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Circa één op de vier jongeren tot 25 jaar
krijgt tijdens zijn/haar leven te maken met
mantelzorg. Dit betekent dat zij opgroeien
met een ziek familielid. Er kan sprake zijn
van een lichamelijke ziekte of beperking,
een psychische/psychiatrische aandoening,
verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Voor veel van deze jonge
mantelzorgers is zorgen vanzelfsprekend.
Het gaat vaak goed, maar kan ook te zwaar
worden. Let daarom op de risico’s en
signalen van mogelijke overbelasting
door mantelzorg.

Tip: Een gastles of workshop
over mantelzorg. Veilig en
verhelderend. Verzorgd door Tandem.
Meer informatie bel: 023 8910610

VERBORGEN ZORGEN
Jonge mantelzorgers
laten hun zorgen vaak
niet duidelijk merken.
Ze willen hun ouders of
naasten niet nog meer
belasten en/of weten
niet waar ze voor hulp
terecht kunnen.
SIGNALEN
• Vaak te laat of afwezig
• Teruggetrokken,
onzeker
• Geen tijd voor
vrienden, leuke dingen
of een bijbaantje
• Vermoeidheid
• Hoofdpijn, buikpijn
• Concentratieproblemen

PSYCHISCH
• Gespannen, somber
• Eet- en/of
slaapproblemen
• Vluchtgedrag in
drugs of alcohol
SOCIAAL
• Vroeg volwassen
• Weinig contact met
leeftijdsgenoten
WAT U KUNT DOEN
• Erken de situatie
• Blijf in gesprek en
geef positieve
aandacht
• Bespreek signalen
met de ouders, na
toestemming van
de jongere

WAT TANDEM
DOET VOOR JONGEREN
• Informatie, advies,
hulp en verwijzing
• Ondersteuning door
taken tijdelijk te delen
of over te nemen
• Individuele
ondersteuning
• Training voor jonge
mantelzorgers
• Lotgenotencontact

WAT TANDEM DOET
VOOR PROFESSIONALS
• Helpdesk voor
vragen over
mantelzorg
• Voorlichting en
training voor
het werkveld
• Casuïstiekbesprekingen
• Gastlessen in het
basis-, middelbaaren beroepsonderwijs
• Hulp bij beleidsontwikkeling

BEL VOOR MEER INFORMATIE
Tandem, Centrum voor Mantelzorgondersteuning
Telefoon 023 8910610 info@tandemmantelzorg.nl
www.tandemmantelzorg.nl

