiten organiseren
Activiteiten voor jonge mantelzorgers zijn er in diverse soorten en maten: een avondje film of bowlen, een 
spelmiddag, een voorstelling in het poppentheater, een waterzeskamp, of een heel respijtweekend. Stichting 
Informele Zorg Twente (SIZT) heeft veel ervaring met het aanbieden van diverse activiteiten. Kijk voor een 
inspirerend overzicht op hun website: www.siztwente.nl 

Activiteiten kunnen gericht zijn op diverse leeftijdscategorieën: 
*  Tot einde basisschool: 4-8 jaar en 9-12 jaar.
 - Vooral woensdagmiddag is geschikt, en eventueel zaterdag of zondag. 
 - Contact (uitnodiging/aanmelding) verloopt via ouders.
*  Vanaf voortgezet onderwijs: 12-18 jaar en 16-21 jaar. 
 - Vooral weekend of avond is geschikt.

Tips voor het organiseren van een succesvolle activiteit: 
-   Zorg in ieder geval voor de volgende ingrediënten: kennismaking, lotgenotencontact, uitwisseling over 

specifieke aspecten van ‘Opgroeien met zorg’, ontspanning (jonge mantelzorgers moeten al zo veel en 
hebben al zo veel verantwoordelijkheid!) en nabespreking.

-  Gebruik creatieve werkvormen, zoals kennismakingsspelen.
-   Zoek naar een (uitdagende) activiteit die past bij de leeftijdscategorie: vraag het de jonge mantelzorgers 

zelf!
-   Zorg voor voldoende begeleiding. Denk aan: 1 begeleider op 5 deelnemers bij 4-12 jaar en 1 begeleider op 

7 deelnemers bij 12-21 jaar. 

PRaktIjk

Groepsbijeenkomst

‘Onze boodschap tijdens de bijeen-

komsten is: Alles mág gezegd worden, 

niets hóéft gezegd te worden. Je mag 

elkaar vragen stellen, maar je mag ook 

niet antwoorden. 

Er zit een meisje in een van onze groepen 

van wie de moeder lichamelijke én 

psychische problemen heeft. Heel lang 

noemde ze alleen de lichamelijke proble-

men, maar opeens vertelde ze ook dat 

haar moeder depressief is.’

Stichting Informele Zorg Twente

Respijtweekend

‘Doordat de jongeren elkaar en de 

begeleiders tijdens een respijtweekend 

langer meemaken, ontstaat er eerder een 

vertrouwensband. Op die manier kunnen 

we ook knelpunten sneller signaleren.’

Stichting Informele Zorg Twente

Opgroeien met zorg

‘Het kamp ging veel te snel, ik had nog wel een week langer willen blijven…‘ 
Anuschka, deelnemer respijtweekend SIZT
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-  Zoek naar een goede balans tussen individuele aandacht en groepsaandacht.
-  Houd waar nodig contact met de ouders. Dit geldt zeker voor de jongere doelgroepen. 
-   Regel extra begeleiding bij een respijtweekend. Vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren en/of schakel een 

externe partij in voor de organisatie. De consulent moet zich op de jonge mantelzorgers kunnen richten.
-   Zoek een aansprekende, bereikbare en besloten locatie (geen andere mensen, geen geluidsoverlast, gele-

genheid om te eten en drinken). 
-  Regel vervoer als dit een knelpunt vormt (bijvoorbeeld door andere ouders te benaderen).
-  Laat de jonge mantelzorger een vriend/vriendin meenemen als dit de drempel verlaagt.
-  Bewaak de vrijblijvendheid: altijd een uitnodiging maar geen verplichting!
-  Zorg na aanmelding voor een reminder en/of bel nog even na.
-  Bij een respijtweekend kunt u een borg vragen, als middel/stimulans om deelname door te zetten. 
-   Laat bij alle activiteiten een lijst rondgaan om (voor de jongeren die dat willen) e-mailadressen op in te 

vullen. Stuur de lijst mee met het verslag, zodat jongeren elkaar kunnen vinden. 
-  Evalueer de activiteiten en doe daar wat mee. 

tIP

In april 2009 heeft SIZT een respijt-

weekend voor jonge mantelzorgers 

in de leeftijd 16 tot 21 jaar georgani-

seerd. 

 

U kunt het draaiboek van het weekend 

downloaden via MezzoPlaza in het 

webdossier Jonge mantelzorgers. In het 

draaiboek vindt u op pagina 15 ook  

beschrijvingen van de kennis-

makingsspelen: Kringspel, Blind zeiltje 

omdraaien en Wie heeft er…?
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PRaktIjk

1-op-1

‘Wij gaan uit van de behoefte van de 

jonge mantelzorger: waar voelt die zich 

het prettigst bij? Wij passen ons wel 

aan! Zo kan individuele ondersteuning 

per mail, sms, telefoon of ‘live’ - met of 

zonder uitstapje.’ 

Steunpunt Mantelzorg Almere

Kleine groep

‘Wij bieden ondersteuning aan groepjes 

van 4 à 5 kinderen in de leeftijd 4 tot 12 

jaar. Drie weken achtereen na school-

tijd. Door daarbij met twee consulenten 

aanwezig te zijn, is er toch veel ruimte 

om de kinderen te leren kennen en heb-

ben we ook persoonlijke aandacht voor 

hun emoties. We combineren creatief met 

serieus: schilderen met ecoline (áltijd een 

leuk resultaat) en gedichtjes lezen en 

schrijven, bijvoorbeeld.’

Steunpunt Mantelzorg Almere

Individueel/kleinschalig contact
Naast de ontspannende groepsactiviteiten waarin lotgenotencontact centraal staat, kunnen jonge  
mantelzorgers baat hebben bij individuele/kleinschalige begeleiding. Soms komen tijdens groepsactiviteiten 
knelpunten naar boven die om extra aandacht vragen, zoals rolomkering, ernstige bezorgdheid of kwaadheid. 
Als consulent doet u er goed aan duidelijk te maken dat u telefonisch, per e-mail, chat of persoonlijk  
bereikbaar bent als de jonge mantelzorger daaraan behoefte heeft. Maar het is vooral van belang om zelf 
actief een vinger aan de pols te houden. 
Dit kan op laagdrempelige wijze door een activiteit (die net achter de rug is of binnenkort staat gepland) als 
aanleiding te nemen om hem eens te bellen of te mailen en te vragen hoe de situatie ervoor staat. 

Individuele aandacht draagt bij aan de vertrouwensband tussen consulent en jonge mantelzorger en  
daarmee aan een goed contact op de langere termijn. Maar het vergt wel veel tijd. Een tussenvorm is om 
te werken met kleinschalige ondersteuningsgroepen (4 à 5 jonge mantelzorgers in vergelijkbare situatie of 
van dezelfde leeftijd bijvoorbeeld), die u kortdurend of met tussenpozen begeleidt. U kunt stimuleren dat de 
jongeren (en eventueel ook hun ouders) na afloop of tussentijds onderling contact houden.
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Cursussen
Er bestaan diverse cursussen waarin jonge mantelzorgers beter leren omgaan met de zorgsituatie thuis. Als 
Steunpunt Mantelzorg doet u er goed aan te onderzoeken of en waar jonge mantelzorgers in uw regio kun-
nen deelnemen aan KOPP- en KVO-cursussen (voor diverse leeftijdsgroepen). KOPP staat voor ‘Kinderen van 
ouders met een psychisch probleem’ en KVO is de afkorting van ‘Kinderen van Verslaafde Ouders’. 
Meestal maken deze cursussen deel uit van het preventieaanbod van de GGZ-instelling. Op de website 
www.kopstoring.nl (contact en advies) kunt u lezen welke instellingen in het land dit aanbod verzorgen. 
Deze site biedt ook andere ondersteuningsfuncties voor jonge mantelzorgers, zoals e-mail of chatten met een 
deskundige en een online cursus. 

Een vergelijkbaar preventief cursusaanbod voor kinderen van (chronische) lichamelijk zieke ouders bestaat 
nog niet. Wel kunnen jonge mantelzorgers met een zieke broer of zus (verstandelijk, psychisch of lichamelijk) 
op veel plaatsen in het land brussencursussen volgen. Vaak aangeboden via GGZ of MEE – soms in combinatie 
met het Steunpunt Mantelzorg. 
Voor Steunpunten Mantelzorg die zich willen oriënteren op het aanbieden van brussencursussen is de cd-rom 
‘Broers en zussen in de Spotlights’ geschikt. De cd-rom biedt een complete handreiking en uitwerking van 
een brussencursus. (Zie www.broerofzus.nl > bibliotheek > te bestellen producten > activiteiten draaiboek)

Tot slot kunnen jonge mantelzorgers baat hebben bij een training sociale vaardigheid of weerbaarheid. De 
meeste scholen bieden deze trainingen. Als Steunpunt Mantelzorg kunt u scholen in het algemeen wijzen 
op het mogelijk belang van deze trainingen voor jonge mantelzorgers en in individuele gevallen deelname 
stimuleren. Bijvoorbeeld als een jonge mantelzorger wordt gepest met zijn verstandelijk gehandicapte broer 
of zus.

Opgroeien met zorg18
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KOPP-groepen 

‘Met de GGZ hebben we de afspraak dat 

we langs mogen komen in de KOPP-

groepen en tijdens hun brussencursussen 

om informatie te geven en te vragen of ze 

onze uitnodigingen voor activiteiten wil-

len ontvangen. Wij wijzen op onze beurt 

ouders en kinderen op het aanvullende 

ondersteuningsaanbod van de GGZ. Het-

zelfde geldt voor de verslavingszorg. Daar 

hebben ze ook groepen voor kinderen van 

verslaafde ouders waar we mogen komen. 

Zelf organiseren we samen met MEE 

Twente ook brussencursussen, voor 

verschillende leeftijdscategorieën. Zeker 

voor de groep 4- tot 12-jarigen is daar 

veel vraag naar.’

Stichting Informele Zorg Twente
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PRaktIjk

Contact met ouders

‘Na ons respijtweekend voor 16- tot 

21-jarigen hebben we - naar aanleiding 

van geconstateerde knelpunten - met drie 

gezinnen veelvuldig contact gehad en 

adviezen aangedragen ter ondersteuning 

van de kinderen. Zoals toeleiding van de 

jonge mantelzorger naar een KOPP-groep, 

handreikingen voor ouders hoe om te 

gaan met de kinderen als één van de ou-

ders chronisch ziek is en aandacht voor de 

verschillende rollen die jonge mantelzor-

gers in een gezin kunnen innemen.‘

Stichting Informele Zorg Twente

Ondersteuning aan ouders
Als consulent jonge mantelzorgers heeft u ook met ouders te maken. Daarbij is het volgende van belang:
-   Spreek erkenning uit richting ouders dat ze de stap nemen om contact te zoeken: ‘Fijn dat u de moeite 

heeft genomen te bellen om uw kind in te schrijven…’.
-   Ga bij een nieuwe inschrijving waar mogelijk op intake-/kennismakingsbezoek bij de jonge mantelzorger 

thuis. Zo krijgt u een beeld van de zorgsituatie waarin hij leeft. 
-   Bied ouders begeleiding in de omgang met ‘hun’ jonge mantelzorger. Dit kan door mail-, persoonlijk- of 

telefonisch contact, of door te verwijzen naar informatie/literatuur hierover.
-   Verwijs de ouder die zelf ook mantelzorger is – als hij daaraan behoefte heeft – door naar een consulent 

volwassen mantelzorgers. 
-  Bespreek zorgwekkende signalen bij de jonge mantelzorgers met de ouder(s). 
-   Kijk naar mogelijkheden om het sociale netwerk rond om het gezin te versterken, bijvoorbeeld door gezin-

nen met elkaar in contact te brengen, met de buren of door een vrijwilliger in te zetten die kan helpen bij 
op-/uitbouw van het netwerk.

Rol van internet
Op diverse websites is informatie te vinden voor jonge mantelzorgers. Enkele voorbeelden: 
www.jongerenzorgen.nl, www.kinderenzorgen.nl, www.fawaka.nu, www.brusjes.nl en www.kopstoring.nl. 
Het is daarom niet per se noodzakelijk dat u als organisatie een eigen website bouwt voor jonge mantel-
zorgers.
U kunt ook volstaan met een onderdeel ‘Jonge mantelzorgers’ op uw algemene website. Daarop kunt u 
bijvoorbeeld plaatsen:
-  informatie/tips voor jonge mantelzorgers
-  uitleg over steunpunt en consulent 
-  contactfunctie met consulent (e-mail, telefoon, foto)
-  nieuws/aankondiging activiteiten 
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tIP 

Familiezorg staat voor een relationele  

benadering in de mantelzorgondersteu-

ning. Een manier van werken die ook van 

nut kan zijn als het gaat om een gezins-

situatie met jonge mantelzorgers. 

In haar boek ‘De kunst van het ontmoe-

ten’ schrijft Deirdre Beneken genaamd 

Kolmer, grondlegger van de methode 

familiezorg: ‘In sommige situaties is fami-

liebegeleiding noodzakelijk, bijvoorbeeld 

waar sprake is van rolomkering, of waar 

problemen zijn rondom loyaliteit, schuld-

gevoelens of erkenning.’

De mantelzorgconsulent kan hierin een 

rol spelen door de onderlinge relaties in 

het gezin, en de bijbehorende emoties, 

bespreekbaar te maken.
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-  verslagen plus foto’s van activiteiten 
-  links naar andere websites
-  boeken- en filmtips
-  reactieformulier/gastenboek
-  informatie voor ouders
-  informatie voor leerkrachten/professionals

Wilt u toch graag een eigen website voor jonge mantelzorgers maken? Dan is de belangrijkste tip om daarbij 
vanaf het begin de doelgroep (uit uw eigen regio) te betrekken. Het kan zelfs onderdeel zijn van een activi-
teit die u organiseert. 
Op die manier heeft het Regionaal Steunpunt Mantelzorg ZO-Utrecht de website www.heikbenerook.nl gere-
aliseerd. Acht jonge mantelzorgers hebben nagedacht over hun wensenlijstje voor de website en kwamen uit 
op: verhalen van/info over jonge mantelzorgers, activiteitenlink, test en tips, e-cards, stukje video, forum (na 
inloggen), overzichtelijk/makkelijk menu, vrolijke kleuren en duidelijk lettertype. Vier van hen hebben met 
de vormgever meegedacht tijdens het bouwen van de website.

Er zijn diverse manieren om uw website interactief te maken. In hun dagelijks internetleven maken jongeren 
vooral gebruik van de functies: e-mail, chat, forum en sociale netwerken (Hyves etc.). U kunt met uw web-
bouwer overleggen of en hoe u enkele van deze functies in uw site kunt verwerken. 
Houd er wel rekening mee dat de jonge mantelzorgers deze functies alleen gaan gebruiken als ze er de 
toegevoegde waarde van zien ten opzichte van hun reguliere internetgebruik. Dat betekent ook dat respons 

‘De jonge mantelzorgers voelden zich betrokken omdat zij mee mochten denken 
over de invulling van de website en er wat met hun input is gedaan.’
Regionaal Steunpunt Mantelzorg ZO-Utrecht



PRaktIjk

Verrassingsactie
‘Wij hebben goede ervaring met onze 
‘verrassingsactie’, waarbij we ons niet 
direct op de jonge mantelzorger zelf 
richten maar op zijn omgeving. Iedereen 
(ouders, andere familie, buren, etc.) kan 
een jonge mantelzorger aanmelden. Via 
breed verspreide aanmeldingsbonnen. Wij 
sturen de jonge mantelzorger een leuke 
flyer, onze folder, een bioscoopbon én 
uitnodigingen voor onze activiteiten. ‘
 Steunpunt Mantelzorg Almere

Registratie
‘Alle jonge mantelzorgers die zich (via 
de ouders) bij ons aanmelden, worden 
ingeschreven in ons registratiesysteem en 
ontvangen een informatiepakket. Denk bij 
inschrijving niet alleen aan naam, e-mail 
en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld 
ook aan geboortedatum,  ziekte/beper-
king verzorgde en relatie tot verzorgde. ‘ 

Stichting Informele Zorg Twente
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Jong van geest

‘Jonge leeftijd is geen must, jong van 

geest wel. Jongeren moeten zich door jou 

als consulent aangesproken en begrepen 

voelen. Als je denkt dat iets hip is, wat 

net passé is, sla je de plank echt mis. 

Bowlen, paardrijden, koken, altijd goed! 

Maar een cursus jumpstyle of djembé kan 

net helemaal uit zijn …‘

Stichting Informele Zorg Twente

van een consulent op digitale vragen niet te lang op zich moet laat wachten en dat er voor een forum een 
beheerder nodig is die in de gaten houdt of er geen rare items worden geplaatst. 

U kunt er ook voor kiezen om op uw site door te verwijzen naar gespecialiseerde e-hulp van andere organisa-
ties. Zoals via de volgende sites: www.drankjewel.nl, www.kindertelefoon.nl, www.hulpmix.nl, 
www.kopstoring.nl of www.pestweb.nl.

tips om doelgroep te bereiken  
Netwerken, netwerken en nog eens netwerken. Dat is de beste manier om jonge mantelzorgers te bereiken. 
Aan welke organisaties u daarbij precies moet denken en welke wegen te bewandelen, leest u verderop in 
deze handreiking. 
In ieder geval is het van belang om voortdurend te investeren in persoonlijk contact met reguliere hulpverle-
ningsorganisaties en om uw lijst met contactpersonen goed bij te houden! Zorg dat zij altijd op de hoogte zijn 
van op stapel staande activiteiten voor jonge mantelzorgers van uw Steunpunt en informeer hen ook over 
personele wisselingen bij uw eigen organisatie.
Uiteraard kunnen ook lokale (digitale) media een rol spelen in het bereiken van jonge mantelzorgers, via 
advertenties en/of free publicity. Laat ze altijd verwijzen naar uw website. 
En u kunt op mogelijke ‘vindplaatsen’ van jonge mantelzorgers (school, huisartspraktijk, sportclub, biblio-
theek, jongerengelegenheden in dorp/stad) uw folder of flyer achterlaten. 
 
Profiel consulent jonge mantelzorgers 
In een ideale situatie heeft uw Steunpunt Mantelzorg een consulent jonge mantelzorgers in dienst (of 
meerdere!). Die consulent is niet alleen verantwoordelijk voor het beschreven ondersteuningsaanbod, maar 
ook voor contact/samenwerking met professionals van andere organisaties die met jonge mantelzorgers in 
aanraking komen. 
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tIP 

Op zoek naar voorlichtingsmateriaal voor 

jonge mantelzorgers, ouders, leerkrach-

ten, professionals etc. over het thema 

Opgroeien met zorg? In het dossier Jonge 

mantelzorgers op MezzoPlaza vindt u alle 

materialen op een rij.

Axion Flevoland heeft het draaiboek 

‘Voorlichting over opgroeien met zorg’ 

opgesteld. Deze is te downloaden via 

het dossier Jonge mantelzorgers op Mez-

zoPlaza. Dit geldt eveneens voor Axions 

signalenkaart ‘Opgroeien met zorg’.

‘Het werkt goed om andere organisaties 

uit te leggen hoe belangrijk het is om 

de verantwoordelijkheid voor tijdige 

signalering van jonge mantelzorgers met 

elkaar te dragen. Dat zij dus medeverant-

woordelijk zijn.’

Axion Flevoland

Opgroeien met zorg24



PRaktIjk

Sleutelfiguren

‘Het persoonlijk contact tussen medewer-

kers van het Steunpunt Mantelzorg en de 

sleutelfiguren maakt het verschil. Deze 

investering waarborgt samenwerking en 

doorverwijzing, ook in de toekomst.’

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk 

Zuid-Limburg

Concrete voorbeelden

 ‘Wij maken de voorlichting zo concreet 

mogelijk, met voorbeelden: soms moeilijk 

met vakantie kunnen, niet zomaar even 

naar het zwembad, op school niet durven 

vertellen over handicap van broertje of 

zusje uit angst gepest te worden. We 

benadrukken dat het niet bij uitstek gaat 

om jongeren die heel problematisch zijn, 

maar dat iedere jongere in zo’n situatie 

een jonge mantelzorger is en dus risico 

loopt.’ 

 
 Stichting Informele Zorg Twente

3. Informeren en signaleren

‘Opgroeien met zorg’ is een betrekkelijk nieuw aandachtsgebied in zorg- en welzijnsland. Uw Steunpunt 
Mantelzorg is een belangrijke partij om met andere organisaties in overleg te gaan over het belang van 
systematische (vroeg)signalering en van een samenhangend ondersteuningsaanbod. 

Daartoe kunt u een aantal stappen nemen:
-   Breng in kaart welke organisaties in uw regio (direct of indirect) in aanraking kunnen komen met jonge 

mantelzorgers: de vindplaatsen! (zie bijlage 3)
-   Geef de professionals van die organisaties voorlichting over het onderwerp ‘Opgroeien met zorg’, over 

de signalen en over de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Steunpunt. 
-   Ga na in welke mate zij jonge mantelzorgers in beeld hebben, of er sprake is van doorverwijzing of van 

een eigen ondersteuningsaanbod.
-  Maak signalerings-/verwijs-/samenwerkingsafspraken: wie doet wat wanneer? 
-  Vraag de contactpersonen advies over welke professionals u nog meer kunt voorlichten: olievlekwerking!
-   Houd de contacten warm: zorg dat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen in signalering en aanbod en 

van eventuele personeelswisselingen!

Zowel Axion in Flevoland als Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg hebben gedurende 
het project ‘Jonge mantelzorgers’ geïnvesteerd in goede voorlichting en netwerkcontacten. In de praktijk 
blijkt dat het veel tijd kost om de juiste contactpersonen te achterhalen, maar dat een persoonlijke be-
nadering zeker vruchten afwerpt! Het kan handig zijn om met de voorlichting aan te haken bij bestaande 
netwerken of teamvergaderingen.
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tIP

Mezzo heeft samen met de AJN (Artsen 

Jeugdgezondheidszorg Nederland) initiatief 

genomen tot het ontwikkelen van een 

landelijk werkkader ‘Opgroeien met zorg’. 

Met actieve inbreng van: GGD Nederland, 

GGZ Nederland, centrum jeugdgezondheid 

RIVM, ActiZ, Nederlands Huisartsen Genoot-

schap, Trimbos-instituut en Nederlands 

Jeugdinstituut. 

De kern van de problematiek, te bereiken 

doelen (voorkomen/beperken van schade 

bij jonge mantelzorgers) en strategie voor 

systematische preventie staan inmiddels in 

een beleidsnotitie samengevat.  

AJN en Mezzo hopen dat de landelijke 

samenwerking doorwerkt op lokaal niveau. 

Waar partijen elkaar kunnen opzoeken om 

de doelgroep eerder in beeld te krijgen en 

naar laagdrempelige vormen van hulp en 

steun toe te leiden. 

U kunt de beleidsnotitie downloaden in het 

webdossier op MezzoPlaza.

26



Opgroeien met zorg 27

4. Voorlichtingslessen

Steunpunten Mantelzorg kunnen ook voorlichtingslessen verzorgen over het thema ‘Opgroeien met zorg’ 
(basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs). De lessen dragen bij aan bewustwording van het thema bij 
jongeren in het algemeen en aan het bereiken van jonge mantelzorgers in het bijzonder. 

In het dossier op MezzoPlaza vindt u informatie en downloads van de lespakketten die diverse organisaties 
in het land hebben ontwikkeld.  
Hieronder een aantal tips voor het benaderen van scholen. Maar eerst nog dit: geef als Steunpunt Mantel-
zorg géén voorlichtingslessen als er lokaal geen goed ondersteuningsaanbod voor de doelgroep beschik-
baar is! 

Hoe benadert u de scholen?
-   Vind eerst de juiste contactpersonen binnen de scholen, denk aan leerlingbegeleiders en zorgcoördinato-

ren (eventueel ook de directeur).
-   Informeer in eerste instantie kort en bondig via een brief (met flyer/folder van de organisatie) en kondig 

aan wanneer u telefonisch contact opneemt.
-  Probeer persoonlijke afspraak te plannen en bevestig die. 
-   Besef dat veel externe organisaties scholen benaderen voor voorlichtingslessen. Zorg dat u duidelijk, 

onderscheidend en overtuigend bent. Zie ook tip ‘Sluit aan bij kerndoelen onderwijs’.
-  Wees vasthoudend: heeft school dit jaar geen ruimte, vraag of u volgend jaar mag terugbellen.
-  Stel u flexibel op en pas u aan de mogelijkheden van de scholen aan.
-   De lessen kunnen bijvoorbeeld vallen onder: coachingslessen, mentoruren, maatschappijleer, zorg en 

welzijn, verzorging of levensbeschouwing, of ‘Leren, Loopbaan, Burgerschap’ (mbo).  



PRaktIjk

Neem de tijd

‘Verstuur de eerste informatie niet te 

kort voor de vakantieperiode. Het kost 

veel tijd om scholen na te bellen, om 

tot afspraken te komen en soms ook om 

ze te overtuigen van nut en noodzaak. 

Het komt zelfs voor dat scholen stellen 

dat ze dergelijke jongeren niet op school 

hebben! Het is lastig om daar doorheen 

te breken.’

VIT Oost-Gelderland

Blijf alert

‘Onze les begint met het testje ‘Hoeveel 

doe ik thuis?’ Dat geeft een idee van 

wat er speelt. Op de vraag ‘Is er in deze 

klas iemand mantelzorger?’, steekt er 

bijna altijd wel een leerling zijn vinger 

op. Blijf tijdens de les alert op signalen: 

is er misschien een leerling erg stil? Zorg 

dat de leraar ook na de les alert blijft en 

openstaat voor vragen.’

Carinova Mantelzorgondersteuning Ommen

-   Geef leerlingen en leerkracht in/na de les informatie over het Steunpunt en over de ondersteuning en 
activiteiten voor jonge mantelzorgers. Regel via ‘warme doorverwijzing’ dat leerlingen rechtstreeks in 
contact kunnen komen met het Steunpunt.

-  Probeer direct vervolgafspraken te maken: voor andere klassen/volgend schooljaar.
-  Houd rekening met wisseling van contactpersonen. 
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tIP 

In hun onderwijsprogramma’s moeten 

scholen zich houden aan kerndoelen die 

de overheid stelt. In zowel kerndoelen 

voor het primair als voortgezet onderwijs 

is er aandacht voor het thema ‘zorg voor’: 

respectievelijk kerndoel 34 en kerndoel 

35.

U kunt daarop aanhaken als u met scho-

len in gesprek gaat over het verzorgen 

van gastlessen. Alle informatie vindt u op: 

www.slo.nl. 
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5. Gespreksvoering

Goede ondersteuning aan jonge mantelzorgers valt of staat bij goede communicatie. Dit geldt zowel tijdens 
de groepsactiviteiten als tijdens de individuele begeleiding. Authenticiteit, respect en bescheidenheid zijn 
daarin heel belangrijk. 

Om dit hoofdstuk te beginnen twee citaten van psycholoog/therapeut dr. Martine Delfos ter illustratie: 
1) ‘In een gesprek willen we dat een kind zich uit en zich weerbaar opstelt. Dit is alleen mogelijk als de 

volwassene zich bescheiden opstelt.’
 
2) ‘Om een communicatie wederzijds uitwisselend te maken en tot een echte dialoog te komen, moeten 

de gesprekspartners hun hersens op ‘aan’ hebben. Ze moeten beiden deelnemen aan een gesprek en 
denkend en sprekend samen een mening vormen. Volwassenen hebben de neiging om in de communi-
catie met kinderen en jongeren hun hersens op ‘uit’ te zetten.’

Delfos heeft twee boeken geschreven over gespreksvoering met jongeren, die wellicht ook voor uw Steun-
punt bruikbaar zijn.
-  Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar.
-  Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten.
Op de website www.mdelfos.nl vindt u onder publicaties (thema: gespreksvoering) meer informatie over 
deze titels en kunt u bijbehorende artikelen downloaden. Een beknopt voorproefje: 
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tips voor gespreksvoering met kinderen (4-12 jaar)
-   Maak het gesprekskader duidelijk. (Delfos: ‘Het helpt kinderen enorm wanneer ze bijvoorbeeld horen 

dat de bedoeling is alleen feiten en geen fantasie te vertellen, om uit te leggen wat met hun uitlatingen 
zal gebeuren en duidelijk te maken dat ze hun eigen mening moeten vertellen of dat er geen foute of 
goede antwoorden zijn.’)

-  Stel het kind op zijn gemak.
-  Ga op dezelfde ooghoogte zitten.
-  Combineer praten en spelen.
-  Heb aandacht voor het eigen verhaal van het kind.
-   Praat ook over de manier waarop je met elkaar praat (metacommunicatie) om een gesprek beter op 

 gang te brengen. Bijvoorbeeld met zinnetjes als: ‘Ik begrijp niet precies wat je bedoelt, maar we gaan 
gewoon door en dan lukt het ons vast.’

tips om te communiceren met pubers en adolescenten
Delfos beschrijft een aantal aandachtspunten en communicatievoorwaarden. Te beginnen bij de eerste: 
-  Ze willen hun verhaal vertellen (iedereen is in feite zijn eigen lievelingsverhaal).
-  Je veilig voelen is je gewaardeerd voelen.
-  Wees belangstellend (adolescenten zijn trots op hun wijsheid en delen die graag). 
-  Probeer te benoemen wat je voelt (wat je zegt, moet overeenkomen met wat je uitstraalt).
-  Metacommunicatie (nodig ook de jongere zelf uit zijn mening over het gesprek te geven).

Als voorwaarden noemt Delfos:
-  Hersens op ‘aan’.
-  Vertellen stimuleren (haak aan bij onderwerpen die voor de jongere belangrijk zijn).
-  Doorvragen (vanuit de kern, gericht op belang van de jongere).
-  Waardering voor het denkproces van de jongere (ze bieden nieuwe perspectieven).
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‘Volg’ het kind

‘Kinderen willen best praten, maar wel 

over dingen die zij leuk of interessant 

vinden. Het werkt heel goed om ze daar-

in te ‘volgen’. Begin niet meteen over 

de moeilijke dingen thuis, maar bouw 

eerst een band op. En ga, zodra het over 

de zorgsituatie gaat, het gedrag van de 

verzorgde niet verklaren of vergoelijken: 

‘De woedeaanval van jouw broertje 

kwam door zijn ziekte.’ Dat gebeurt al 

genoeg door allerlei hulpverleners. Vaak 

weten de jongeren wel dat die ander er 

niets aan kan doen, maar daarom kan hij 

er nog wel ontzettend van balen! Luister 

naar de jongere: Hoe zou jij het willen? 

Wat vind jij leuk?’

Stichting Informele Zorg Twente 

-  Bereidheid tonen te leren (dit stimuleert eenzelfde houding bij de jongere).
-  Socratische methode hanteren. De Socratische wijze van communiceren betekent volgens Delfos vooral: 

‘het denkproces bij de ander begeleiden door middel van de belangstelling die die ander zelf heeft en 
de kennis waarover die zelf beschikt.’ Door de juiste vragen te stellen en door te vragen, kan de ander 
zijn mening niet alleen vertellen maar ook ontwikkelen. Vooral adolescenten zijn hier heel gevoelig voor 
en ze zijn dankbaar voor de kans om hun denken te scherpen.

 

Opgroeien met zorg 33



Opgroeien met zorg34 Opgroeien met zorg34



Opgroeien met zorg 35

Bijlagen
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Ondersteuningsaanbod Mogelijke 
belasting/gevolgen

Beïnvloedende
factoren

Bereiken 
van kind

Gewenste 
ondersteuning

Gezinskenmerken

Kindkenmerken

Kenmerken ziek 
gezinslid

Soort zorg dat kind 
geeft

Internet

Intermediairs

Publicaties zoals 
folders e.d.

TV en radio

Versterken sociale 
netwerk rond gezin

Begeleiding gezin, 
preventieve hulpver lening

Ontspanningsactiviteiten

Websites, 
chatmogelijkheden

Ondersteuningsgroepen 
voor kinderen

Erkennen

Ontlasten en 
versterken

Informeren

Ontmoeten

SOCIALE NETWERK

GEZIN
Ouder-kind relatie
Gezamenlijke activiteiten

KIND
Sociaal-emotionele 
gevolgen

Sociale gevolgen

Gevolgen voor school

Lichamelijke gevolgen

Latere gevolgen voor 
volwassenheid

Bijlage 1 | Ondersteuningsaanbod in relatie tot de belasting van jonge mantelzorgers
Bron: Quickscan Opgroeien met zorg, Nivel 2008
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Bijlage 2 | De acht ‘Basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg’

Een structureel en samenhangend ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers kan als volgt vertaald 
worden naar de acht ‘Basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg’:

1. Informatie
-  Over ziektebeelden in het algemeen (folders, websites etc.).
-  Over wat het kan betekenen voor een jonge mantelzorger als een gezinslid hieraan lijdt en hoe het beste 

met de situatie om te gaan (folders, websites, boeken, e-hulp, contactgroepen etc.).

2. advies en begeleiding
Deze functie kenmerkt zich door een individuele benadering, waarin wordt verhelderd bij welke ondersteu-
ning de jonge mantelzorger (in zijn gezinssituatie) gebaat is. Consulenten kunnen door een luisterend oor 
te bieden de vraag achter de vraag achterhalen en daarop zelf ondersteuning/begeleiding aanbieden, of 
doorverwijzen naar andere instanties. 
Mantelzorgconsulenten kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij opbouw en/of versterking van sociale netwer-
ken. Gezinnen in mantelzorgsituaties lopen het risico om in een isolement te raken. 
Ook kunnen consulenten via een (laagdrempelige) relationele benadering in de gezinnen zichtbaar en be-
spreekbaar maken welke verstorende relaties er onderling kunnen spelen (rolomkering ouder-kind bijvoor-
beeld) en naar oplossingen zoeken (brugfunctie). Dit kan door niet alleen met de jonge mantelzorger contact 
te hebben maar ook met de ouder(s), door bijvoorbeeld te beginnen met een kennismakingsgesprek bij de 
jonge mantelzorger thuis. 

3. Emotionele steun
In de emotionele steun aan jonge mantelzorgers spelen vooral erkenning en herkenning van hun situatie 
een belangrijke rol. Consulenten weten welk effect de zorgsituatie op het leven van de jonge mantelzorger 



kan hebben en kunnen daarop inspelen in de individuele contacten die er zijn: actief luisteren, begrip tonen, 
erkenning bieden, situatie verhelderen en zoeken naar manieren om zo goed mogelijk met de situatie om te 
gaan. Bij deze doelgroep werkt het goed om de individuele contacten zo laagdrempelig mogelijk te houden. 
Het hoeft niet altijd persoonlijk, maar kan ook per e-mail, chat, telefoon of sms. Of op een natuurlijke manier 
tijdens groepsbijeenkomsten en –activiteiten voor jonge mantelzorgers. Deze lotgenotencontacten zijn van 
grote emotionele steun voor de doelgroep, omdat ze er veel (h)erkenning bij elkaar vinden.  

4. Educatie
Jonge mantelzorgers kunnen baat hebben bij voorlichting en training, bijvoorbeeld over specifieke ziektebeel-
den en hoe om te gaan met de zorgsituatie thuis. Zoals: KOPP/KVO-, en brussencursussen, sociale vaardig-
heids- of weerbaarheidstrainingen. Op dit punt is nauwe samenwerking nodig tussen Steunpunten Mantel-
zorg en preventieafdeling van de GGZ, MEE en scholen. 

5. Praktische hulp
Naar schatting één op de drie kinderen wonend met een ouder met een matige of ernstige lichamelijke 
beperking geeft instrumentele zorg. Het gaat vooral om huishoudelijke hulp en in mindere mate om hulp bij 
het regelen van zaken en het maken van uitstapjes. Steunpunten Mantelzorg kunnen ervoor zorgen dat taken 
worden overgenomen en ze kunnen hulp bieden bij het beter organiseren van zaken. Bijvoorbeeld door de 
inzet van: huishoudelijke hulp, welzijns-/gemaksdiensten, klussendienst, maaltijdservice; of vrijwillige hulp. 

6. Respijtzorg 
Een Steunpunt Mantelzorg kan de jonge mantelzorger ontlasten door te zoeken naar geschikte respijtzorg. 
Door ondersteunende begeleiding thuis of vrijwillige thuishulp in te schakelen voor zieke ouder of broer/zus, 
krijgt de jonge mantelzorger meer ruimte voor eigen activiteiten. Soms is respijtzorg buitenshuis nodig (dag-/
nachtopvang, logeerhuis, gastgezin etc.) om de (over)belaste gezinssituatie wat lucht te geven. 
Respijtzorg kan ook nodig zijn als de jonge mantelzorger wil deelnemen aan respijtactiviteiten voor jonge 
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mantelzorgers - zoals een respijtweekend - maar bang is dat het thuis misloopt tijdens zijn afwezigheid. 

7. Financiële tegemoetkoming
Intensieve zorgsituaties brengen meestal extra kosten met zich mee, zoals kosten voor vervoer, eigen bijdra-
gen voor hulpmiddelen/zorg en telefoniekosten. Voor gezinnen kan dit betekenen dat het budget zo krap is 
dat er weinig of geen geld is voor bijvoorbeeld hobby’s of andere ontspannende activiteiten voor de jonge 
mantelzorgers. Of het maakt dat de jonge mantelzorger bezorgd is over de financiële positie van het gezin. 
Het Steunpunt Mantelzorg kan de financiële problemen en bijbehorende zorgen bespreekbaar maken bij de 
jonge mantelzorger en zijn ouders. Daarnaast kan de consulent hulp bieden bij het realiseren van financiële 
tegemoetkoming voor het gezin.
 
8. Materiële hulp
Naast praktische en/of financiële steun is in zorgsituaties vaak materiële hulp gewenst, in de zin van voor-
zieningen gehandicapten: woningaanpassingen, hulpmiddelen, parkeerpas, aangepast vervoer. Steunpunten 
Mantelzorg kunnen hulp bieden bij de aanvraag en daarin specifiek letten op het belang van jonge mantel-
zorgers: welke hulp geeft hen de meeste (fysieke) ontlasting?



Organisatie   
   
•	 MEE
•	 BJZ

•	 Psychiatrie

•	 Verslavingszorg
•	 Ziekenhuizen

•	 Revalidatiecentra	
•	 Jeugdzorginstellingen

•	 	Verstandelijke	gehandicapten-
zorg

•	 	AMK	(Advies	en	meldpunt	
Kindermishandeling)

Functie

•  Consulenten, orthopedagogen
•   Afdeling Toegang, 

gezinsvoogden,orthopedagogen
•   Preventiemedewerkers, sociaal 

verpleegkundigen (voor zowel 
volwassen als de kinderpsychia-
trie), medewerkers KOPP-cursus 

•  Preventiemedewerkers
•   Verpleegkundigen, pedagogisch 

medewerkers
• Revalidatieartsen, begeleiders
•  Gezinsbegeleiders, gespeciali-

seerde thuiszorg, pedagogische 
begeleiders

•  Begeleiders, orthopedagogen, 
algemeen maatschappelijk werk

Bijlage 3 | Vindplaatsen jonge mantelzorgers: welke organisaties kunt u benaderen?
Bron: draaiboek ‘Voorlichting over opgroeien met zorg’ van Axion Flevoland

Overkoepelende instellingen of geïndiceerde zorginstellingen
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Eerstelijnsinstellingen

Organisatie   
   

JGZ
Consultatiebureaus (0-4jr),  
GGD (4-19 jr)

ONDERWIJS
Basisonderwijs, Voortgezet 
onderwijs, Speciaal Onderwijs, 
Beroepsonderwijs (ROC’s etc)

ZORG en WELZIJN
Huisartspraktijken, Gezondheids-
centra, Welzijnsinstellingen, 
Thuiszorg
 

Functie

Jeugdverpleegkundigen, 
jeugdartsen

Interne begeleiders, zorg-
coördinatoren, schoolmaatschappelijk 
werk, orthopedagogen, psychologen, 
schoolbegeleidingsdienst, ambulante 
begeleiders

Huisartsen, fysiotherapeuten, 
algemeen maatschappelijk werk, 
kinderen- en jongerenwerkers,  
wijkverpleegkundigen,thuiszorg-
medewerkers
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Voorbeelden van overstijgende netwerken   
   
•  Werkgroep (of adviesgroep) Jeugd op gemeentelijk niveau (hierbij zitten 

vaak vertegenwoordigers van alle partners die te maken hebben met de 
zorg rondom jeugd)

•  Buurtnetwerken
•  Werkoverleg Centrum Jeugd en Gezin/Jeugdgezondheidszorg
•  Werkgroepen Verwijsindex risico’s jeugdigen
•  IB-netwerk (interne begeleiders in basisonderwijs)
•  ZAT (zorg advies teams in voortgezet onderwijs)
•  Platforms 
•  Convenantpartnersoverleg (bijv. convenant rond autisme, m.b.t. broertjes en  
 zusjes van kinderen met ASS)

Denk ook aan het informeren van:

•  Collega’s in de eigen organisatie
•  Collega-organisaties voor (intensieve) vrijwilligerszorg
•  Lokale patiënten-/familieverenigingen
•  Kindertelefoon (onderdeel van Bureaus Jeugdzorg)



  
Colofon 

Deze handreiking is onder meer gebaseerd op ervaringen uit het project ‘Jonge 

mantelzorgers’. De volgende lidorganisaties van Mezzo hebben daaraan deelgeno-

men: 

•	 Axion Flevoland

•	 Regionaal Steunpunt Mantelzorg ZO-Utrecht

•	 Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg

•	 Stichting Informele Zorg Twente

•	 VIT Oost-Gelderland 

Ook ervaringen van Carinova Mantelzorgondersteuning Ommen en  

Steunpunt Mantelzorg Almere hebben een plaats in deze handreiking. 

Lotgenotencontact is voor jonge mantelzorgers heel belangrijk. Daarom is in deze 

handreiking gekozen voor foto’s die gemaakt zijn bij activiteiten.

Opdrachtgever en (eind)redactie:  Mezzo, Bunnik

Fotografie:  Joost van Velsen, Theo Scholten

Vormgeving:  Wrikontwerp (BNO), Utrecht

Drukwerk:  Drukkerij Pascal, Utrecht

November 2009

Het project is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.
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Laat jonge mantelzorgers groeien en bloeien! 



Mezzo
Postbus 179
3980 CD Bunnik 
T 030 659 22 22
F 030 659 22 20
info@mezzo.nl
www.mezzo.nl

Ondersteunen van jonge mantelzorgers 
Een kwart van alle kinderen en jongeren groeit op met zorg. 
Zij hebben in de thuissituatie te maken met een ziek gezinslid: 
vader, moeder, broer of zus, en in sommige gevallen opa of oma. 
Die situatie kan een gezonde ontwikkeling van jonge mantelzorgers 
in de weg staan. Daarom is tijdige signalering en ondersteuning een 
noodzaak. 

Als Steunpunt Mantelzorg kunt u jonge mantelzorgers op een laag-
drempelige manier helpen om gezond en krachtig op te groeien. 
Laten bloeien zelfs! Hoe u dat doet, kunt u lezen in deze handreiking.
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