De puberteit is bij uitstek de periode waarin kinderen zich losmaken
van hun ouders,waarin ze zelÍstandigworden en hun
'eigen ik' ontwikkelen. Maar hoe gaatdat als een van de ouders een
beperking heeft en de hulp van de puber thuis hard nodig is?

en vaderof eenmoedermet een
beperkingheeft natuurlijkveeL
impact,ookop pubers.Ze maken
er is veelstressthuis
zichzorgen,
en attesis anders.Maarats er
daarnaast
eente grootberoepop
hen wordt gedaanom een deel van de zorgen op zichte nemen,kan dat grotegevotgen
en
hebben.YvonneHabesis orthopedagoog
werkt onder andere ats praktijkbegeteider
bij MEE Groningen:"De verantwoordetijk-

heiddieje van een puberkunt vragen,moet
passenbij de teeftijden de ontwikketingsfase. Natuurlijk kun je incidenteelbest iets
extra'sverwachtenvan een kind, maar als
het een btijvendetaak wordt die ook nog
eens niet bij de teeftijdpast, moet je gaan
zoeken naar andere
optossingen.Ats een
puber geen tijd meer
heeft om na school
met vrienden af te
spreken bijvoorbeetd,
komt zijn socialeontwikketing in het gedrang. Sommige pubers kampen ook met
een te groot verant-

Van een
ze wel en niet kunnenveruuachten.
best verkind van 11 mag je bijvoorbeetd
wachtendat het zijn eigen kamer stofzuigt,
maar niethet helehuis.Eenkindvan 15kan
bestaf en toe de maattijdvoor hêt gezinverzorgen,maar niet etkedag.Aan de andere
kant: ats de zorgvraag
' goed is afgestemdop
de draagkracht van
een kind, heeft eigen
verantwoordetijkheid
juist heet positieveeffecten. Zeker ats ouders ook latenziendat
ze waarderenwat het

kind doet. Kinderen
met een mantelzorgroL zijn vaak maatwoordetijkheidsgevoeI
schappetijk betroken cijÍeren zichzelf
'anders
hetemaalweg. Dat is iets wat Latermoeil.ijk ken, ze ontwikkelentolerantievoor
zijn' en ze schrikkenniet zo snel meer van
af te leren is. Bovendien,ats ouders te afhankel.ijkworden van hun kinderen,wordt dingendie in het levengebeuren."O
het losmakingsprocesbemoeil,ijkt.Ouders
itlezzois de Landetijkeverenigingdie
die veel van hun kinderen moeten vragen
r/oor mantelzorgersen biedt
opkomt
moetenhier atert
doorde omstandigheden,
adviesen steunaanÍjonget
informaiie,
op zi1n.7emoetenzichafuragenof hun kind
rnantelzorgers.
www.mezzo,nl
nog genoegtijd heeft voor zichzelf,en wat

Ile ouders tllan Ang€line de Jong (f6) zijn gescfiêiden" Ze is de vierde van zês ldnderen en rrent
samen met haaÍiongstê brc€rtte en zusie bii haaÍ
moeder, die MS heeft Haar oudste zus luroont in €elr
kliniek voor m,ensen met pslrchische problemen,
een van haar brcers is aan het revalideren niil €elr
emstig auto-ongeluk en haar jongste brcertie heeÍt
ADHD.
Angetine:"lk moet thuis veeLopvangen.Dat is soms
zwaar,maar ik vind het niet erg: ik zorg graag.Ik doe
thuisveeImeer dan klasgenoten,
dat weet ik we[, maar
voor mij is het normaal geworden.Vorig jaar had ik
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Yodit Steemkamp (17l is de achtste rnn tien ldnderen Zes wonen er nog thuís. Yodits vader heeft de
ziekte rran Lyrme en de ongeneesliike hercclrzi*te
CBD. Hij urcrdt tfuis verzoryd door Yodits moeder,
en alle ldnderen dragen hun steentie bij. Ook Yodit
Door dc situatie thuis, staat ze sen sfuk sterkeÍ in
haar schoenen danleeftildsgenooties
Yodit:"Mijn vader moet bij vrijweLatteswordengeholpen: bij het douchen,het aankteden,zijn brood moet
gesmeerdworden.Pratenkan hij niet meer,a[een met

het wel moeil.ijk,toen moest ik tijdetijkstoppenmet
schoot.Nu heb ik al.tesbijnaweer ingehaa[den ik doe
strakseindexamen
vmbo.DaarnawiI ik doorlerenvoor
kraamverzorgster.
Zo'n twee keer per week krijgenwe
gezinshutp.Zij doet dan bijvoorbeeld
de was, maar er
bLijftattijdgenoegte doen.Mijn vriendinnenbegrijpen
'Maak
je tochnietzo druk!'
h e t n i e t e c h t .Z i j z e g g e n :

behulpvan de iPad die voor hem woordenuitspreekt.

Maar ik wiI er weI over praten.Met votwassenen
gaat
dat beter.Mijnvaderzegtdat ik te veeldoe,dat het niet
mijn verantwoordeLijkheid
is, maar zo voel ik dat niet.
lk vind het wel jammer dat mijn moederniet al.tijdziet
wat ik atlemaatdoe,en mijn broertjeen zusjeook niet.
lk gedraagme niet echt ats een norma[epuber,denk
ik. De laatstetijd ga ik wat vaker uit oÍ iets leuks met

Mijn moederdoet het meeste,samenmet mijn oudste
zus.Enwij hebbenattemaaIextratakengekregen.StoÊ
zuigen,de afwasmachine
inruimen.En natuurlijkmoeten we mijnvaderaf en ioe helpenmet zijnjas aantrek-

vriendendoen.En dan zou ik bijvoorbeeLd
wel laatthurs
kunnenkomen,want mijn moedergaattochvroegnaar
bed. Maar ík maak daar geen misbruikvan.Wat mijn
ouderswi[[en,dat doe ik gewoon."

ken,zijn vetersstrikken,dat soort dingen.Maar ik doe
het graag,ik voelhet nietaLseen belasting.
Vaniedereen
thuis wordt verwachtdat hij zich inzet,maar het wordt
niet ats vanzetfsprekend
gezien.Mijnouderswaarderen
het zekerals we iets extra'sdoen.lk voel me niet betemmerd om mijn eigen[evenop te bouwen.lk heb het druk
met schoot,ik zit in 4 havo,en ik werk ernaast.Natuurl.ijk
heeftde ziektevan mijn vaderwel veel effectop mijn Leven,het is eenonzekere
tijd.Hetis heelzwaarom hemzo
achteruitte ziengaan.Vorigjaar hadik heter erg moeil.ijk
mee en toenbenik ook blijvenzitten.lk kon me nietgoed
concentreren
op schoot.Maarik hebhet nuwel eenptekje kunnengevenen benvotwassener
geworden.lk krijg
counseting
en ik kan er goedoverpratenmet mijn beste
vriendin.ZijheeftookveeImeegemaakt.
Doorde situatre
thuis,staik denkik eenstuksterkerin m'n schoenendan
veetLeeftijdsgenootjes
en heb ik een grootverantwoordetijkheidsgevoeL."
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