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Mantelzorg: zorgen voor een ander  
 
Doe jij weleens boodschappen voor je moeder? Of help je 
je broertje bij het strikken van zijn veters? Vast wel. Het is 
ook normaal om af en toe even iemand te helpen die hulp 
nodig heeft. Maar er zijn ook mensen, zelfs ook kinderen, 
die elke dag iemand in hun directe omgeving helpen. Die 5 
mensen kunnen daar niet zomaar mee stoppen. Zoals 
Akhan, wiens zusje syndroom van Down heeft. Akhan 
helpt zijn zusje elke dag. Akhan is een jonge mantelzorger.  
 
Mantelzorg, wat is dat?  
Mantelzorg is zorgen voor iemand in je omgeving die ziek is of een beperking heeft. Vaak is het 10 
iemand bij wie je in huis woont, zoals een zus met een spierziekte en die daarom in een rolstoel zit. Of 
een vader die kanker heeft, of een moeder die heel somber is. Maar het kan ook een oma zijn of een 
buurvrouw. Mantelzorg is niet iets waar je voor kiest. Zoals bij vrijwilligerswerk. Dan help je omdat je 
daar tijd voor hebt. En omdat je het leuk vindt. Mantelzorg overkomt je ineens. Omdat iemand in je 
omgeving opeens ziek wordt en hulp nodig heeft. En je kunt er niet zomaar mee stoppen.  15 
 
Enkele feiten  
Er zijn in Nederland ongeveer 4,4 miljoen mantelzorgers. Dat betekent dat één op de drie 
Nederlanders mantelzorg geeft. 750 duizend mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per dag en 
langer dan drie maanden achter elkaar voor iemand. Zij zijn er intensief mee bezig. Vier van de vijf 
mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen voor iemand anders. En bijna 9% van 20 
de mantelzorgers voelt het zorgen als een last. Gemiddeld één op de vier kinderen en jongeren tot 24 
jaar groeit op met iemand die zorg nodig heeft. Zij zijn een jonge mantelzorger! 
 
Fijn, maar soms ook moeilijk 
Het is heel fijn om iemand te helpen. Zorgen voor een naaste is voor de meeste mensen ook heel 
vanzelfsprekend. Mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Het geeft een goed gevoel als je iemand kunt 25 
helpen. Want de ander is daar blij mee. Akhan die voor zijn zusje Noor zorgt, zegt: ‘Het hoort erbij dat 
je helpt als je zo’n zusje hebt. Het is leuk dat we iemand hebben die anders is.’  
Maar het kan je soms ook te veel worden. Dan heb je weinig tijd voor jezelf. Jonge mantelzorgers 
hebben het best moeilijk, aldus jeugdartsen. Zij moeten thuis vaak klusjes doen. Daardoor hebben ze 
weinig tijd voor andere belangrijke dingen. Zoals huiswerk, omgaan met vrienden en vriendinnen, 30 
sporten of andere hobby’s.  
 
Dag van de Mantelzorg 
Al die mantelzorgers zijn er maar druk mee. Ze nemen veel werk op zich door te zorgen voor hun 
familieleden, vrienden of buren. Ze zijn onmisbaar in onze samenleving! Daarom is het ieder jaar op 
10 november de Dag van de Mantelzorg. De dag is 20 jaar geleden bedacht door MantelzorgNL, een 35 
organisatie die mantelzorgers ondersteunt met hulp en advies. Op die dag worden mantelzorgers in 
het zonnetje gezet. Overal is er voor hen van alles te doen: Van creatieve workshops en dagjes uit tot 
een lekkere high tea. Of ze krijgen ineens gewoon een lief kaartje in de bus. Misschien wel van jou? 
 
Naar: www.mantelzorg.nl, www.dagvandemantelzorg.nl  
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