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Wat doet het met je als je pas 22 jaar bent 
en voor je oudere broer zorgt die autistisch 
is en een verstandelijke beperking heeft?

Ryan* – student Bedrijfskunde – zorgt al drie jaar bijna helemaal alleen voor 
zijn autistische broer. “Ik wil niet een beeld van mezelf neerzetten dat ik 
zielig ben. Ik kies hier bewust voor.”

‘Kijk, dit is hem’. Ryan laat gelijk een foto van zijn broer zien. En dat ge-
beurt tijdens het gesprek steeds. Bij alles wat Ryan doet, heeft hij het geluk 
van zijn broer in gedachten. Die broer – die vier jaar ouder is –  is autistisch 
en verstandelijk beperkt. Hij praat niet en hij kan moeilijk aangeven wat zijn 
behoeftes zijn, zoals dorst of honger hebben. Vanaf zijn 6e jaar ging hij naar 
een instelling. In het weekend was hij thuis.

Je maakt een grote fout
Al sinds ik heel klein ben, weet ik dat mijn broer anders is. Mijn ouders 
hadden geen kennis over zijn aandoening. Ze wisten niet goed hoe ze er-
mee om moesten gaan. Wij ook niet. Daarom dachten ze dat hij het beste 
naar een instelling kon. Maar die instelling was geen goede omgeving voor 
hem. Veel te onrustig, waardoor hij niet sliep, niet at en aan de medicijnen 
moest. Hij werd ook agressief. Inmiddels weet ik door mijn werkervaring in 
de zorg wat ze dan met je doen: je fixeren en kalmerende middelen toedie-
nen. Daarmee werd zijn leven alleen maar slechter en slechter. Mijn andere 
broer zag dat veel eerder in dan ik en nam hem in huis. Ik weet nog dat ik 
tegen hem zei: ‘Je maakt een grote fout.’ 

Onbewust verwaarloosd
Helaas kon hij ook niet lang bij mijn broer wonen. Dus toen moest hij weer 
terug naar die instelling. In het weekend bij mijn ouders hing hij alleen 
maar op de bank. Hij werd nergens in gestimuleerd. Of als ze een tip kre-
gen dat hij bijvoorbeeld van knippen hield, dan lieten ze hem uren knip-
pen. Dat ging het eerste weekend goed en het tweede weekend ook nog. 
Maar daarna wilde hij dat natuurlijk niet meer. Ik besef nu achteraf dat hij 
altijd gevoeld moet hebben dat hij anders was en dat daar helemaal geen 



rekening mee gehouden werd. Eigenlijk werd hij onbewust verwaarloosd.   
Ondertussen volgde ik een Mbo-studie Zorg en Welzijn en werkte daar-
naast als flexwerker in de zorg. Daardoor kwam ik in aanraking met allerlei 
doelgroepen: psychiatrisch patiënten, mensen met een verstandelijke be-
perking, mensen zoals mijn broer. En dat opende mijn ogen. Ik zag daar 
voor het eerst dat je ook heel anders met dit soort mensen om kunt gaan. 
Ik was 22 jaar en dacht “Ik moet echt wat voor hem gaan betekenen.”

Verantwoordelijk voor zijn broer
Ryan koos ervoor om zijn broer bij hem in huis te nemen. Hij had geluk dat 
hij snel een huurwoning vond met twee slaapkamers in een rustige buurt in 
Soest. Als Ryan overdag werkt of studeert, gaat zijn broer naar de dagbe-
steding. Ryans andere broer haalt en brengt hem. Maar vanaf 3 uur ’s mid-
dags en in de weekenden is Ryan in zijn eentje verantwoordelijk voor zijn 
broer.

‘Mijn broer doet uit zichzelf niets. Je moet steeds zijn behoeftes aanwakke-
ren. Het is telkens zoeken naar wat hij wil. Hij praat namelijk niet en heeft 
heel weinig mimiek. Als hij iets duidelijk probeert te maken, is dat slechts 
met een minieme trilling in zijn gezicht. Inmiddels snap ik precies wat hij 
bedoelt. Maar je moet hem echt heel erg goed leren kennen, om hem te 
kunnen begrijpen. Het gaat nu zoveel beter met hem. Ieder half jaar be-
palen we samen met de dagbesteding een doel en werken we daaraan. 
Hij kan inmiddels zelf drinken pakken als hij dorst heeft. En hij helpt nu om 
de tafel af te ruimen. Op de dagbesteding heeft hij een taak om het oud 
papier op te halen. Het maakt hem trots dat hij een verantwoordelijkheid 
krijgt. Dat soort dingen zagen we vroeger helemaal niet.’

Impact op zijn leven
‘Mijn ouders vinden het fijn dat het zoveel beter met hem gaat. En tegelij-
kertijd vinden ze het wel jammer dat ik hierdoor met mijn studie moet stop-
pen. Ik heb na mijn Mbo Zorg en Welzijn, heel bewust gekozen voor Be-
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drijfskunde. Ik zorg al genoeg. Maar ik overweeg nu toch om een jaartje te 
stoppen. Het wil maar niet lukken. Ik heb teveel achterstand opgebouwd. 
Mentaal is het ook gewoon niet te doen: mantelzorg, werk en studie com-
bineren. Het is teveel.’

Ryan en zijn broer zijn altijd samen. Dat heeft een enorme impact op zijn 
leven. Alles draait om het welzijn van zijn broer. Dat betekent voor Ryan 
niet alleen dat het invloed heeft op zijn studie. Maar ook op zijn vrije tijd, 
vrienden, sporten en relaties. Alles staat in de wachtstand.

Geen zielig verhaal
‘Mijn broer heeft geen leuk leven gehad. Stap-voor-stap probeer ik zijn 
leven nu leuker te maken en hem onafhankelijker van mij te maken. Hem 
plezieren is moeilijk, maar als het dan lukt, is dat extra leuk. Eigenlijk pro-
beer ik twee levens tegelijk in te vullen. Die van hem en die van mezelf. En 
dat gaat natuurlijk niet. Ik heb daarom veel opgegeven. Ik kickboks bijvoor-
beeld graag, maar dat is altijd ’s avonds en dan kan ik hem niet alleen laten. 
Op een gegeven moment wil ik ook een vriendin, trouwen en kinderen. 
Mensen vragen daar ook vaak naar. Natuurlijk maak ik me daar zorgen om. 
Maar vragen lach ik weg en mijn gevoelens parkeer ik. Er is geen ruimte 
om daar ook nog over na te denken. Ik hoop gewoon dat er een tijd komt 
waarop ik al die dingen weer op kan pakken. Weet je, ik wil geen zielig ver-
haal neerzetten. Ik kies dit heel bewust ook al is het niet altijd gemakkelijk. 
Maar als ik de afweging maak, dan kies ik toch altijd weer voor mijn broer. 
Het geeft ontzettend veel voldoening als ik merk dat hij geniet. Ik wil me-
zelf niet hoeven verdedigen voor die keuze. Waardering krijgen van ande-
ren is wel leuk. En een beetje hulp ook.’

In het brandschone huis van Ryan hangt boven de bank een groot bord 
met in het Engels en het Arabisch de tekst “Do good & good will come to 
you”. Het weerspiegelt Ryan ten voeten uit. Wat mooi en bijzonder dat ie-
mand zich zo inzet voor een ander. En toch voel je na een ontmoeting met 
hem ook die pijn. Laat dat gezegde aan de muur alsjeblieft waar zijn.

De reden voor Ryan om mee te werken 
aan dit verhaal over zijn leven.
‘Ik denk dat maar weinig jonge mantel-
zorgers naar buiten komen met hun ver-
haal. Ik heb zelf ook vaak geen zin om 
het erover te hebben. Het is niet iets wat 
je in twee zinnen kunt uitleggen. En als 
je iemand leert kennen, wil je niet direct 
met zo’n zwaar verhaal komen. Of keer 
op keer jezelf verdedigen waarom je hier-
voor kiest. En tegelijkertijd is het fijn als 
iemand een keer doorvraagt en de tijd 
neemt om naar je verhaal te luisteren. Ik 
vind het belangrijk dat het onderwerp 
bespreekbaar wordt gemaakt en dat er 
aandacht is voor jonge mantelzorgers. 
Zodat we niet vergeten worden.’
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Praktische tips
Wat heeft Ryan geholpen? Wat heeft Ryan niet geholpen?

 Meer kennis van de aandoening die zijn broer heeft. 
 ‘Hierdoor kwam het besef dat het anders moest met de zorg.’

 Een betere samenwerking met de dagbesteding. 
 ‘Ik krijg tips. En de ontwikkeling van mijn broer gaat nu daar én thuis 
 door.’

 Huishoudelijk hulp via het steunpunt Mantelzorg. 
 Ryan heeft nauwelijks vrije tijd. Hulp is dus meer dan welkom.

 De nieuwsbrief waarin activiteiten aangeboden worden voor 
 mensen met een beperking.
 ‘We gaan binnenkort proberen om te zwemmen. Als dat lukt, wordt de
 wereld van mijn broer weer iets groter. En is hij dus weer iets minder
 afhankelijk van mij.’

 Verhalen van andere jonge mantelzorgers. 
 ‘Ik zag op Youtube een kickbokser die vertelde dat hij lang voor zijn
 zieke moeder heeft gezorgd. Ik was echt onder de indruk van zijn 
 verhaal.’

 Waardering van vrienden en kennissen.
 ‘Ik kreeg op Instagram leuke reacties op onze vakantie in Spanje. “Wat 
 gaaf dat je daar met je broer bent!” Dat soort reacties doet me goed.’

 Er is nog nooit eerder doorgevraagd naar zijn situatie. 
 ‘Het zou fijn zijn om af en toe mijn verhaal kwijt te kunnen aan iemand 
 die het ook echt begrijpt.’

 Onderwijsinstellingen zijn volgens Ryan weinig flexibel. 
 ‘Er is wel ruimte om je verhaal te vertellen, maar echt begrip is er niet. 

En er verandert ook niets. Onze tentamens zijn bijvoorbeeld altijd 
tussen 17.00 en 19.00 uur. Maar voor iemand met autisme kun je niet 
zomaar een oppas regelen.’ 

 Veel informatie over mantelzorgers is op ouderen gericht.
 ‘Ik zou wel meer informatie, tips of activiteiten speciaal voor jonge 
 mantelzorgers willen.’

Heeft u vragen? Bel of mail dan met de gemeente Soest 035-6093411 
of steunpuntmantelzorg@soest.nl. Of kijk op www.zorgzaamsoest.nl/jon-
gemantelzorg

* Op verzoek van de geïnterviewde is de naam Ryan gefingeerd.
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