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Er zijn in Nederland veel jongeren die moeten zorgen voor een zieke naaste. Dit overkwam ook
Petra. Petra blikt als studente terug op hoe het voor haar is geweest om mee te maken hoe haar
moeder een hersenbloeding kreeg en in een verzorgingstehuis moest wonen.
Petra zat nog op de middelbare school toen het gebeurde: ‘Mijn moeder heeft een hersenbloeding
gehad. Er is een deel van de hersenen afgestorven en dat maakt dat haar persoonlijkheid heel erg
veranderd is. Ook is ze linkszijdig spastisch geworden. Wij konden de zorg thuis niet meer aan en
daarom woont ze sindsdien in een verzorgingstehuis.’
Grote chaos
Wat extra moeilijk was voor Petra was dat het met het huwelijk van haar ouders ook niet zo goed
ging: ‘Voor haar hersenbloeding zag mijn vader al achteruitgang bij mijn moeder. Ze rookte en dronk
heel erg veel en dat zorgde bij haar voor stemmingswisselingen. Ongeveer een jaar voordat ze die
bloeding kreeg, denken we wel al dat er iets is gebeurd in de hersenen, omdat ze heel erg moeilijk
naar ons kon doen. Mijn vader had aangegeven dat hij zo niet meer met haar verder kon. En toen,
twee weken later kreeg ze die aanval. Vanaf toen voelde alles als een grote chaos.’
Conflicten thuis
Haar leven werd abrupt totaal anders. ‘Mijn zus woonde nog wel thuis, maar is daarna heel snel het
huis uit gegaan. Dus ineens moest ik het huishouden voor mezelf en mijn vader doen. We hadden
thuis niet hele ernstige ruzies, maar we hadden best wel wat conflicten door de stress.’
Onbegrip
Petra probeerde hulp te zoeken. ‘Ik stuitte op heel veel onbegrip. Mensen weten eigenlijk niet zo
goed wat het inhoudt als een ouder een hersenbloeding krijgt. Mijn moeder leefde toch en ik kon
toch gewoon met haar praten? Maar ik wist niet wat ik met de situatie aan moest. Ik was de enige
die met dat probleem zat en mijn leeftijdsgenootjes waren vooral bezig met hun toekomst. Ik wilde
anderen er niet mee belasten.’
‘On hold’
‘De meeste mensen zeiden bovendien dat ik heel goed omging met de situatie, ook de psycholoog
van de school. Maar ik had het nog nooit emotioneel verwerkt. Dat was bij mij heel erg “on hold”.
Na mijn middelbare school ben ik namelijk gaan studeren. Dat was erg stressvol, omdat ik elke dag in
totaal 4 uur onderweg was. Maar ik kon niet ergens anders gaan wonen, ik moest voor mijn moeder
zorgen.’
Omgekeerde rollen
Inmiddels praat Petra wel met een maatschappelijk werker. ‘Door er actief mee bezig te blijven,
hoop ik een manier te vinden om ermee te leven. Want anders ga ik het wegstoppen. Ik heb een

deel rouw gehad omdat mijn moeder mijn moeder niet meer is. In plaats van dat zij voor mij zorgt,
moet ik voor haar zorgen. De rolverdeling is omgekeerd.’
Bevestiging
‘Wat me ook heeft geholpen is mijn stage in het ziekenhuis. Mijn moeder heeft natuurlijk ook in het
ziekenhuis gelegen. Het helpt om te weten dat dit soort dingen veel vaker voorkomen. Van mijn
begeleider kreeg ik de bevestiging dat het goed was om zo de confrontatie aan te gaan. Ik voelde me
heel prettig op mijn stage en dat zorgde dat ik er open over kon zijn. Het was fijn om te ontdekken
dat mensen het begrepen.’
Over ME-WE
Hoe kunnen we de veerkracht van jonge mantelzorgers ondersteunen? Daarvoor gingen
onderzoekers aan de slag voor het Europese project ME-WE. Het resulteerde in verschillende
interventies. Denk aan een veerkrachtstraining voor jonge mantelzorgers. Of een app om hen te
ondersteunen. Ook het delen van Petra’s verhaal is mogelijk gemaakt door ME-WE. ME-WE werd
gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie (subsidienummer: 754702).
Het project liep van januari 2018 tot en met maart 2021. Meer weten? Bekijk dan het themadossier
Jonge Mantelzorgers op Zorg voor Beter.

