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Hallucinant, maar in ons land is één op de vijf scholieren mantelzorger.  
Soms al vanaf hun elfde ontfermen zij zich over een ouder of partner,  

zoals deze moedige jonge vrouwen.

OPENHARTIG

“Ik heb mama nooit anders gekend dan 
met MS. Ze had de ziekte al toen ik werd 
geboren. Als je MS hebt, kun je last heb-
ben van verlammingen, bijvoorbeeld aan  
je benen. Zulke opstoten kunnen bij mama 
extreem zijn, soms verliest ze daarbij het 
bewustzijn. Zelf herinner ik het me niet 
meer, maar mama vertelde me dat ik haar 
eens na een aanval, als meisje van tien, van 
het toilet heb geholpen en naar de zetel 
heb begeleid. Dat ‘zorgen voor’ is er dus 
echt ingegroeid bij mij, het werd een soort 
van tweede natuur.”

Niet zeuren, maar zorgen
“Mama en ik vormen een mini-gezinnetje. 
Mijn ouders zijn gescheiden: papa is er wel 
voor mij, maar niet voor mama. En verder 
heb ik enkel nog mémé. De zorg voor mama 
kan ik dus met niemand delen, ik doe het 
alleen. Ik leerde leven met de onvoorspel-
baarheid van haar aandoening. Elke MS- 
aanval is anders: soms voelt ze hem niet 
aankomen, soms wel. Dan beginnen haar 
benen hevig te trillen, of valt ze flauw... 
Het gebeurt soms als ik naast haar in de 
auto zit, maar ook als ik niet meteen in de 
buurt ben. Ik ben altijd op mijn hoede. In 
het middelbaar maakte ik mijn toetsen 
met mama in gedachten, omdat ik haar  
’s morgens soms in slechte toestand had 
moeten achterlaten. En ik was altijd voor-
bereid dat ik uit de klas zou worden ge-
haald omdat er iets met haar was. Als kind 
en puber zorgde ik voor mama met veel 
overgave. Ik cijferde mezelf makkelijk weg 
en zeurde niet over typische tienerdingen. 
Dat ik bijvoorbeeld niet elk weekend kon 
gaan fuiven zoals mijn klasgenoten. Mijn 
eigen issues hield ik voor mezelf, ik wilde 
mama niet nog meer belasten. Maar op  
die manier begon er zich meer spanning  
bij me op te bouwen, en natuurlijk hield  
ik dat niet vol. Toen bij mama bovenop de 
MS ook nog keelkanker werd vastgesteld, 

zakte de moed me in de schoenen. Ik was 
echt bang dat mama niet meer dezelfde 
zou zijn na de kankeroperatie, en vreesde 
dat ze fel achteruit zou gaan. De stress 
sloeg op mijn maag en ik kreeg meer en 
meer last van paniekaanvallen.”

Voor het eerst tijd  
voor mezelf
“Ik zat in mijn eerste jaar hoger onderwijs, 
toen ik bij de psycholoog belandde. Daar 
zag ik voor het eerst in dat ik meer op mijn 
bordje had dan leeftijdgenoten. Ik besefte  
ook dat het belangrijk was om mezelf niet 
uit het oog te verliezen, om ook mijn eigen 
keuzes te maken en mijn grenzen te stel-
len. Tijdens mijn studies, bachelor sociaal 
werk, hoorde ik voor het eerst over man-
telzorg. Het omschreef perfect wat ik al 
jaren deed. Als student mantelzorger zijn 
was niet te onderschatten. Ik deed nog  
altijd de boodschappen en de medische 
administratie, ging mee naar de dokter  
en combineerde dat met mijn studies.  
Tijdens de examenperiode kwam dat neer 
op overdag zorgen voor mama, ’s avonds 
en ’s nachts studeren en dan nog wat sla-
pen. Tijdens mijn jaren aan de hogeschool 

Yasmine (23) neemt zoveel mogelijk uit handen 
van haar mama met MSNOOIT  zomaar  
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“Heel het  
middelbaar 

verwachtte ik elk  
uur dat ik uit de  
les kon worden 

gehaald.  
Ik was altijd  

op mijn hoede”

werd ik wel voor het eerst goed begeleid. 
Mijn docenten hielden rekening met mijn 
thuissituatie, en ik kon mijn examens an-
ders inplannen. Ze stimuleerden me ook 
om af en toe voor mezelf te kiezen. Daar 
hamerde mijn papa trouwens ook op. Op 
Erasmus gaan was zo’n beslissing: lastig, 
want ik vond het heel moeilijk om mama 
achter te laten. Het schuld- en verant-
woordelijkheidsgevoel zijn er altijd. Maar  
ik heb het toch gedaan, dankzij het duwtje 
van papa. Ik schakelde familiehulp en an-
dere zorgdiensten in. Tijdens die vijf maan-
den ben ik wel enkele keren naar België 
teruggekeerd, maar daar in Finland beleef-
de ik voor het eerst een zorgeloze tijd. Het 
was een heerlijke ervaring, en het deed me 
inzien dat die me-time noodzakelijk is als je 
mantelzorger bent. Mama beseft sindsdien 
ook beter dat ze niet constant op mij kan 
leunen. Ik kan mijn verhalen en besognes 
nu zelf ook kwijt aan haar, en dat doet 
onze band alleen maar goed. Het maakt 
ons nog hechter.”

Altijd plannen bijsturen
“Zorgen voor anderen, is iets wat onder-
tussen overal aanwezig is in mijn leven, 
want ik werk met oudere mensen in een 
woonzorgcentrum. En naast mijn job, 
startte ik ‘Mis-t’ op, waarbij ik als erva-
ringsdeskundige en creatieve coach men-
sen begeleid in hun rouwproces en rol als 
mantelzorger. En doorheen al die dingen 
loopt nog steeds de zorg voor mama. Haar 
heup hapert, en dus staat er een operatie 
op het programma. Voor MS-patiënten is 
dat nooit zonder risico, en dus ook voor 
ons weer een bekommernis. Ik woon on-
dertussen alleen, maar om te revalideren, 
zal mama weer even bij mij inwonen. En 
dat is evengoed mantelzorg: altijd weer je 
plannen en toekomstbeeld bijsturen. Maar 
er zijn ook zekerheden: ooit gaan mama en 
ik kangoeroewonen, zo ben ik altijd dicht-
bij en heb ik toch ook mijn eigen plek. Dat 
is interessant voor ons allebei.”
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Ik schreef over hoe het voor Thomas 
soms simpelweg niet gaat. Met die blog 
wilde ik begrip creëren. Door op die ma-
nier de ernst van zijn aandoening duide-
lijk te maken, door er zelf open over te 
zijn, praat ik er nu ook makkelijker over 
met vrienden. Al mis ik iemand die per-
fect weet hoe het is om samen te leven 
met iemand die psychisch kwetsbaar is. 
Erkenning is een ingewikkeld iets: ik ben 
erkend als mantelzorger, maar dat is 
maar een statuut, slechts een papier. 
Voor zorgverlof of -premies komen we 
niet in aanmerking. Absurd, want de aan-
doening van Thomas is chronisch en mijn 
rol als mantelzorger voor altijd.
Ik besef dat mijn leven als twintiger er 
helemaal anders had kunnen uitzien, 
maar ik hou van Thomas en ben hem 
dankbaar: hij heeft van mij een rustigere 
en zorgzame vrouw gemaakt. Thomas is 
ook veel meer dan alleen zijn depressieve 
episodes. Zijn andere kanten ben ik altijd 
blijven zien. Ik vind het fantastisch om 
hem gepassioneerd te zien drummen  
bijvoorbeeld. Op zo’n moment gaat hij  
zo hard voor het leven. Hij is ook iemand 
met een heel groot hart voor anderen. 
Dat trekt me zo aan in Thomas, ook op 
de moeilijke dagen. Ik zie hem graag,  
mét zijn imperfecties!”

“Ik weet nog goed dat ik het als kind  
normaal, en zelfs prettig vond dat papa  
altijd thuis was. Mama leefde toen ook 
nog. Ik was negen jaar toen ze stierf, en 
papa en ik alleen achterbleven. Hij werd 
de belangrijkste persoon in mijn leven. 
Het drong toen pas beetje bij beetje bij 
me door dat papa’s gezondheid niet al  
te best was en dat hij hulp nodig had.  
Ik deed in het begin af en toe de vaat  
of stofzuigde de woonkamer, maar ge- 
leidelijk aan namen al in mijn kinderjaren 
het aantal klusjes en taken toe, omdat 
het voor papa niet meer lukte. Op mijn 
elfde deed ik, zonder daar verder bij stil 
te staan, papa’s eerste digitale betalin-
gen. Hij raakte niet wijs uit de website 
van de bank, dus nam ik over. De prakti-
sche zaken regelen voor papa werd zo 
bijna iets evident.
Papa lijdt aan verschillende longaan- 
doeningen. Hij heeft COPD (een ziekte 
waarbij je longen zijn beschadigd en ade-
men moeilijker wordt, red.), zware astma, 
verschillende allergieën en ernstige oste-
oporose in zijn rug. Van de minste fysieke 
inspanning – stofzuigen of boodschappen 
doen – raakt hij in ademnood, en moet hij 
dagenlang bekomen. Ik vind het vreselijk 
om mijn vader naar zuurstof te zien hap-
pen. Elke ochtend check ik of hij nog 
ademt, en ook ’s nachts houdt het me 
bezig. Mijn vader heeft last van reflux,  
en er is kans op verstikking. Ik slaap al 
wakend, nooit diep. Dat is uitputtend,  
ik voel me altijd moe. Zijn gezondheid  
is een constante bekommernis. Ik pro-
beer papa zoveel mogelijk uit handen te 
nemen, en ook al beseft hij dat dat nodig 
is, en is het van mijn kant goedbedoeld, 
toch zet het onze band af en toe onder 
druk. Papa wil liefst nog zoveel mogelijk 
zelf proberen te doen, maar dat is niet  
altijd slim. Als we een discussie hebben, 
gaat het daarover. En dan zeg ik: ‘Laat me 
toe als mantelzorger, ik zorg graag voor 
je.’ Dat moet ik hem soms expliciet dui-
delijk maken.”

Sterk en veerkrachtig
“Van jongs af aan een zorgende rol op- 
nemen, maakt je sterk en veerkrachtig.  
Ik leerde me in geen tijd aan te passen 
aan moeilijke situaties. Als tiener ging ik 
mee naar papa’s afspraken in het zieken-
huis, om me daarna op mijn schoolwerk 
te storten. Toen ik ging verder studeren, 
werd de combinatie nog uitdagender. 
Het was tijdens een gastcollege dat ik 
voor het eerst de term mantelzorg hoor-
de vallen. Ineens klikte er van alles in mijn 
hoofd. Er bestond dus een term voor wat 
ik deed: ik voelde me meer erkend.
Ik heb voor mezelf nu al uitgemaakt dat 
ik voor altijd bij papa blijf wonen, of hij bij 
mij, voor zolang ons nog rest. Ik heb een 
relatie, maar mijn vriend staat achter 
mijn voornemen. De zorg voor papa is  
altijd daar. Ik werk als zorgcoördinator in 
een middelbare school, dus mijn dagen 
zijn druk en vol. Mijn me-time is schaars. 
Maar zelfzorg is wel belangrijk, daarom 
– en dit klinkt misschien een beetje gek – 
neem ik sinds kort de tijd om mijn nagels 
te lakken. Dat komt neer op een halfuur-
tje voor mezelf, waarin ik even niets an-
ders kan doen dan de lak te laten drogen. 
En verder geven muziek en zingen me 
energie, en uiteraard ook papa’s dank-
baarheid. Als je kunt en mag zorgen voor 
iemand, krijg je veel terug. Waar hij kan, 
probeert papa nog iets te betekenen. 
Koken lukt nog, dus dan maakt hij de  
lekkerste stoverij mét gehaktballetjes, 
speciaal voor mij. Op die manier houden 
we het ook onder moeilijke omstandig-
heden altijd gezellig!”

Bieke (26) doet sinds haar elfde alles voor  
haar vader, die zware longproblemen heeft

“Als je kunt en 
mag zorgen voor 
iemand, krijg je 
veel terug. 
Koken lukt nog, 
dus maakt papa 
speciaal voor 
mij de lekkerste 
stoverij met 
balletjes”
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“Thomas en ik zijn al zes jaar een koppel 
en in die tijd samen maakte ik ook kennis 
met zijn kwetsbare kant. Thomas beleeft 
de wereld een pak intenser dan anderen 
en hij kan soms emotioneel en onvoor-
spelbaar reageren. De ene dag is hij uit-
bundig en vrolijk en kan hij de wereld 
aan, de andere dag voelt hij zich ontzet-
tend verdrietig. Uiteindelijk kreeg hij de 
diagnose van ADHD. Hij gaat naar een 
psychiater en neemt sinds kort ook  
medicatie waarvan hij rustiger wordt  
en beter slaapt.
Ik ben Thomas’ luisterende oor. Veel  
gesprekken thuis gaan over hoe moeilijk 
hij het heeft. Ik stel vragen, probeer op 
hem in te praten... Ik ben zelf nuchter  
en iemand die makkelijk kan relativeren, 
dus op zich lukt dat wel goed. Maar ik 
voel me ook heel verantwoordelijk voor  
Thomas en wil hem het liefst van al ge-
woon gelukkig zien.”

Water bij de wijn
“Omdat Thomas soms heel onverwachts 
zware momenten heeft, is hij altijd in 
mijn gedachten. Ik stuur hem elke dag 
berichten om te checken hoe het met 
hem gaat. Ik ben op mijn hoede, ja, want 
ik weet nooit wat de dag of avond zal 
brengen. Samenwonen met Thomas be-
tekent ook dat ik in het huishouden niet 
altijd op hem kan rekenen. Inkopen doen, 
koken, wassen, het vergt veel van hem. 
Dus dat is vaak voor mij. Net zoals ik ook 
alles medisch uitpluis voor hem: bij wie 

kan hij terecht, wat is goede hulp, waar 
vinden we een goede psycholoog? Vaak 
moet je meerdere telefoontjes doen en 
Thomas geeft dat op moeilijke dagen 
sneller op. Dat geregel is uitdagend, 
maar ik heb veel geduld en doe makkelijk 
water bij de wijn. En ik weet dat Thomas 
die hulp heel erg waardeert. Zelf focus  
ik liefst op wat goed gaat. Zo ben ik op-
nieuw gaan studeren om als kleuterjuf  
te kunnen werken. Dat geeft me veel 
energie, en zo kan ik thuis de dingen 
beter aan. Het mentale dieptepunt van 
Thomas dateert helaas ook uit die perio-
de. Ik deed nog maar net mijn eerste 
stage als kleuterjuf, toen Thomas last 
kreeg van waanbeelden. Hij zag geen  
oplossingen meer, het leven voelde uit-
zichtloos voor hem. Het was echt een 
crisismoment en een opname was nodig. 
Het was ontzettend lastig om hem ach-
ter te laten in het ziekenhuis en intussen 
verder te doen met mijn stage. Ik ver-
plichtte mezelf om de knop om te draai-
en: overdag stond ik liedjes te zingen 
met de kleutertjes en ’s avonds ging ik  
op bezoek bij Thomas. Dat is van het ene 
uiterste in het andere, maar ik wilde het 
niet anders.” 

Houden van, mét  
imperfecties
“Tijdens corona begon ik met een blog: 
samenleven met Thomas was toen inten-
ser dan ooit en ik wilde mijn zorgen delen. 

Laurien (26) combineert haar studies met de zorg voor  
haar vriend, die depressieve periodes heeft

“Ik ben een luisterend oor voor Thomas, 
probeer op hem in te praten. Het liefst  

wil ik hem gewoon gelukkig zien”

“Overdag stond ik 
liedjes te zingen 

met de kleutertjes 
en ’s avonds ging  
ik op bezoek bij 
Thomas, die in 

crisisopname zat”
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WAT IS MANTELZORG? 
Naomi De Bruyne van Steunpunt Mantel-
zorg: “Mantelzorg is de zorg en ondersteu-

ning die je geeft aan iemand uit je omgeving met 
een zorgbehoefte. Je helpt bijvoorbeeld bij het 
wassen, het huishouden, de administratie of het 
regelen van doktersafspraken, maar het gaat 
evengoed over emotionele steun. Mantelzorg doe 
je niet als beroep en is ook geen vrijwilligerswerk. 
Je start er altijd mee omdat je een vertrouwens-
band hebt met de persoon die hulp nodig heeft. 
Dat kan je partner, (groot)ouder, kind, familielid, 
vriend of buur zijn.” 

 
 
GELDT HET VOOR ALLE SOORTEN 
ZORGBEHOEVENDEN?
“Het kan gaan over iemand die een  

(chronische) ziekte, handicap, psychische kwets-
baarheid, verslavingsproblematiek of andere zorg- 
behoefte heeft, bijvoorbeeld door ouderdom.” 
 

 
KUN JE OOK TIJDELIJKE, 
 KORTDURENDE MANTELZORG 
OPNEMEN? 

“We spreken pas over mantelzorg als je regel- 
matig voor iemand zorgt. Als je partner een  
stevige griep te pakken heeft en jij hem dingen  
uit handen neemt, ben je nog geen mantelzorger. 
Neem je voor een langere periode zorg en onder-
steuning op, ben je dat wel. Al is elke vorm van 
zorgen voor elkaar natuurlijk waardevol.” 
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Uit onderzoek van de Gezinsbond blijkt dat er in  
België zo’n 20.000 tot 40.000 jongeren opgroeien in een gezin 

met iemand die hulp nodig heeft. Dat zijn 1 op de 5  
scholieren. Hen noemen we jonge mantelzorgers.

 
ER BESTAAT OOK ZOIETS ALS  
EEN MANTELZORGSTATUUT.  
WAT HOUDT HET IN EN HOE 

VRAAG JE DAT AAN?
“Je kunt bij je ziekenfonds een erkenningsattest  
of statuut als mantelzorger aanvragen. Er bestaan 
twee types attesten: een algemeen attest en een 
attest met sociaal voordeel. De algemene erken-
ning kun je aanvragen via een verklaring op eer 
die zowel jij als de zorgbehoevende ondertekenen. 
Zolang jij mantelzorger bent, blijf je je erkenning 
behouden. De erkenning met sociaal voordeel 
vraag je ook aan met een verklaring op eer,  
maar daarnaast moet er een vaststelling van  
zorgbehoefte gebeuren, die dan wordt beoor-
deeld. Deze erkenning is slechts één jaar geldig.
Iedereen kan het statuut aanvragen. Jonge man-
telzorgers kunnen soms bij hun hogeschool of  
universiteit een bijzonder statuut krijgen om  
studie en mantelzorg beter te combineren.” 

 
 
HEEFT IEDEREEN MET EEN 
 MANTELZORGSTATUUT RECHT 
OP EEN MANTELZORGPREMIE  

EN -VERLOF?
“Enkel mantelzorgers met een erkenningsattest 
met sociaal voordeel kunnen mantelzorgverlof 
aanvragen. Maar pas op: als je een erkennings- 
attest hebt, krijg je niet automatisch een premie. 
Informeer bij je gemeente of zij een mantelzorg-
premie hebben. Elke gemeente kiest dat zelf en 
bepaalt ook de criteria en het bedrag.”

Mantelzorg, wat en hoe?

1

3

2

4

5


