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‘Het is vanzelfsprekend dat we voor elkaar zorgen’ 
 
De 22-jarige Viroen, vierdejaars student Bedrijfskunde, 
houdt van sporten, uitgaan met vrienden en van voetbal. 
PSV is zijn favoriete club. Zo op het eerste gezicht is Viroen 
een doorsnee student, maar niets is minder waar. Hij zorgt 
namelijk voor zijn zieke moeder en is daarmee een van de 5 
vele jonge mantelzorgers in Nederland. Naar schatting is 
één op de vier jongeren een mantelzorger.  
 
Viroen laat geen dag verstek gaan 
Een reeks herseninfarcten bij zijn moeder zette een dikke streep door het onbezorgde bestaan van 
Viroen. Het eerste infarct trof zijn moeder Sardha in 2011, rap gevolgd door nog twee beroertes. Het 10 
waren zware incidenten met grote schade, die bovendien Sardha’s diabetes en nierziekte 
verergerden.  
Viroen combineert zijn studie Bedrijfskunde met de zorg voor zijn moeder. Aanvankelijk kon dat thuis, 
maar na nóg een verwoestende bloeding in Sardha’s hersenstam vorige zomer was dat niet langer 
een optie. Nu zijn moeder op de somatische afdeling van een verpleeghuis in Diemen woont, laat 15 
Viroen nog steeds geen dag verstek gaan. ‘Ik weet niet of het nou echt typisch Hindoestaans of 
Surinaams is, maar ik vind het volkomen normaal dat ik voor mijn moeder zorg: zij heeft mij immers 
het leven geschonken. In onze familie werkt het net zo. Het is vanzelfsprekend dat we voor elkaar 
zorgen. Zo kon mijn moeder lang thuis blijven wonen en hebben we voor haar gezorgd op de manier 
die voor haar het beste werkte. Mijn moeder vond dat zó fijn, ze is een echt familiemens. Heel 20 
verdrietig dat mijn vader en ik afgelopen zomer moesten besluiten dat het thuis niet meer ging. Dat 
was serieus de moeilijkste beslissing ooit.’ 
 
Meer over mantelzorg 
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. 
Mantelzorg gaat verder dan de zogenaamde gebruikelijke hulp, zoals een keer boodschappen doen of 25 
stofzuigen thuis. Mantelzorg moet bovendien niet worden verward met vrijwilligerswerk. Mantelzorg 
overkomt je namelijk en het impliceert dat je soms 24 uur per dag en vaak voor langere tijd achter 
elkaar intensief voor iemand zorgt. Vrijwilligers daarentegen kiezen ervoor om te zorgen, op een 
moment in hun leven dat zij daar tijd voor vrij willen en kunnen maken.  
Er zijn in Nederland ongeveer 4,4 miljoen mantelzorgers, wat betekent dat één op de drie 30 
Nederlanders die ouder is dan 16 jaar mantelzorg geeft. 750.000 mantelzorgers geven zowel 
langdurig (meer dan drie maanden) als intensief (meer dan acht uur per week) hulp. Hoeveel jonge 
mantelzorgers zoals Viroen er precies zijn, is niet bekend. ‘De cijfers variëren nogal’, zegt Dieuwke 
Besselink. Zij is projectmedewerker bij MantelzorgNL, de grootste overkoepelende 
mantelzorgorganisatie van Nederland. ‘Mantelzorg wordt vaak op verschillende manieren 35 
gedefinieerd, maar wij houden het op ongeveer een kwart van de jongeren tot 24 jaar.’  
 
Aandacht voor jonge mantelzorgers is belangrijk 
Bij de ondersteuning van mantelzorgers moet meer aandacht komen voor kinderen en jongeren. 
Helpen met de persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden, valt kinderen zwaar, maar dat 
zijn gelukkig ook niet de taken die veel kinderen doen. Meestal helpen ze in de huishouding, koken ze, 40 
halen ze medicijnen bij de apotheek, zorgen eventueel voor broertjes en zusjes en geven emotionele 

Viroen en zijn moeder Sardha 
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steun. Hoe dan ook eist opgroeien in een gezin met chronisch zieken en/of psychiatrische problemen 
zijn tol. Jonge mantelzorgers hebben minder tijd voor sportclubs of muziekles, verzuimen soms van 
school, kampen met lichamelijke klachten vanwege te zwaar tillen en psychische klachten door veel 
piekeren en onzekerheid.  45 
Jeugdartsen vinden het belangrijk dat jonge mantelzorgers over hun situatie kunnen praten met 
iemand. Het gevoel altijd verantwoordelijk te moeten zijn, geen grenzen kunnen stellen, slapeloosheid 
en stress zijn enkele voorbeelden van klachten die op de lange termijn kunnen ontstaan. ‘Wat je ziet is 
dat deze jonge mensen zo gewend zijn aan dat zorgpatroon, dat ze er telkens weer in terugkeren', 
zegt Besselink. 'Ze zijn niet gewend om aan zichzelf te denken. Dat kan zelfs op latere leeftijd nog 50 
problemen opleveren in relaties. 
 
Ook positieve kanten 
Zorgen voor een naaste is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend. Viroen gaf dat ook al aan. 
Mensen doen dit uit liefde voor elkaar en bovendien geeft helpen een goed gevoel. Zo zegt 80% van 
de mantelzorgers te genieten van de leuke momenten en een goed gevoel te krijgen van het helpen. 55 
En voor jonge mantelzorgers heeft het zeker ook positieve kanten, want ze zijn eerder zelfstandig, 
voelen zich onafhankelijk en zijn praktisch.  
Wel is het belangrijk dat zij ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld van een sociaal werker of op school 
van een zorgcoördinator of een studiebegeleider. Ook is het goed als kinderen en jongeren die 
opgroeien met zorg in hun gezin ervaringen kunnen uitwisselen. Dat kan via internet maar ook bij 60 
steunpunten mantelzorg van gemeenten. De gouden tip van Viroen is dan ook: 'Zit je er even 
doorheen? Krop niets op, maar praat!' Viroen is inmiddels ambassadeur voor Jonge Mantelzorgers. 
Hij blogt, vlogt en deelt nieuws op Facebook en hoopt op die manier ook andere jonge mantelzorgers 
tot steun te zijn.  
 
Dag van de Mantelzorg 65 
In ons land zijn die miljoenen mantelzorgers druk met de zorg voor iemand uit hun nabije omgeving. 
Dit zorgen is niet zomaar iets. Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Daarom is 10 
november uitgeroepen tot landelijke Dag van de Mantelzorg. Een uitgelezen kans om iemand die 
zorgt voor een naaste te verrassen. De dag is 20 jaar geleden bedacht door MantelzorgNL, een 
organisatie die mantelzorgers ondersteunt met hulp en advies. Op die dag worden mantelzorgers in 70 
het zonnetje gezet. Om mantelzorgers persoonlijker aan te spreken en aan te geven hoe belangrijk hij 
of zij is, is het thema dit jaar ‘Mantelzorg mag naam hebben’. Overal in het land worden voor 
mantelzorgers allerlei activiteiten georganiseerd: van creatieve workshops en dagjes uit tot een 
lekkere high tea. Of heel simpel: gewoon een kaartje sturen naar een mantelzorger. Op de website 
van www.dagvandemantelzorg.nl lees je daar meer over.  75 
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