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Voorwoord 

 

Naar aanleiding van het community project als onderdeel van het curriculum van de 

bacheloropleiding Geneeskunde aan het Erasmus MC hebben wij literatuuronderzoek en interviews 

uitgevoerd naar mogelijkheden tot eerdere identificatie en ondersteuning van hulpbehoevende jonge 

mantelzorgers in regio Rotterdam. Er worden in dit onderzoek verschillende interventies uitgelicht die 

een rol kunnen spelen in de bevordering van adequate hulpverlening aan jonge mantelzorgers. 

 

Hierbij willen wij onze begeleiders, Charline Heemskerk en Marjolein van der Vlegel, bedanken. 

Dankzij hun advies en feedback hebben wij veel inzichten gekregen in de manier waarop dit 

onderzoek het beste uitgevoerd kon worden en zijn wij tot dit eindresultaat gekomen. 

 

J.A.P. Bus, I.C.E. Erpelinck, T.B. van Laar, A.S. Nieuwstraten & S.A. Reinders 

Rotterdam, 18-03-2020 

 

 

  



3 

Samenvatting 
 

Introductie 

In dit onderzoek is gefocust op jonge mantelzorgers tussen de 16-24 jaar. Deze jongeren zijn 

genoodzaakt taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen die niet passen bij hun levensfase. 

Deze jongeren dragen zorg over een gezinslid, missen zorg van een gezinslid, maar hebben ook 

zorgen om een gezinslid. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van identificatiemethoden 

en hulpmiddelen. Zo kunnen jonge mantelzorgers in de toekomst vroegtijdig geïdentificeerd worden, 

zodat zij sneller verwezen kunnen worden naar organisaties die hulpbehoevende jongeren 

ondersteunen. 

 

Methoden 

Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel worden relevante onderdelen uit 

bestaande literatuur systematisch besproken. Het tweede deel, het veldwerk, is kwalitatief onderzoek 

dat bestaat uit interviews met (huidige) jonge mantelzorgers. 

 

Resultaten 

In het literatuuronderzoek zijn 18 studies geïncludeerd. De meest genoemde identificatiemethoden 

zijn zorgprofessionals (n=10) en zelfidentificatie (n=3). De meest genoemde hulpmiddelen zijn 

informatieverschaffing (n=12), lotgenotencontact (n=10), familiebenadering (n=9), multiprofessioneel 

netwerk (n=8) en erkenning (n=7). 

Voor het veldwerk zijn 11 participanten geïnterviewd. Aan elke participant werden 19 vragen gesteld 

over de ervaringen als jonge mantelzorger. Volgens 54.5% van de participanten zou een gesprek met 

de huisarts kunnen bijdragen aan vroegtijdige identificatie en ondersteuning. 

 

Conclusie 

Om overvraagde jonge mantelzorgers binnen de leeftijdscategorie van 16-24 jaar eerder te 

identificeren en ondersteunen is er een multi-professioneel netwerk nodig. De zorgverleners in dit 

netwerk moeten een proactieve houding aannemen. Dit kan bewerkstelligd worden door bijvoorbeeld 

een e-module of cursus.  

 

 

Aantal woorden: 243 
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1. Introductie 

 

Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat ruim een kwart van de jongeren in het voortgezet 

onderwijs opgroeit met een langdurig ziek of verslaafd gezinslid(1). Van deze groep ervaart 20-55% 

hierdoor problemen. Deze jongeren ervaren het gevoel van isolatie, schoolmoeilijkheden, gebrek aan 

ontspanning en gebrek aan erkenning van de zorg die zij leveren(2). Ondanks dat deze groep zo groot 

is, is er weinig bekend over deze jonge mantelzorgers(1). 

 

Het begrip ‘mantelzorg’ wordt gedefinieerd als alle hulp die geboden wordt aan een hulpbehoevende 

door een persoon uit diens directe sociale omgeving(3). Volgens landelijke vereniging MantelzorgNL 

gaat het bij mantelzorg om onbetaald, (vaak) langdurig werk, dat niet verplicht aan iemand opgelegd 

kan worden(3). 

Jonge mantelzorgers worden gedefinieerd als thuiswonende kinderen of jongeren binnen de leeftijd 

van 12-24 jaar met een gezinslid dat beperkt wordt door somatische-, psychiatrische- en/of 

verslavingsproblemen(4). Deze jongeren nemen taken en verantwoordelijkheden op zich die niet 

passen bij hun levensfase. Ze dragen zorg over een gezinslid, missen zorg van een gezinslid(5), maar 

hebben ook zorgen om een gezinslid. Zo geven de jongeren aan de 'normale relatie' met hun 

hulpbehoevende ouder te missen, nu de zorgrollen omgedraaid zijn(6). 

  

Onderzoek van Sieh et al. heeft uitgewezen dat in Nederland 10-13% van de kinderen een langdurig 

zieke ouder heeft(7). Deze kinderen hebben vaker te kampen met angstklachten, somberheid en 

teruggetrokken gedrag. Uit ditzelfde onderzoek  blijkt dat er ondersteuning nodig is in de vorm van 

voorlichting over hoe deze jongeren kunnen omgaan met het verlenen van extra zorg. Het is mogelijk 

dat een rol als jonge mantelzorger interfereert met de fysiologische ontwikkeling van het opgroeiende 

kind(4). Ook blijkt dat 38% van de naar schoolgaande jonge mantelzorgers problemen ondervindt bij 

schoolprestaties(8). Mantelzorg verlenen in de schoolperiode lijkt het leerproces te belemmeren met 

mogelijke gevolgen voor de toekomst van jongeren. 

 

Op dit moment is identificatie van jonge mantelzorgers veelal niet toereikend. Het Nederlandse 

zorgstelsel heeft nauwelijks zicht op deze groep, omdat deze jongeren meestal geen problemen 

veroorzaken(5) en zelf niet om hulp vragen(9). 

 

Doordat jonge mantelzorgers zelf geen hulpverleners opzoeken, worden zij vaak niet gesignaleerd en 

niet geholpen. Enerzijds komen hun schoolprestaties hierdoor in het gedrang, maar anderzijds lijdt 

ook hun mentale en fysieke gezondheid onder de situatie(2). Het is van belang om jonge 

mantelzorgers vroegtijdig te herkennen en zo nodig te ondersteunen. De onderzoeksvraag van dit 

onderzoek luidt dan ook: Hoe kunnen overvraagde jonge mantelzorgers binnen de leeftijdscategorie 

16-24 jaar eerder geïdentificeerd en ondersteund worden in Nederland? 

  

Met dit onderzoek wordt gepoogd jonge mantelzorgers in de leeftijdscategorie 16-24 jaar tijdig te 

herkennen en zo nodig ondersteuning te bieden. Met behulp van de volgende deelvragen zal een 

antwoord gezocht worden op de hoofdvraag: 

 

● Welke instanties en/of hulpverleners kunnen bijdragen aan eerdere identificatie van jonge 

mantelzorgers? 

● Op welke manier kunnen jonge mantelzorgers geïdentificeerd worden? 

● Hoe kunnen jonge mantelzorgers na identificatie ondersteund worden? 
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2. Methoden 

 

Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel worden relevante onderdelen uit 

bestaande literatuur systematisch besproken. Het tweede deel, het veldwerk, is kwalitatief onderzoek. 

Dit bestaat uit analyse van interviews die afgenomen zijn bij mensen die jonge mantelzorgers zijn 

(geweest). 

2.1 Literatuuronderzoek 

Middels het literatuuronderzoek zal een antwoord geformuleerd worden op alle drie de deelvragen 

zoals beschreven in de inleiding. 

 

Uitkomstmaten 

Naar aanleiding van de deelvragen zijn twee uitkomstmaten opgesteld: identificatiemethoden en 

hulpmiddelen. 

 

Zoekstrategie 

Er is gebruik gemaakt van de zoekmachine PubMed. Via PubMed is gezocht met de zoekterm zoals 

weergegeven in figuur 1. De zoekactie is uitgevoerd op 20 februari 2021. 

Figuur 1. Zoekterm PubMed. 

 

Inclusie- en exclusiecriteria 

De titel en het abstract van de artikelen werden gescreend door Iris Erpelinck, Tonke van Laar en 

Sofie Reinders. Een artikel werd geïncludeerd wanneer deze 1) jonge mantelzorgers als 

studiepopulatie heeft, 2) studieresultaten beschrijft (studie met participanten, kwalitatief of 

kwantitatief), 3) Engelstalig is, 4) in volledigheid beschikbaar is. Vervolgens werd de tekst van de 

verkregen artikelen geanalyseerd. De volgende exclusiecriteria zijn toegepast om tot een uiteindelijke 

set van artikelen komen: 1) als het artikel niet doelt op identificatie van jonge mantelzorgers, en/of 2) 

het artikel geen hulpmiddelen voor jonge mantelzorgers benoemt, en/of 3) het artikel geen 

oplossing(en) voor identificatie of hulp van jonge mantelzorgers benoemt. 

 

Data interpretatie 

De geïncludeerde artikelen zijn verdeeld over Iris, Tonke en Sofie. De volgende stappen zijn 

individueel uitgevoerd. Per artikel werden de volgende basiskarakteristieken bepaald: auteur, 

publicatiejaar, studietype, leeftijd van mantelzorgers, de hulpbehoevende binnen een familie en de 

gebruikte meetmethode (Bijlage 2). Per artikel is relevante informatie wat betreft de uitkomstmaten 

geanalyseerd. Verschillende mogelijkheden van identificatie en hulpmiddelen werden systematisch 

verzameld. De drie onderzoekers bediscussieerden en integreerden de gevonden informatie en hielpen 

elkaar waar nodig. Op deze manier was het mogelijk om verbanden tussen de artikelen te beschrijven.  
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2.2 Veldwerk 

Voor het veldwerk werd gekozen voor het afnemen van gestructureerde interviews. Het betrof 

kwalitatief onderzoek omtrent een gevoelig onderwerp voor velen. Om die reden is er voor gekozen 

om elk individu afzonderlijk te interviewen. De interviews vonden plaats middels het programma 

Zoom, in verband met de huidige Covid-19 maatregelen. Met het veldonderzoek werd gepoogd een 

representatieve weergave te krijgen van de visie van jonge mantelzorgers op herkenning en 

ondersteuning van jonge mantelzorgers.  

 

Participanten werden verkregen middels een oproep op sociale media, waarin het doel en de relevantie 

van dit onderzoek werd uitgelegd. 

 

De participanten bestaan uit zowel jonge mantelzorgers die in het heden mantelzorg verlenen als in 

het verleden (retrospectieve blik). Participanten jonger dan 16 jaar werden geëxcludeerd in verband 

met de onderzoeksmogelijkheden. Verder dienden de participanten niet ouder te zijn dan 24 ten tijde 

van het voor het eerst verlenen van mantelzorg. 

 

De interviews bestonden uit 19 vragen. Het interviewschema (bijlage 1) werd aan de hand van de 

deelvragen door Judith Bus en Anne Nieuwstraten opgesteld. Aan de hand van de deelvragen zijn de 

vragen voor het interview opgesteld. De volgende onderwerpen werden uitgevraagd: demografische 

gegevens, effecten van mantelzorgverlening en eigen ervaring met en ideeën over hulpverlening.  

 

Elk interview werd door één onderzoeker, Judith, afgenomen en werd gelijktijdig door één andere 

onderzoeker, Anne, getranscribeerd. Vervolgens zijn de resultaten van de interviews naast elkaar 

uitgezet en gecategoriseerd door Judith en Anne. Er is gekozen voor het categoriseren van de 

antwoorden om ze de anonimiteit van de participanten te waarborgen. Er werd bijgehouden hoe vaak 

een bepaald antwoord op een vraag werd gegeven. 
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3. Resultaten 

3.1 Literatuuronderzoek 

De zoekactie in PubMed leverde 49 artikelen op, waarvan uiteindelijk 18 artikelen geïncludeerd zijn. 

Er is tot een set artikelen gekomen door de inclusie- en exclusiecriteria toe te passen, zoals 

weergegeven in figuur 2. 

 
Figuur 2. Stroomdiagram artikelselectie 

 

Van de achttien geïncludeerde artikelen bespreekt één artikel enkel identificatiemethoden. Zeven 

artikelen bespreken enkel hulpmiddelen. Tien artikelen bespreken allebei de uitkomstmaten (Bijlage 

2). 

3.1.1 Identificatiemethoden 

In deze passage zal een antwoord gegeven worden op de deelvragen: ‘Welke instanties en/of  

hulpverleners kunnen bijdragen aan eerdere identificatie van jonge mantelzorgers?’, en ‘Op welke 

manier kunnen jonge mantelzorgers geïdentificeerd worden?’. 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de identificatiemethoden voor jonge mantelzorgers. Tien artikelen 

geven aan dat een pro-actieve houding van zorgprofessionals bijdraagt aan tijdige identificatie van 

jonge mantelzorgers. Daarnaast worden zelfidentificatie (n = 3), jongerenprogramma’s / jeugdcentra 

(n = 2) en ervaringsdeskundigen (n = 2) terugkerend benoemd als bijdrage aan tijdige identificatie van 

jonge mantelzorgers. 
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Tabel 1. Overzicht identificatiemethoden voor jonge mantelzorgers 

Identificatie Artikelen (n = ) [REF] 

(Pro-actieve) zorgprofessionals: 

- Behandelend specialist 

zorgbehoevend persoon 

- Huisartsen 

- Gespecialiseerde unit op het 

gebied van jonge 

mantelzorgers  

n = 10 

- Behandelend specialist 

zorgbehoevende persoon (n = 6) 

- Huisartsen (n = 2) 

- Gespecialiseerde unit op het gebied 

van jonge mantelzorgers (n = 1) 

- Vragenlijst als screeningstool (n = 1) 

(6,9-17) 

Zelfidentificatie: 

- Brochures/folders  

- Media 

- Voorlichting op school 

n = 3 

 

(14,16,17) 

Jongerenprogramma's/ jeugdcentra  n = 2 

 

(9,17) 

Ervaringsdeskundigen n = 2 (9,12) 

Scholen: 

- ‘School nurses’ 

n = 2 

- ‘School nurses’ (n = 1) 

(8,17) 

 

Zorgprofessionals 

Tien artikelen noemen het identificeren van jonge mantelzorgers door zorgprofessionals(6,9-17). In 

twee artikelen wordt identificatie door de huisarts of Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) 

gedurende de behandeling van het zorgbehoevende gezinslid genoemd(9,12). 

Huisartsen zijn in staat om, aan de hand van het ziektebeloop van het gezinslid, een vroegtijdige 

inschatting te maken of iemand jonge mantelzorger zal worden(9,12). Een jonge mantelzorger is dan 

reeds geïdentificeerd voordat het aangedane familielid hulpbehoevend is. Zes maal (6,11,13-16) wordt 

genoemd dat behandelend artsen van zorgbehoevende personen in kaart moeten brengen of 

gezinsleden de rol van jonge mantelzorgers zullen gaan vervullen of al vervullen. Schlarmann et al. 

vult aan dat deze risico-inventarisatie vanuit de arts moet komen om bewustwording bij het gezin te 

creëren(17). Ook is een proactieve benadering van zorgprofessionals vereist, omdat jonge 

mantelzorgers veelal zelf geen hulp zoeken(11). Identificatie door zorgprofessionals kan verbeterd 

worden door gerichte training op het gebied van jonge mantelzorgers (16), via een gespecialiseerde 

unit(15), via een vragenlijst als screeningstool(14), of via een stappenplan wat zich richt op een face-

to-face gesprek met alle jongeren rondom de zorgbehoevende(10).  

 

Zelfidentificatie 

In drie artikelen werd zelfidentificatie besproken(14,16,17). Tot op heden blijkt dit echter 

problematisch(9). Zelfidentificatie kan door voorlichting op school(16), televisieprogramma’s(16), 

media campagnes(16), sociale media(16) en met brochures en folders (inclusief contactgegevens tot 

verschillende hulpverleners)(14,16,17). Jonge mantelzorgers zullen de geschetste situatie herkennen 

en zichzelf hiermee associëren. Door dit bewustzijn kan zelfidentificatie in de hand gewerkt 

worden(18). 

 

Overige identificatiemethoden 

Ervaringsdeskundigen, jeugdcentra en scholen waren andere identificatiemethoden die elk door twee 

studies werden benoemd. Een gedetailleerde uitleg van overige identificatiemethoden is weergegeven 

in bijlage 3.1.  
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3.1.2 Hulpmiddelen 

In deze passage zal een antwoord gegeven worden op de deelvraag: ‘Hoe kunnen jonge mantelzorgers 

na identificatie ondersteund worden?’. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de mogelijke manieren om jonge mantelzorgers hulp te bieden na 

identificatie. Informatie geven en lotgenotencontact worden als hulpmiddel genoemd in 

respectievelijk twaalf en tien artikelen. Een benadering van de hele familie wordt in negen artikelen 

beschreven. Acht artikelen beschrijven het belang van een multiprofessioneel netwerk en zeven 

artikelen benadrukken acceptatie en erkenning van jonge mantelzorgers. 

 

Tabel 2. Overzicht hulpmiddelen voor jonge mantelzorgers 

Hulpmiddel Artikelen (n = ) [REF] 

Informatie geven over 

aandoening/situatie van 

zorgbehoevende persoon 

n = 12 (2,6,8,10-14,18-21) 

Contact met lotgenoten (fysiek/online) n = 10 (6,8,10-14,16-18) 

Benadering van de gehele familie 

(multidisciplinair) 

n = 9 

 

(6,9-11,13,14,19,20,22) 

Netwerk tussen o.a. familie, 

zorgprofessionals en school (nurses) 

n = 8 (8,11-14,16,17,20) 

Acceptatie/erkenning n = 7 

 

(2,6,9,11,16,20,21) 

Ontlasten van het gezin (emotioneel en 

praktisch) 

n = 6 

 

(2,6,9,16,18,20) 

Ontspanningsmogelijkheden 

- Sport en 

recreatie(programma’s)  

- Buddy programma 

n = 5 

- Sport en recreatie 

(programma’s) (n = 4) 

- Buddy programma (n = 1) 

(2,9,16,22,23) 

Training van zorgprofessionals n = 4 (9,10,12,13) 

Ouder-kind rollen waarborgen n = 3 

 

(6,18,20) 

Co-creatie n = 1  (16) 

Screeningstool om behoeften van 

jonge mantelzorgers in kaart te 

brengen 

n = 1 

 

(21) 

Benadering waarin het kind centraal 

staat 

n = 1  (23) 

Neutraal contactpersoon n = 1 (10) 

 

Informatieverschaffing 

In twaalf artikelen geven jonge mantelzorgers aan meer informatie te willen over de specifieke 

aandoening en medische toestand van de zorgbehoevende persoon(2,6,8,10-14,18-21). Daarnaast 

horen jonge mantelzorgers graag hoe zij praktische zorg moeten dragen voor de persoon in kwestie en 

wat zij behoren te doen in noodsituaties(2,6,19). Alle onderzoeken duiden nadrukkelijk op 

informatieverschaffing passend bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van een jongere. 
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Twee artikelen(14,18) stellen dat informatieverschaffing mogelijk is via zorgverleners of via een 

website. Het blijkt dat jongeren een website met informatie in de vorm van tekst appreciëren(14,18). 

Naast het doel informatie te verschaffen, kan deze website aanknooppunten tot hulp bieden. 

 

Benadering van de gehele familie 

Negen artikelen(6,9-11,13,14,19,20,22) noemen ‘a whole family approach’, ofwel een benadering van 

de gehele familie, als belangrijk element bij hulpverlening aan jonge mantelzorgers. Twee 

artikelen(17,20) benadrukken daarbij het belang van een individuele benadering van alle familieleden 

binnen een gezin als onderdeel van de gemeenschappelijke benadering. De ‘child centered approach’, 

is hier een voorbeeld van(23). 

D’Amen et al. geeft aan dat benadering van de gehele familie gerealiseerd kan worden door 

supportgroepen binnen het onderwijssysteem op te zetten waar schooladviseurs en sociale 

dienstverleners jonge mantelzorgers naar kunnen verwijzen(19). 

Om een gezin als geheel te benaderen, kan ook gebruik worden gemaakt van bemiddeling, counseling 

en activiteiten binnen het gezin(9). Svanberg et al. en Nichols et al.  geven aan dat jonge 

mantelzorgers willen dat ouders eerlijk zijn over de oorzaak en de gevolgen van de situatie die zich 

voordoet om onderlinge verbintenis en begrip te waarborgen. Het verzwijgen of bagatelliseren van 

informatie heeft geen zin(6,18). Volgens Nichols et al. zouden sommige details over prognose wel 

bespaard kunnen blijven(18). 

 

Lotgenotencontact 

Contact met lotgenoten wordt in tien artikelen als prettig bestempeld door jonge 

mantelzorgers(6,8,10-14,16-18). Dit voorkomt sociale isolatie van jonge mantelzorgers(10). Tieners 

zullen eerder hun verhaal met leeftijdsgenoten delen dan uit zichzelf professionals te benaderen. De 

bovengenoemde artikelen wijzen op fysieke supportgroepen waarin jonge mantelzorgers persoonlijke 

ervaringen delen en informatie uitwisselen met lotgenoten die hen begrijpen(13,16). Ook kan 

onderling besproken worden hoe jonge mantelzorgers hun leven aan de thuissituatie kunnen 

aanpassen waarbij de relatie met de zorgbehoevende en de rest van de familie gewaarborgd blijft. Als 

het gaat om fysieke sessies, geven jonge mantelzorgers in Nichols et al. aan voorkeur te hebben voor 

kleine, naar leeftijd en ziektebeeld ingedeelde groepen(18). Nichols et al. en Nap et al. geven aan dat 

contact met lotgenoten ook via sociale media mogelijk is(16,18). Leu(2018) et al. schetst het belang 

van anonieme toegang tot zulke sociale media(14). 

 

Multiprofessioneel netwerk 

Acht artikelen noemen het belang van een multiprofessioneel netwerk tussen scholen, huisartsen, 

(kinders)artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen en vrijwilligers bij de benadering 

van jonge mantelzorgers(8,11-14,16,17,20). Dit zorgt ervoor dat het welzijn van jonge mantelzorgers 

beter in de gaten kan worden gehouden(16). 

Volgens Frank et al. en Siskowski et al. moeten ‘school nurses’ een centrale rol vervullen in dit 

netwerk bij de signalering en doorverwijzing(8,11). ‘School nurses’ werken intern op een school en 

bekommeren zich om de gezondheid van de studenten. Greenwood et al. en Siskowski et al. 

benadrukken dat er in ieder geval een netwerk tussen school en huisartsen zou moeten bestaan (8,12). 

Op dit moment voelen professionals zich onderdeel van een groter geheel dat nog niet op de juiste 

manier communiceert(14). 

 

Erkenning en acceptatie 

Erkenning door de omgeving blijkt volgens zeven artikelen een belangrijk aspect in het leven van 

jonge mantelzorgers(2,6,9,11,16,18,20). Mede dankzij de onbekendheid van het begrip en de rol van 
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jonge mantelzorgers, is er voor deze jongeren minder support vanuit de omgeving(21). Jonge 

mantelzorgers moeten begrepen, gerespecteerd en geloofd worden(11), zowel door zorgverleners als 

door contacten in het dagelijks leven(20). Begrip, maar vooral flexibiliteit op school en werk, ten 

aanzien van de situatie waarin jonge mantelzorgers zich bevinden, zal al veel schelen(16,19). Er kan 

meer aandacht voor jonge mantelzorgers komen door bijvoorbeeld een speciale ‘Carers Week’ te 

organiseren waarin jonge mantelzorgers centraal staan(16). 

 

Overige hulpmiddelen 

Ontlasting van gezinnen met jonge mantelzorgers was een hulpmiddel dat door zes studies werd 

benoemd. Een andere optie die vijf keer genoemd werd, is de mogelijkheid tot ontspanning. Naast 

deze twee hulpmiddelen werd het trainen van zorgprofessionals door vier artikelen als nuttig 

bevonden. Door drie artikelen werd het waarborgen van ouder-kind rollen genoemd. 

Ondersteuningsmogelijkheden zoals co-creatie, een screeningstool, een benadering waarin het kind 

centraal staat en een neutraal contactpersoon werden elk door één studie benoemd. Een gedetailleerde 

uitleg van overige hulpmiddelen is weergegeven in bijlage 3.2.  
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3.2 Veldwerk 

Na werving via sociale media  zijn 11 participanten geïnterviewd. Aan de hand van de antwoorden 

zijn en categorieën opgesteld volgens onderstaande tabellen om zo de anonimiteit van de participanten 

te waarborgen.  

 

Karakteristieken van de participanten 

Tabel 3 geeft een overzicht van de basiskarakteristieken van de participanten. 11 participanten zijn 

geïncludeerd. Het merendeel van de participanten (81.8%) was vrouw en bijna driekwart (72.7%) van 

de participanten geeft aan de gehele jeugd mantelzorg verleend te hebben. De gezinssituatie van de 

participanten wordt gedetailleerd besproken in bijlage 4.1. 

 

Tabel 3: Basiskarakteristieken van jonge mantelzorgers (n = 11) 

Karakteristieken participanten 

 (n = 11)  

 Totaal n = 11 

Geslacht Man 

Vrouw 

n = 2 (18.2%) 

n = 9 (81.8%) 

Leeftijd (heden)  16-20  

21-30 

31-40 

41-50  

n = 2 (18.2%) 

n = 6 (54.5%) 

n = 2 (18.2%) 

n = 1 (9.1%) 

Leeftijd (ten tijde van 

mantelzorgverlening) 

Hele jeugd (van jongs af aan tot 24)  

10-15  

16-24 

n = 8 (72.7%) 

n = 1 (9.1%) 

n = 2 (18.2%) 

Opleidingsniveau MBO  

HBO  

WO  

n = 3 (27.2%) 

n = 5 (45.4%) 

n = 3 (27.7%) 

Werk  Gezondheidszorg en welzijn  

Onderwijs, cultuur en wetenschap  

Techniek, productie en bouw  

Studerend 

n = 6 (54.5%) 

n = 2 (18.2%) 

n = 1 (9.1%) 

n = 2 (18.2%) 

Samenstelling gezin Ouders bij elkaar 

Ouders uit elkaar 

1 broer / zus 

2 broers / zussen 

3 broers / zussen 

n = 9 (81.8%) 

n = 2 (18.2%) 

n = 6 (54.5%) 

n = 4 (36.3%) 

n = 1 (9.1%) 

Relatie tot hulpbehoevende(n) Ouder 

Broer / zus 

Ouder & broer / zus 

n = 1 (9.1%) 

n = 6 (54.5%) 

n = 4 (36.3%) 

Hulpbehoevend gezinslid Verstandelijke handicap 

Fysieke beperking 

Psychische problematiek 

n = 5 (45.4%) 

n = 4 (36.3%) 

n = 3 (27.2%) 
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Tabel 4 geeft een overzicht van de beleving van de effecten van mantelzorg op de fysieke en mentale 

gezondheid. Verder geeft de tabel ook een overzicht van de vrijetijdsbeleving van de jonge 

mantelzorgers. 

 

Tabel 4. Invloed van het leveren van mantelzorg op het dagelijks leven 

Invloed van het leveren van 

mantelzorg op het dagelijks leven  

(n = 11) 

 Totaal n participanten = 11 

 

Beleving effecten fysieke gezondheid Geen effect  

Slechte persoonlijke verzorging  

Paniekaanvallen 

Chronische buikklachten 

Verergering reeds bestaande 

aandoeningen  

Hoofdpijn  

n = 6 (54.5%) 

n = 2 (18.2%) 

n = 2 (18.2%) 

n = 1 (9.1%) 

n = 1 (9.1%) 

n = 1 (9.1%) 

Beleving effecten mentale gezondheid Stress 

Verantwoordelijkheidsgevoel 

Angst  

Eenzaamheid 

Zorgen 

Depressie 

Gevoel van onbegrip 

Controle-dwangklachten  

Faalangst  

Hoog sensitiviteit  

Schuldgevoel  

Geen klachten  

4 keer genoemd  (36.3%) 

4 keer genoemd  (36.3%) 

3 keer genoemd  (27.2%) 

3 keer genoemd  (27.2%) 

3 keer genoemd  (27.2%) 

2 keer genoemd  (18.2%) 

2 keer genoemd  (18.2%) 

1 keer genoemd  (9.1%) 

1 keer genoemd  (9.1%) 

1 keer genoemd  (9.1%) 

1 keer genoemd  (9.1%) 

1 keer genoemd  (9.1%) 

Vrijetijdsbeleving Geen invloed 

Een beetje invloed  

Veel invloed   

n = 4 (36.3%) 

n = 4 (36.3%) 

n = 3 (27.2%) 

 

Beleving effecten fysieke gezondheid 

Tijdens het interview waren de participanten vrij om alle ervaren lichamelijke klachten te benoemen. 

Het was mogelijk meer dan een antwoord te geven. Eén participant ervaarde chronische 

buikpijnklachten, één verergering van een reeds bestaande aandoening, één hoofdpijn, twee ervaarden 

paniekaanvallen en iets meer dan de helft van de participanten (54,5%) ervaarde geen effecten op de 

fysieke gezondheid. 

 

 
 

Effecten mentale gezondheid 

Eén participant ervaarde controle-dwangklachten, één faalangst, één hoogsensitiviteit, één 

schuldgevoelens, twee hadden last van depressie, twee omschreven een gevoel van onbegrip, drie 

hadden last van angst, drie voelden zich eenzaam, drie ervaarden extra zorgen, vier stress, vier een 

groot verantwoordelijkheidsgevoel en één participant ervaarde geen effect. 
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Tabel 5. Bewustwording van de rol als jonge mantelzorger, bekendheid van problematiek binnen een gezin bij de huisarts / 

POH, (mogelijke) hulpverlening voor de jonge mantelzorger en identificatie van de jonge mantelzorger 

Mantelzorg bewustwording, 

Hulp en identificatie (n = 11) 

 Totaal n participanten = 11 

Bewustwording rol jonge 

mantelzorger 

Bewustwording door een andere 

gezinssituatie te hebben dan anderen  

Bewustwording door brochures, flyers en/of 

sociale media   

Bewustwording door dit interview    

Bewustwording door gesprek op school   

Bewustwording door diagnosestelling   

n = 4 (36.4%) 

 

n = 3 (27.3%) 

 

n = 2 (18.2%) 

n = 1 (9.1%) 

n = 1 (9.1%) 

Bekendheid van problematiek 

bij huisarts / POH 

Op de hoogte wel geanticipeerd   

Op de hoogte niet geanticipeerd   

Niet op de hoogte niet geanticipeerd   

n = 1 (9.1%) 

n = 9 (81.8%) 

n = 1 (9.1%) 

Hulpverlening kwam op tijd Ja, deze kwam op tijd  

Nee, deze kwam te laat  

Nooit hulp ontvangen  

n = 1 (9.1%) 

n = 5 (45.5%) 

n = 5 (45.5%) 

Oorsprong hulpverlening Op verzoek  

n.v.t  

n = 6 (54.5%) 

n = 5 (45.5%) 

Tevredenheid over geboden 

hulp 

Er is geen hulp geboden  

Er is hulp geboden, maar dit was niet 

effectieve zorg  

Er is hulp geboden en dit was effectieve zorg  

n = 5 (45.5%) 

n = 2 (18.2%) 

 

n = 4 (36.4%) 

Instanties die kunnen bijdragen 

aan het identificeren van jonge 

mantelzorgers 

Huisarts 

School 

Behandelend arts 

Thuiszorg  

Maatschappelijk werker  

Dagopvang hulpbehoevende  

Psycholoog 

6 keer genoemd  (54.5%) 

4 keer genoemd  (36.4%) 

3 keer genoemd  (27.3%) 

3 keer genoemd  (27.3%) 

2 keer genoemd  (18.2%) 

2 keer genoemd  (18.2%) 

1 keer genoemd  (9.1%) 

Manier om jonge 

mantelzorgers te identificeren 

en ondersteunen 

Huisarts/POH (jeugd) moet in gesprek gaan 

met gezinsleden van hulpbehoevende tijdens 

regulier consult  

6 keer genoemd  (54.5%) 

 Mentor (school) moet in gesprek gaan met de 

gezinsleden van de hulpbehoevende  

2 keer genoemd  (18.2%) 

 Standaard gesprek inplannen bij huisarts, 

POH of maatschappelijk werker wanneer 

huisarts op de hoogte is van problematiek 

2 keer genoemd  (18.2%) 

 Observatie door thuiszorg 2 keer genoemd  (18.2%) 

 Inlichten hulpbehoevend persoon over de rol 

als mantelzorgers voor de gezinsleden  

1 keer genoemd (9.1%) 

 Screeningstool voor huisarts  1 keer genoemd (9.1%) 

 Vragenlijst invullen 1 keer genoemd (9.1%) 

  Geen idee  1 keer genoemd (9.1%) 

 

Tabel 5 geeft een overzicht van bewustwording van de rol als jonge mantelzorger, bekendheid van 

problematiek binnen een gezin bij de huisarts/ POH, (mogelijke) hulpverlening en identificatie van de 

jonge mantelzorger. Gedetaileerde resultaten van vrijetijdsbeleving staan in bijlage 4.2 
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Bewustwording rol jonge mantelzorger 

Ongeveer één op de drie participanten omschreef dat zij zich bewust werden van hun rol als jonge 

mantelzorger doordat zij doorhadden dat zij een andere gezinssituatie hadden dan andere 

leeftijdsgenoten. Ongeveer eenzelfde aantal van de participanten omschreef dat zij zich bewust 

werden door brochures, flyers en/of sociale media. Een klein deel van de participanten (18,2%) was 

zich niet bewust van hun rol als jonge mantelzorger tot het interview voor dit onderzoek. Een 

participant werd zich bewust van deze rol door gesprekken op school en een participant werd zich 

bewust van zijn / haar rol als jonge mantelzorger doordat de diagnose bij de hulpbehoevende werd 

gesteld. 

 

Bekendheid van problematiek bij huisarts / POH 

In het geval van de overgrote meerderheid van de participanten (81,8%) was de huisarts wél op de 

hoogte van de gezinssituatie, maar heeft daar niet op geanticipeerd. Eén huisarts was wel op de hoogte 

en heeft er wel op geanticipeerd en één huisarts was niet op de hoogte en heeft er dus ook niet op 

geanticipeerd. 

 

Hulpverlening 

De helft van de participanten gaf aan dat er nooit hulp is gekomen, de andere helft gaf aan dat de hulp 

er wel is gekomen, maar deze te laat was. Eén participant gaf aan dat er op tijd hulp is geboden. Alle 

participanten die hulp hebben gekregen, kregen deze hulp op eigen verzoek. 36,4% van de 

participanten spraken over effectieve zorg. Hiermee wordt bedoeld dat de participant baat had bij de 

verleende zorg. Bij twee participanten was er geen sprake van effectieve zorg. 

 

 
Identificatie  

In de interviews werd aan de participanten gevraagd welke instanties volgens hen kunnen bijdragen 

aan identificatie van jonge mantelzorgers. Ook beschreven zij wat zij belangrijk vinden in de 

ondersteuning van jonge mantelzorgers. Meerdere antwoorden konden gegeven worden. 

 

Zes participanten omschrijven hierbij de rol van de huisarts, vier de rol van de school, drie de rol van 

de thuiszorg, drie de rol van de behandelend arts van het hulpbehoevende gezinslid, twee de rol van 

de maatschappelijk werker, twee de rol van de dagopvang van het hulpbehoevende gezinslid en één 

omschrijft de rol van een psycholoog.  

 

Volgens meer dan de helft van de participanten (54,5%) zou de huisarts / POH in gesprek moeten 

gaan met de gezinsleden van het hulpbehoevende gezinslid, wanneer zij de huisarts bezoeken voor 

'eigen klachten', bijvoorbeeld een blaasontsteking of een zere enkel. Twee participanten omschrijven 

dat de schoolmentor in gesprek moet gaan met het betreffende gezinslid / leerling over hoe het met 

hem / haar gaat en de thuissituatie. Twee participanten omschrijven dat er standaard, zodra 

hulpverleners op de hoogte zijn van de problematiek thuis, een gesprek ingepland dient te worden met 

de huisarts, POH of maatschappelijk werker om te spreken over hoe het gaat. Twee participanten 

omschrijven dat thuiszorg, aanwezig voor het hulpbehoevende gezinslid, een rol zou kunnen spelen 

bij de signaleren van jonge mantelzorgers. Verder benoemt één participant dat het zinvol is om het 

hulpbehoevende gezinslid op de hoogte te stellen van de rol als (jonge) mantelzorgers voor de overige 

gezinsleden, zodat dit hulpbehoevende gezinslid hierover zelf in gesprek kan met de andere 

gezinsleden. Verder omschrijft een participant een screeningstool die zou kunnen bijdragen aan de 

identificatie van jonge mantelzorgers, beschrijft een participant de mogelijkheid om gezinsleden zelf 
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een vragenlijst te laten invullen, welke ingeleverd wordt bij bijvoorbeeld de huisarts, zodat bepaald 

kan worden of iemand jonge mantelzorger is of niet. Tenslotte was er ook een participant die geen 

idee had hoe jonge mantelzorgers eerder geïdentificeerd kunnen worden.  

 

 
 

3.3 Integratie literatuuronderzoek en veldonderzoek 

Voor een overzicht van instanties die kunnen bijdragen aan het identificeren van jonge mantelzorgers 

verkregen uit het literatuuronderzoek en veldwerk samen zie figuur 3. Voor een overzicht van de 

manier waarop jonge mantelzorgers geïdentificeerd zouden kunnen worden zie figuur 4. 

 
Figuur 3. Instanties en hulpverleners die kunnen bijdragen aan het identificeren van jonge mantelzorgers 

 

 
Figuur 4. De manier waarop jonge mantelzorgers geïdentificeerd zouden kunnen worden 
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4. Discussie 

 

Identificatie 
Dit onderzoek toont aan dat zorgprofessionals het meest bij kunnen dragen aan vroegtijdige 

identificatie van jonge mantelzorgers. Onder deze zorgprofessionals vallen voornamelijk huisartsen en 

behandelend specialisten van zorgbehoevenden. Interviews uit het veldwerk wijzen daarbij op de rol 

van school, met in het bijzonder de rol van mentoren bij identificatie van jonge mantelzorgers. 

Literatuur geeft aan dat identificatie door zorgprofessionals vergemakkelijkt kan worden via 

vragenlijsten, een screeningstool of een stappenplan. Ook wordt hieruit opgemaakt dat 

zelfidentificatie via brochures en/of folders, media campagnes, sociale media of voorlichting op 

school een bijdrage levert. Wanneer jongeren zichzelf niet identificeren als jonge mantelzorger, zullen 

zij nooit het belang inzien van het zoeken en ontvangen van hulp. 

 
Hulpmiddelen en ondersteuning 
Erkenning en acceptatie van de rol als jonge mantelzorgers lijkt waardevol volgens dit onderzoek. 

Jonge mantelzorgers hechten waarde aan respect, begrip en de erkenning door zorgverleners en 

dagelijkse contacten. Eveneens benoemden de meeste participanten en de literatuur de mogelijkheid 

tot persoonlijke gesprekken met de huisarts, psycholoog of andere zorgprofessionals. Dit gesprek 

moet face-to-face plaatsvinden zonder het bijzijn van ouders, zodat jongeren hun gevoelens en 

problemen kunnen openbaren. Er wordt zo voorkomen dat jonge mantelzorgers het gevoel hebben 

hun ouders te belasten met hun problemen. Verder zullen ouders niet in de gelegenheid zijn de situatie 

te bagatelliseren of in te vullen voor de jongere. Uit de literatuur wordt gehaald dat er meer informatie 

verschaft moet worden over de aandoening en situatie van zorgbehoevend personen. Dit kan in het 

eerder genoemde gesprek. 
Aanvullende ondersteuningen voor jonge mantelzorgers na identificatie zijn volgens de literatuur: 

contact met lotgenoten (fysiek en online), een benadering van de gehele familie en een multi-

professioneel netwerk tussen zorgprofessionals, familie en school. 
 
Maatschappelijke relevantie 
10-13% van de Nederlandse jongeren groeit op in een gezin met een ouder met een chronische ziekte. 

Er zijn ook andere situaties binnen een gezin waarbij jongeren genoodzaakt zijn zorg te verlenen. Het 

werkelijke percentage zal hoger liggen. Het is daarom van groot belang dat jonge mantelzorgers zo 

snel mogelijk geïdentificeerd worden. Dit komt de maatschappij namelijk ten goede, omdat jonge 

mantelzorgers door ondersteuning de mogelijkheid krijgen om te participeren in de samenleving en 

hun sociale omgeving. Het toekomstperspectief van jonge mantelzorgers wordt op die manier 

verbeterd. 

 
Betekenis voor de praktijk 
Voor optimale identificatie en ondersteuning van jonge mantelzorgers kunnen bestaande 

zorgverleners hun huidige rol behouden. Echter zijn een pro-actieve houding en training vereist.  

 
Vergelijkend met bestaande literatuur 
Er zijn nog geen studies uitgevoerd naar de werking van dit netwerk voor identificatie en 

ondersteuning. Dit komt omdat een dergelijk netwerk nog niet bestaat. 
 

Belemmeringen 
In dit onderzoek wordt duidelijk wat het belang is van het bieden van hulp aan jonge mantelzorgers. 

Een belangrijk aspect hierbij is dat dit zo vroeg mogelijk moet gebeuren voor een gunstigere uitkomst. 

De eerste belemmering van dit onderzoek is dat identificatie en ondersteuning van deze 

onderzoekspopulatie eigenlijk al (in veel gevallen) te laat is.  
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Verder is het lastig voor zorgverleners om problemen binnen een gezin in te schatten, wanneer de 

familie zelf niet erkent dat er een probleem is. Erkenning kan alleen het beoogde effect hebben, 

wanneer ieder persoon rondom en in een gezin begrip toont. Het is niet reëel dat dit in elk gezin zal 

lukken.  

 
Daarnaast moet er rekening worden gehouden met het feit dat huisartsen normaal geen patiënten 

behandelen zonder specifieke hulpvraag. Het valt buiten het takenpakket van de huisarts om in 

gesprek te gaan met de mantelzorgers. De huisarts kan zorgen voor gepaste doorverwijzing om te 

voorkomen dat de bestaande werkdruk niet verder oploopt. 
 
Ten slotte is er nog geen aandacht besteed aan de financiering van het geheel. Het geheel hoeft niet 

kostenintensief te zijn, omdat bestaande professionals hun rol kunnen behouden. Als vroegtijdige 

identificatie van jonge mantelzorgers het uitgangspunt is, kunnen (prijzige) behandelingen op latere 

leeftijd voorkomen worden. 

 
Limitaties 
Een limitatie van dit onderzoek is dat de geïncludeerde artikelen te weinig overeenkomstige 

uitkomstmaten en studiepopulaties (hulpbehoevende ouder / hulpbehoevende broer of zus) bevatten 

om identificatiemethoden en hulpmiddelen met elkaar te vergelijken. De gepresenteerde informatie is 

op deze manier meer een inventarisatie van de beschikbare literatuur geworden, waardoor de 

betrouwbaarheid wellicht in het gedrang is gekomen.  
 
Ook kan gesteld worden dat een studiepopulatie van 11 deelnemers wellicht te klein. In dit onderzoek 

geeft dit aantal deelnemers een goed overzicht. Een herhaling van deze studie in de toekomst met een 

groter aantal participanten geeft een representatiever en duidelijker beeld van de visie van jonge 

mantelzorgers op identificatie en ondersteuning. 
 
Verder werd tijdens de interviews gevraagd of de participanten genoeg vrije tijd hadden tijdens hun 

jeugd. Vier participanten gaven aan dat de situatie géén invloed heeft gehad op vrije tijd. Het is echter 

discutabel in hoeverre deze resultaten betrouwbaar zijn, aangezien zij niet weten hoe het ‘anders’ was 

geweest. 

 
Als laatst is het discutabel hoe representatief de participanten waren voor ons onderzoek die ouder 

waren dan 30 jaar oud, aangezien het zorgsysteem constant verandert. Hun ervaringen kunnen 

verschillen ten opzichte van de ervaringen van de jonge mantelzorgers van nu.  
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5. Conclusie 

 

Om overvraagde jonge mantelzorgers binnen de leeftijdscategorie van 16-24 jaar eerder te 

identificeren en ondersteunen, is er een multi-professioneel netwerk nodig. Literatuuronderzoek en 

veldwerk wijden beide uit over de mogelijkheid van de invoering van een dergelijk netwerk. Op dit 

moment zijn professionals veelal afzonderlijk betrokken rondom jonge mantelzorgers. Optimale 

samenwerking ontbreekt echter. Middels samenwerkende professionals binnen een netwerk kunnen 

alle besproken identificatiemogelijkheden en hulpmiddelen uit dit onderzoek gegenereerd worden. 

Literatuuronderzoek en interviews benadrukken de waarde van erkenning en bewustwording op jonge 

leeftijd onder professionals. Op deze manier zullen netwerkspelers eerder geneigd zijn om naar de 

gezinssituatie te vragen en mogelijk ondersteuning te bieden. 

 

Door het opzetten van een netwerk waarin iedere speler op de hoogte is van het probleem rondom 

jonge mantelzorgers, is er een groot aantal mensen dat hen in de gaten houdt. Het is van groots belang 

dat jonge mantelzorgers geïdentificeerd worden, ongeacht welke speler van het netwerk dit 

bewerkstelligt. Identificatie wordt vereenvoudigd met handvaten zoals een screeningstool of 

stappenplan dat voor iedereen uit het netwerk beschikbaar is. Ook blijken zelfidentificatie en 

erkenning bij jonge mantelzorgers nuttig.  

 

Na identificatie blijkt, uit dit onderzoek, dat een persoonlijk gesprek met iemand uit het netwerk van 

hoge waarde is voor jonge mantelzorgers. In dit gesprek moet geïnformeerd worden over de medische 

toestand van de zorgbehoevende en over het verlenen van praktische zorg. Naast een informerend 

gesprek wordt het belang geschetst van fysiek of online contact met lotgenoten en benadering van de 

gehele familie. 
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6. Aanbevelingen 

 

In dit onderzoek hebben wij in opdracht van Stichting WOEJ gekeken naar vroegtijdige identificatie 

en ondersteuning van jonge mantelzorgers. Wij raden aan om in de toekomst te investeren in een 

proactief, persoonlijk, efficiënt functionerend netwerk waarbij een benadering van de gehele familie 

wordt toegepast. Om kosteneffectiviteit na te streven, zullen reeds bestaande instanties bij dit plan 

betrokken worden. Uit ons onderzoek blijkt dat dit netwerk minimaal de volgende spelers moet 

bevatten: scholen, huisartsen, (kinder)artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen, 

vrijwilligers en lotgenoten. In dit universeel toepasbare netwerk zijn er meer personen in de 

gelegenheid om jonge mantelzorgers te identificeren, door te verwijzen of passende hulp te bieden. 

Wij adviseren om de bewustwording van de rol van jonge mantelzorgers bij iedere speler van het 

netwerk te vergroten door het aanbieden van een e-module of cursus. Het is van uiterst belang dat 

privacy voor de gezinnen ten allen tijde gewaarborgd blijft. Wij stellen voor dat jonge mantelzorgers 

via co-creatie kunnen meewerken aan de ontwikkeling hiervan, zodat dit aansluit op hun behoeften en 

voorkeuren. 
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8. Bijlagen 

8.1 Bijlage 1: Interviewschema voor de interviews met participanten 

Welkom ‘...’. Wat fijn dat je wilt meewerken aan ons onderzoek. Mijn naam is ‘...’. Ten eerste zal 

ik kort even wat vertellen over het onderzoek, waarna ik met het interview van start zal gaan. Is dat 

goed? 

 

Het doel van dit onderzoek is om jonge mantelzorgers in de toekomst eerder geïdentificeerd te laten 

worden door (medische) professionals, zodat zij sneller verwezen kunnen worden naar organisaties 

die deze jongeren hulp kunnen aanbieden indien zij daar behoefte aan hebben. 

 

Voordat we beginnen heb ik twee korte vragen: Ten eerste: ga je er mee akkoord dat we de 

gegevens van dit interview gebruiken voor het onderzoek? Ten tweede: vind je het goed als ik het 

gesprek opneem? 

 
1. Hoe oud ben je? 

2. Wat doe je voor opleiding of werk? 

3. Wat deed je voor opleiding of werk toen je 16-24 jaar was? 

4. Wat is jouw gezinssituatie? of: Wat was jouw gezinssituatie in de tijd dat je opgroeide als 

jonge mantelzorger? 

5. Hoe ben jij in de rol van jonge mantelzorger terecht gekomen?  

6. Wat is jouw relatie tot deze persoon? 

7. Hoe had het opgroeien als jonge mantelzorger effect op jouw fysieke gezondheid? 

8. Hoe had het opgroeien als jonge mantelzorger effect op jouw mentale gezondheid? 

9. Had je genoeg tijd over voor jezelf naast het geven van mantelzorg? 

10. Hoe kwam jij er achter dat jij onder de groep ‘jonge mantelzorgers’ viel? 

11. Hoe oud was je toen je jonge mantelzorger werd? 

12. Was de huisarts of praktijkondersteuner op de hoogte van jouw situatie? 

13. (Zo ja, hoe heeft de huisarts of praktijkondersteuner op deze informatie geanticipeerd?)  

14. Hoe lang heeft het geduurd voordat er aan jou hulp werd geboden? 

15. Werd deze hulp geboden vanuit een instantie of heb jij er zelf actief naar gezocht? 

16. (Als er hulp werd geboden vanuit een instantie: wie was dit en wat was zijn/haar functie?) 

17. Was je tevreden met de hulp die je geboden werd? 

18. Welke instanties kunnen volgens jou in de toekomst bijdragen aan het eerder identificeren 

en helpen van jonge mantelzorgers? 

19. Op welke manier kunnen jonge mantelzorgers geïdentificeerd worden? 

 

Dit waren de vragen. Bij dezen wil ik je hartelijk bedanken voor het meewerken.  
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8.2 Bijlage 2: Beschrijving van basiskarakteristieken en uitkomsten per geïncludeerd artikel (n = 18) 

[Ref], auteur 

Jaar 

Land 

Studietype Leeftijd van 

mantelzor- 

gers  

Wie is 

hulpbehoe- 

vend? 

Gebruikte 

meetinstrumenten voor 

informatiewerving 

Identificatiemethoden voor jonge 

mantelzorgers 

Hulpmiddelen voor jonge mantelzorgers 

[Ref], 

Siskowski et al.   

2006  

United States 

United 
Kingdom  

Secundaire analyse van 

de What Works Study 

(2002) 

10-18 jaar Niet 

gespecificeerd 

Vragenlijst ingevuld door 

leerlingen van scholen die 

deel uitmaken van de 

scholengemeenschap Palm 

Beach County 

‘School nurses’ kunnen jonge 

mantelzorgers via ingevulde vragenlijsten 

en via gesprekken met ouders 

identificeren 

‘School nurses’ kunnen zoveel mogelijk zelf hulp bieden of anders 

verwijzen  naar passende instanties 

 

Contact met lotgenoten 

[Ref], Moore et 
al.   

2007  

Australia 

Kwalitatief, verkennend 
onderzoek 

9-24 jaar 
n = 50 

Zorgbehoeven
de ouder of 

broer/zus 

Interviews met de 
mantelzorgers 

Via  jongerenprogramma’s 

Via lotgenoten 

Via huisartsen 

Recreatieprogramma’s speciaal voor jonge mantelzorgers 
Praktische ondersteuning van het gezin 

Benadering van de gehele familie 

Erkenning van jonge mantelzorgers 

[Ref], Grant et 

al.  
2008  

United 

Kingdom 

Kwalitatief, verkennend 

onderzoek 

11-16 jaar 

n = 10 

Ouder of 

broer/zus met 
mentale 

gezondheidspr

oblemen 

Interviews met de 

mantelzorgers 

Niet gespecificeerd Sociale ondersteuning 

Cognitieve beoordeling om te bepalen hoe het best met stressoren 
omgegaan kan worden 

Acceptatie van de rol als jonge mantelzorger 

Ontlasten door hulp bij oplossen van problemen 

[Ref], Frank et 

al.  
2010  

United 

Kingdom 

Review van de best 

mogelijke hulp die jonge 
mantelzorgers geboden 

kan worden 

< 18 jaar Niet 

gespecificeerd 

Niet gespecificeerd Proactieve houding van zorgprofessionals Erkenning van jonge mantelzorgers 

Contact met lotgenoten / support groepen / website 
Netwerk van meerdere hulpverleners die samen de gehele familie 

benaderen 

Verschaffing van medische informatie over de zorgbehoevende persoon 
door zorgprofessionals 

‘School nurses’ die centraal staan in een netwerk tussen school, familie, 

huisarts en andere zorgprofessionals 

[Ref], Svanberg 

et al.  
2010  

United  

Kingdom 

Kwalitatief, verkennend 

onderzoek 

11-18 jaar 

n = 12 

Ouder met 

dementie 

Interviews met de 

mantelzorgers 

Artsen van de zorgbehoevende moeten 

het gezin in kaart brengen  

Contact met lotgenoten 

Benadering van de gehele familie 
Het praktisch en emotioneel ontlasten van een familie waarin zorg 

verleend wordt 

Eerlijkheid in de familie nastreven 
Ouder-kind rol waarborgen 

Erkenning van jonge mantelzorgers 
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[Ref], 
Greenwood et 

al.  

2010  
United 

Kingdom 

Evaluatie van een 
workshop training voor 

huisartsen en andere 

zorgverleners in de 
eerste lijn betrokken bij 

jonge mantelzorgers 

N.v.t. N.v.t. Vragenlijsten ingevuld 
door huisartsen en andere 

zorgverleners in de 

eerstelijn vóór deelname 
aan workshop t.a.v. jonge 

mantelzorgers 

Via huisartsen na het volgen van speciale 
workshops t.a.v. optimale identificatie 

van jonge mantelzorgers 

Huisartsen trainen 
Huisartsen kunnen jonge mantelzorgers verwijzen naar instanties die 

aansluiten op hun behoeften 

Verschaffing van informatie over de zorgbehoevende persoon door 
zorgprofessionals 

Professionals met ervaring als jonge mantelzorger moeten deel uitmaken 

van het zorgteam van een huisartsenpraktijk  
Netwerk tussen school en huisarts 

[Ref], 
Schlarmann et 

al.  

2011  
Duitsland 

Evaluatie van de opzet 
van een support 

programma voor jonge 

mantelzorgers 

< 18 jaar N.v.t. N.v.t. Identificatie zou plaats moeten vinden op 
sociale plekken zoals scholen, 

jeugdcentra, huisartsenpraktijken en 

ziekenhuizen 
 

Brochures en folders 

Via een netwerk van dokters, verpleegkundigen en jongerenprojecten 
kunnen jonge mantelzorgers doorverwezen worden naar instanties die 

aansluiten op hun behoeften 

 

[Ref], Nichols et 

al.  

2013  
Canada 

Creëren van een website 

na analyse van 

afgenomen interviews 

11-18 jaar 

n = 14 

Ouder met 

frontotemporal

e dementie 

Interviews afgenomen in 2 

uur durende online 

groepssessies 

N.v.t. (jonge mantelzorgers zijn hier 

reeds geïdentificeerd) 

Speciaal ontworpen support website 

Online forum om met lotgenoten in gesprek te gaan 

Groepssessies waarin lotgenoten met elkaar in gesprek gaan 
Verschaffing van medische informatie over de zorgbehoevende persoon 

door zorgprofessionals 

Het ontlasten van jonge mantelzorgers door het delegeren van 

huishoudelijke taken 

[Ref], Nicholls 
et al. 

2017  

United 
Kingdom 

Onderzoeken of de 
OCINI (Offspring 

Chronic Illness Needs 

Inventory) gebruikt kan 
worden om problemen  

en tekortkomingen van 
jonge mantelzorgers in 

kaart te brengen 

16-24 jaar 
n = 107 

Ouder met een 
chronische 

ziekte 

Aangepaste OCINI wordt 
gebruikt in de vorm van 

een screeningstool 

N.v.t. (met de vragenlijst worden 
behoeften van reeds geïdentificeerde 

jonge mantelzorgers in kaart gebracht) 

Screeningstool om problemen en tekortkomingen te identificeren bij jonge 
mantelzorgers  

(aangepaste OCINI scale)  

Erkenning van jonge mantelzorgers 
Verschaffing van (medische)  informatie door zorgprofessionals 

[Ref], Nagl-

Cupal et al.   

2018  
Oostenrijk 

Kwalitatief onderzoek 

ter ontwikkeling van 

familie-gecentreerde 
interventies in families 

waarin zorg verleend 

wordt 

n = 15 

 

9 families, in 
totaal 34 

familieleden, 

waarvan 15 
jonge 

mantelzorger 

Familielid met 

een chronische 

ziekte 

Familie interviews N.v.t. (families waarin zorg verleend 

werd zijn reeds geïdentificeerd) 

Familie-gecentreerde interventies: 

- Ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling van individuele 

familieleden 
- Vormen van een zorg biedend netwerk rondom een gezin  

- Ouder-kind rol waarborgen 

 
Erkenning 

Ontlasting van jonge mantelzorgers voor meer vrije tijd 

[Ref], Leu et al.  

2018  

Zwitserland 

Kwalitatief onderzoek 

over de rol van 

zorgprofessionals bij 
identificering van en 

N.v.t. Niet 

gespecificeerd 

Groepssessies waarin 

artsen, huisartsen, 

kinderartsen, psychologen, 
verpleegkundigen, sociaal 

Screeningstool in de vorm van een 

vragenlijst (gebruikt door 

zorgprofessionals, leraren of jonge 
mantelzorgers (zelfidentificatie)) 

Lotgenoten contact (support groep)  

Online informatieplatform (eventueel anoniem) 

Informatie naar leeftijd en begrip 
Interdisciplinaire benadering van jonge mantelzorgers in de vorm van een 
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hulpverlening aan jonge 
mantelzorgers 

werkers (werkzaam op 
scholen) en medewerkers 

van de kinderbescherming 

aan deelnamen 

 
Brochures en folders om de kans op 

zelfidentificatie te vergroten 

netwerk met daarin alle relevante professionals 
Benadering van de gehele familie 

[Ref], Wind et 

al. 2020, 
Denemarken  

Kwalitatief onderzoek 5-15 jaar 

n = 22 

Familielid die 

ziek of 
overleden is 

Interview  N.v.t. (jonge mantelzorgers zijn reeds 

geïdentificeerd) 

Buddy programma 

Aanpak waarin kinderen centraal staan 

[Ref], 
Dharampal et al. 

2020, 

Zwitserland, 
Nederland, 

Australië, 

Canada, Noord-
Ierland  

Literatuur onderzoek 5-27 jaar 
n = 22140 

Ouder met 
vroege onset 

dementie, 

ouder of ander 
familielid met 

psychische 

stoornis 

Interview, vragenlijst, 
groepssessies 

Stappenplan Meer informatie over ziekte geven  
Neutraal persoon  

Lotgenotencontact 

Benadering waarin familie centraal staat 

[Ref], 
Kavanaugh et 

al. 2020, 

Amerika 

Cross-sectionele studie 8-18 jaar 
n = 38 

Ouder met 
ALS 

Vragenlijst, interview Pro-actieve houding zorgprofessional Meer informatie over ziekte (27%) 
Lotgenotencontact (20%) 

Benadering waarin familie centraal staat 

Gezondheidszorg professionals moeten meer de discussie aangaan met 
families over JMZ 

Support programma 

[Ref], Leu et al. 

2020, 

Zwitserland 
 

Kwantitatieve studie  N.v.t N.v.t  Vragenlijst Zorgprofessionals 

Goed geïnformeerd gespecialiseerd team 

Meer informatie voor zorgprofessionals 
via  brochures en websites 

 N.v.t. 

[Ref], Nap et al. 

2020, VK, 

Zweden, 
Zwitserland, 

Italië, 

Nederland, 
Slovenië 

Delphi studie N.v.t  N.v.t Delphi studie met 2 rondes Televisie programma's  

Voorlichting op school  

Programma's op middelbare scholen en/of 
media campagnes 

Brochures op school en bij (huis)artsen 

Training van zorgprofessionals 
Sociale media 

Europese of internationale NGO voor 

JMZ die alle kennis over het identificeren 
van JMZ verspreidt 

  

  

The Care Act en The Children and Families Act (VK)  

Swedish Health Care Act  

Groepsactiviteiten 
Ontspanningsmogelijkheden bijv. zomerkamp en vakantieactiviteiten  

Counseling op school  

Online platform  
Activiteiten bij lokale support centra  

Support groepen  

Meer flexibiliteit op school  
Co-creatie  

Integrale aanpaK 

Meer aandacht voor JMZ door bijv. Carers week 
Europese of internationale NGO voor JMZ die alle kennis over het 

ondersteunen van JMZ verspreidt 

[Ref], Matzka et Kwalitatieve studie 9-17 jaar 1 of meer Foto interviews  N.v.t. (jonge mantelzorgers zijn reeds Persoonlijke middelen: 
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al. 2020, 
Oostenrijk 

n = 10 familieleden 
met chronische 

ziekte of 

handicap 

geïdentificeerd) - Vrije tijd 
- Afleiding vinden van verdriet en problemen 

  

Interpersoonlijke middelen: 
- Vriendschappen behouden 

- Support van familie ontvangen 

- Band opbouwen met zieke familielid 
  

Benadering waarin familie centraal staat 

[Ref], D’Amen 

et al. 2021, land 

Jaar  
Land 

Systematisch literatuur 

onderzoek 

7-40 jaar 

n = 295 

Niet 

gespecificeerd 

Interviews, vragenlijsten  N.v.t. (jonge mantelzorgers zijn reeds 

geïdentificeerd) 

JMZ support groepen voor de hele familie binnen onderwijssysteem 

Training workshops voor jonge mantelzorgers  

Werkgevers moeten speciale adviseurs en flexibele werkmogelijkheden 
hebben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

8.3 Bijlage 3: Resultaten literatuuronderzoek 

 

3.1 Gedetailleerde uitleg van de overige identificatiemethoden 

Twee artikelen(9,12) vertellen dat identificatie via ervaringsdeskundigen kan. Ervaringsdeskundigen 

zullen specifieke elementen uit het leven van jonge mantelzorgers herkennen. Dit komt de connectie 

en het gevoel van erkenning ten goede(9,12). Ook scholen en jeugdcentra, genoemd in drie 

artikelen(8,9,17), dragen bij aan identificatie. Jonge mantelzorgers zijn op deze plekken in de 

gelegenheid iemand te benaderen die zij dagelijks zien en vertrouwen. ‘School nurses’ kunnen een 

grote rol spelen in identificatie van jonge mantelzorgers(8). Siskowski haalt het onderzoek van 

McClure et al. aan om uit te weiden over de mogelijke rol van ‘school nurses’(24). Wanneer 

leerlingen aspecifieke klachten melden, veelvuldig absent zijn of bekend zijn met een hulpbehoevend 

gezinslid, kunnen ‘school nurses’ de leerlingen zelf of hun families benaderen om in gesprek te gaan 

over een mogelijke rol als mantelzorger en over mogelijkheden tot extra hulp. 

 

3.2 gedetailleerde uitleg van de overige hulpmiddelen 

Ontlasten van het gezin 

In zes artikelen hebben jonge mantelzorgers behoefte aan drukvermindering binnen hun 

familie(2,6,9,16,18,20). Moore et al. en Nichols et al. tonen aan dat sommige jonge mantelzorgers 

graag ontlast zouden worden door praktische hulp te krijgen bij dagelijkse zorgverlening en 

emotionele omgang(9,18). Drukvermindering leidend tot minder verantwoordelijkheden bevordert 

participatie in onderwijs, werk en sociale activiteiten.   

Families waarin zorg wordt verleend, geven aan zelf betrokken te willen blijven bij de zorg die 

geboden wordt(20). Moore et al. ondersteunt dit door te wijzen op positieve invloeden van mantelzorg 

zoals een van familierelaties, het gevoel van ertoe doen, het leren omgaan met moeilijkheden, een 

verbeterde omgang met anderen, de ontwikkeling van empathie, en de ontwikkeling van algemene 

zorgskills(9). Het zorg dragen, moet niet aangemoedigd worden. Er moet een evenwicht worden 

gevonden om tot een acceptabele mate van zorg dragen te komen. 

 

Ontspanningsmogelijkheden 

Vijf artikelen noemen een vorm van ontspanning als hulpmiddel voor jonge 

mantelzorgers(2,9,16,22,23). Matzka et al. en Grant et al. geven verschillende 

ontspanningsmogelijkheden aan die het emotionele welzijn ten goede komen(2,22). Voorbeelden van 

ontspanning zijn recreatieprogramma’s(9), zomerkamp(16), vakantieactiviteiten(16) en een buddy 

programma om te zorgen dat mantelzorgers een buddy hebben voor sociaal contact en voor het 

ondernemen van activiteiten(23).  

Matzka et al. noemt persoonlijke middelen (vrije tijd spenderen en afleiding vinden van verdriet en 

problemen door spelletjes, gamen of knutselen) en interpersoonlijke middelen (vriendschappen 

behouden, support van familie krijgen en een band opbouwen met het zieke familielid)(22). 

 

Trainen van zorgprofessionals 

Vier artikelen wijzen op het belang van trainen van zorgprofessionals(9,10,12,13). Onderzoek onder 

huisartsen stelt dat 89% zich onvoldoende getraind voelt om jonge mantelzorgers te ondersteunen(12). 

77% van de huisartsen onderkent dat zij wel degelijk belangrijk kunnen zijn in de ondersteuning van 

jonge mantelzorgers(12). Er lijkt hier dus veel ruimte voor verbetering.  

Huisartsen, maar ook andere zorgverleners, zouden getraind moeten worden in het maken van een 

inschatting van de gezinssamenstelling en begrip te krijgen van de problemen van jonge 
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mantelzorgers om vervolgens gepaste hulp te kunnen bieden of door te verwijzen. Tijdens zo’n 

training kunnen huisartsen ook onderling kennis uitwisselen over ervaringen met jonge 

mantelzorgers(9,12). Dharampal et al. onderzocht de manier waarop een zorgprofessional het gesprek 

moet voeren volgens jonge mantelzorgers. De volgende manier is gewenst: 1) introduceren 2) 

vertellen wat voor werk hij/zij doet en 3) zo veel mogelijk informatie geven over de ziekte van het 

familielid(10). 

 

Overig 

Verder zijn de volgende hulpmiddelen aan bod gekomen: zo goed mogelijk waarborgen van ouder-

kind rollen door minimaal emotionele steun zoals knuffelen (als praktische zorg niet meer mogelijk 

is)(6,18,20); co-creatie door jonge mantelzorgers te betrekken in het bedenken van hulpmiddelen als 

youtube films, sociale media en apps(16); een individuele screeningstool toegepast door 

zorgprofessionals voor tekortkomingen en aangrijpingspunten voor hulp en doorverwijzing in kritieke 

perioden (na diagnosestelling of na verandering in de gezondheidstoestand)(21) en een neutraal 

contactpersoon dienend als luisterend oor(10). 

 

8.4 Bijlage 4: Resultaten veldonderzoek 

 

4.1 Gedetailleerde uitleg van de gezinssituatie 

Door middel van de interviews is in kaart gebracht wat de gezinssituatie van de participanten was. Er 

is hierbij gekeken naar de hoeveelheid mensen binnen een gezin, de relatie tot het hulpbehoevende 

gezinslid en van welke soort problematiek binnen het gezin er sprake was. Het overgrote deel van de 

participanten (81,8%) omschrijft dat de ouders bij elkaar waren ten tijde van de mantelzorg. In het 

geval van twee participanten waren de ouders uit elkaar. Ongeveer de helft van de participanten 

(54,5%) woonde samen met een broer of zus, vier participanten met twee broers / zussen en één 

participant woonde samen met drie broers / zussen. In het geval van één participant werd mantelzorg 

verleend aan één ouder, in het geval van zes participanten werd de mantelzorg verleend aan één broer 

of zus. Vier participanten verleenden mantelzorg aan zowel een ouder, als een broer / zus. Iets minder 

dan de helft van de participanten verleenden mantelzorg aan een gezinslid met een verstandelijke 

handicap. Vier participanten verleenden mantelzorg aan een gezinslid met een fysieke beperking en de 

kleinste groep van de participanten verleende mantelzorg aan een gezinslid met psychische 

problematiek. 

 

4.2 Gedetailleerde resultaten over vrijetijdsbeleving 

Drie participanten omschreven dat het verlenen van mantelzorg veel invloed had op de hoeveelheid 

vrije tijd, vier omschreven dat het een beetje invloed had op de hoeveelheid vrije tijd en vier 

omschreven dat het geen invloed had op de hoeveelheid vrije tijd. 
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8.5 Bijlage 5: Logboek 
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