
Wat beroepskrachten, vrijwilligers
organisaties en andere organisaties 
kunnen doen

Leerkrachten, huisartsen, jongerenwerkers, 

sociaal verpleegkundigen, hulpverleners,   

belangen- en patiëntenorganisaties, kerken/

verenigingen en anderen die met jonge 

mantel zorgers te maken hebben, kunnen  

hen op de volgende manieren steunen:

• herkenning en erkenning  van de situatie

• regelmatig even praten

• proefwerk en / of tentamenregeling

• praten met ouders of hulpverleners

• informatie bieden over jonge mantelzorgers

•  bespreken met mentor, zorgcoördinator of  

zorg- en adviesteam (ZAT)

•  doorverwijzen naar gespecialiseerde vormen 

van hulp

•  contact leggen met het Steunpunt /  

Servicepunt Mantelzorg of het Centrum  

voor Jeugd en Gezin (CJG).

Voor professionals

Steunpunt Mantelzorg Elburg

Lange Wijden 33a

8081 VS  Elburg

T 0525 68 12 12

info@wiel.nl

www.wiel.nl

Steunpunt Mantelzorg Ermelo

Raadhuisplein 8

3851 NT  Ermelo

T 0341 42 94 98

mantelzorgsteunpunt@algemenehulpdienst.nl

www.algemenehulpdienst.nl

Steunpunt Mantelzorg Harderwijk

Albert Verweijplein 30

3842 HH  Harderwijk

T 0341 42 94 98

mantelzorgsteunpunt@algemenehulpdienst.nl

www.algemenehulpdienst.nl

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet

Elburgerweg 15

8071 TA  Nunspeet

T 0341 25 72 42

mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl

www.hetvenster-nunspeet.nl

Steunpunt Mantelzorg Oldebroek

Stouwdamsweg 4b

8096 BB  Oldebroek

T 06 46 43 34 89 of  T 0900 230 0 230

g.geertman@mdveluwe.nl

www.mdveluwe.nl

Servicepunt Mantelzorg Putten

Harderwijkerstraat 19

3881 ED  Putten

T 0341 35 70 78

mantelzorg@swputten.nl

www.swputten.nl

Steunpunt 
Mantelzorg

Steunpunt 
Mantelzorg

Steunpunten / Servicepunt  
Mantelzorg

Zorgt uw dochter 
of zoon voor een 
familielid en maakt 
u zich wel eens 
zorgen?

Lees dan snel verder!

Opgroeien met zorg.  
Wat hebben jonge  

mantelzorgers nodig?

Jonge Mantelzorgers: 
informatie voor ouders  

en professionals

Hebt u als leerkracht, 
huisarts, jongeren-
werker, pastoraal 
werker te maken 
met jonge mantel-
zorgers?

Regio Noord-Veluwe

Regionale coördinatie mantelzorg

Postbus 271

3840 AG  Harderwijk

hschoonhoven@regionoordveluwe.nl

www.regionoordveluwe.nl

Deze brochure is samengesteld door  

Regio Noord-Veluwe in samenwerking  

met de Steunpunten / het Servicepunt  

Mantelzorg.

Met dank aan de gemeenten Elburg, Ermelo, 

Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten  

en de Provincie Gelderland.



Als Laurens uit school komt, helpt 

hij zijn zieke moeder. Zij heeft de 

ziekte van Lyme. Dat maakt het 

leven van Laurens anders dan dat 

van leeftijdsgenoten. 

Voor ouders

Als er in uw gezin langdurige ziekte is. Iemand 

die lichamelijk ziek is, een psychische ziekte, 

een verslaving, een handicap of ontwikkelings-

stoornis heeft. Logisch dat daar veel aandacht 

en zorg naar uit gaat. 

Uw kind moet hierdoor misschien vaak helpen 

of maakt zich zorgen. Uw kind is dan een 

jonge mantelzorger. In deze situatie is het 

soms moeilijk dit kind de aandacht te geven 

die het nodig heeft. Of er voor te zorgen dat 

het kind zich voldoende kan ontspannen. 

Toch is dit belangrijk. 

Lees deze folder eens door, misschien herkent 

u signalen in uw kind. 

Ondersteuning

Het Steunpunt / Servicepunt Mantelzorg biedt 

ouders en jonge mantelzorgers een luisterend  

oor, zet samen dingen op een rij en wijst u, 

indien nodig, de weg naar andere hulp of 

ondersteuning. Ook kunt u terecht bij het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij geven 

hulp bij het opvoeden en het opgroeien.

Voor ouders &  
professionals
 
Wat zijn jonge mantelzorgers?
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en 

jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een 

lichamelijk of psychisch ziek, gehandicapt 

of verslaafd familielid.

Zorgen is meer dan wat  
extra’s doen in huis
Jonge mantelzorgers moeten thuis vaak  

helpen met huishoudelijk werk, of oppas-

sen op een broer of zus. Maar zorgen voor 

iemand betekent bijvoorbeeld ook:

• tolk moeten zijn bij doktersbezoeken

• gezinsleden emotioneel ondersteunen

•  eigen problemen voor zich houden  

om niet tot last te zijn

•  zich zorgen maken over de thuissituatie  

en zich eenzaam voelen.

Let op overbelasting,  
signalen kunnen zijn:
•  vermoeidheid

• schoolverzuim

•  stil en teruggetrokken of druk  

en agressief gedrag

• gespannenheid

• concentratieproblemen

• laag zelfbeeld

• vroeg volwassen

•  psychosomatische klachten.  

Aysu zorgt al vanaf haar 14e voor 

haar zieke zusje. Haar ouders 

kunnen dat niet. En eigenlijk zorgt 

ze ook voor haar ouders en haar 

andere zus. Een ziekte in de familie 

zette haar leven en dat van haar 

familie op de kop. 
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dan ben ik blij.’
Risico’s voor jonge  
mantelzorgers:

• overbelasting

• depressieve gevoelens

• buitengesloten raken

• gepest worden

• ontwikkelingsproblematiek

• voortijdig schoolverlaten

• verslavingsgevaar.

Risicogroepen

Jonge mantelzorgers lopen extra risico’s  

tot overbelasting als zij:

• tussen de 12 en 16 jaar zijn

• opgroeien in een eenoudergezin

• dochter van een zieke moeder zijn

• meisje in een migrantengezin zijn

•  opgroeien in een gezin met weinig sociale 

contacten.


