
Wat doe jij in het huishouden? 
Altijd 

of vaak 
Soms 

Zelden of 

nooit 

Stofzuigen of dweilen 10 5 1 

Badkamer / wc schoonmaken 10 5 1 

Je kamer opruimen 10 5 1 

Boodschappen doen 10 5 1 

Koken 10 5 1 

De afwas 10 5 1 

De was 10 5 1 

Strijken   10 5 1 

Bedden verschonen  10 5 1 

Wat doe jij naast het huishouden?    

Meegaan naar de dokter of het ziekenhuis 10 5 1 

Je vader of moeder verzorgen 10 5 1 

Op je broer of zus passen 10 5 1 

Je zorgen maken over jullie gezin 10 5 1 

Andere gezinsleden steunen 10 5 1 

Verschillende dingen regelen voor het gezin 10 5 1 

Jezelf afvragen wanneer het goedkomt 10 5 1 

Totaal per kolom    

 

 

75 – 150 punten: Je doet erg veel. Jij bent zeker een jonge mantelzorger!  
      Dat is prima, maar je moet wel oppassen dat het niet te zwaar voor je wordt.  

               Heb je wel iemand bij wie je af en toe je verhaal kwijt kunt? Kom je nog toe aan  
     je huiswerk? En doe je nog wel eens leuke dingen? 

 
 

35 – 75 punten: Je doet regelmatig wat. Degene, voor wie jij zorgt mag trots zijn op je. 
             Vind je het zorgen zwaar of draai je je hand er niet voor om? Als het de leukere  
   klusjes zijn heb je geluk. Hoef je minder te doen, maar moet je altijd de wc  
    schoonmaken? Dan heb je pech. Bijna iedereen heeft daar een hekel aan. 

 
 
15 – 35 punten: Je hoeft weinig te doen thuis.  kinderen, die een zieke ouder, broer of zus hebben,  

     doen meer. Maar misschien moet jij wel juist datgene doen, wat je moeilijk vindt. 
    Bijvoorbeeld mee naar de dokter of het ziekenhuis en vertalen wat de dokter zegt. 
    Of het kan best zijn, dat jij niet veel hoeft te doen thuis, maar dat je je wel veel  
    zorgen maakt. 
 
Dus ook al heb je weinig punten, dan wil dat nog niet altijd zeggen dat jij het maar gemakkelijk 
hebt. Vergeet niet: het is belangrijk om tijd voor jezelf vrij te maken en leuke dingen te doen. 

 


