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1 op de 4 jongeren is 
een jonge mantelzorger.

Jonge mantelzorgers 
hebben vaak moeite 
met het combineren 
van zorg en school.

Als JMZ’er (jonge mantelzorger) groei je op met iemand, vaak een ouder, broer of zus die meer hulp nodig 
heeft. Dit omdat hij/zij een langdurige ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, verslaving of een 
psychische aandoening heeft. De kans is groot dat je je daarover zorgen maakt, dat je vaak thuis moet 
meehelpen of dat je ouders minder aandacht voor je hebben. 

Veel jonge mantel-
zorgers weten vaak 
zelf niet dat ze een 
mantelzorger zijn.

Leren om verantwoordelijkheid te nemen, 
het ontwikkelen van levensvaardigheden 
en een liefdevolle relatie met de ouders / 
sterke familie-band. Ook benadrukken 
jonge mantelzorgers dat het belangrijk is 
om de rechten van mensen met een 
handicap te respecteren.

Minder zelfvertrouwen, impact op school 
en relaties. Ook kunnen door stress en 
vermoeidheid eerder lichamelijke en 
emotionele klachten ontstaan.

Mogelijke positieve 
gevolgen voor 
JMZ’ers:

Een aantal feiten:

Wanneer ben je een Jonge Mantelzorger?

Mogelijke negatieve 
gevolgen voor 
JMZ’ers:

Steunpunt Mantelzorg Brabantse Wal heeft als doel:
• laagdrempelig te zijn
• zo vroeg en concreet mogelijke ondersteuning te bieden
• kijken naar de mogelijkheden
• jonge mantelzorgers, ouders en omgeving actief te betrekken
• beroepskrachten toerusten & informeren om het ondersteunings
   bereik van jonge mantelzorgers zo groot mogelijk te maken.

Wat kunnen jonge mantelzorgers bij ons?
• Deelnemen aan lotgenotenactiviteiten (in de vorm van leuke en
   gezellige ontspanningsactiviteiten)
• Persoonlijke ondersteuning krijgen van de adviseurs mantelzorg.

Wat kunnen wij voor ouders betekenen?
• Wij denken graag met u mee ten aanzien van al uw vragen rondom
   jonge mantelzorgers. Deze vragen kunnen heel praktisch zijn, maar 
   wij kunnen bijvoorbeeld ook (waar nodig) een brugfunctie zijn tussen
   ouder en kind of een ondersteuningstraject voor uw kinderen
   opstarten/adviseren
• Ook bieden wij ondersteuning aan 'volwassen' mantelzorgers.
   Wij staan u graag te woord over de mogelijkheden. Meer informatie
   hierover is ook te vinden op de website.

Mantelzorg Brabantse Wal, 0164-299491
Jacob Obrechtlaan 5 4611 AP Bergen op Zoom

info@mantelzorgbrabantsewal.nl
www.mantelzorgbrabantsewal.nl 
facebook: mantelzorgbrabantsewal
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Jonge Mantelzorgers en Steunpunt 
Mantelzorg Brabantse Wal

www.weekvandejongemantelzorger.nl


