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Karima Matser (1966) legde zeven jaar lang meerdere keren per week  
een flinke afstand af om voor haar ouders met dementie te zorgen.
TEKST: SARA MADOU | BEELD: MARK UYL

L A N G E A F S T A N D S Z O R G

Mantelzorg is veel  
          meer dan 

 aanwezig zijn
10



“Zeven jaar geleden kreeg mijn vader een 
beroerte en als gevolg daarvan vasculaire 
dementie. Kort daarna vertoonde mijn moe-
der de eerste tekenen van alzheimer. Waar hij 
een goed kortetermijngeheugen had maar 
slecht liep, was het bij haar precies anders-
om. Daarom hebben ze elkaar nog een poos 
overeind kunnen houden. Eén of twee per 
week ging ik bij ze langs, bij een crisis soms 
wel elke dag. En dat, terwijl we op ruim een 
uur rijden afstand van elkaar woonden. Na 
mijn werk nog even bij ze langsgaan was 
daardoor bijna niet te doen. Toch had ik er 
vrede mee. Toen mijn eigen kinderen klein 
waren, kwamen mijn ouders ook een dag per 
week helpen. Nu kon ik iets terugdoen, dat 
voelde goed. Maar toen de bezoeken werden 
opgeschroefd en ik zag dat het slechter met ze 
ging, werd het steeds meer een worsteling 
met mezelf hoeveel ik ze mocht of kon geven.”

❶ Is verhuizen een idee?
Fleur Kusters van MantelzorgNL: “Dat ver
schilt per situatie. Doe je dat als zorger, 
dan heeft dat natuurlijk veel impact op 
iemands leven. Maar ook als de verzorgde 
verhuist, is het lastig. Omdat je iemand 
weghaalt uit de eigen omgeving en sociale 
kring. Het kan zeker een optie zijn maar 
dan moet je het wél goed bespreken met 
alle betrokkenen.”

❶ Hoe schakel je hulp in? 
Fleur: “Kijk eens naar de mogelijkheden in 
het informele netwerk. Wonen er vrienden 
of kennissen in de buurt die kunnen  
helpen bij een boodschap of kappers
bezoekje? Is er een buur die een sleutel 
kan krijgen voor crisissituaties? Het is fijn 
om betrouw bare mensen in de poule te 
hebben zodat je niet uren hoeft te rijden 
om alleen een lamp in te draaien. Verschil
lende apps (zie kader p. xx, red) kunnen 
hierbij helpen. Je kunt er klussen in zetten 
waarop mensen kunnen inschrijven. Dat 
maakt het ook makkelijker om hulp te  
vragen. Verder kun je bij het Wmoloket 
een indicatie aanvragen voor professione
le hulp zoals thuiszorg. Of particuliere 
zorg: dat hoeven niet altijd verzorgenden 
te zijn maar kan ook iemand zijn die 
beschikbaar is om samen te gaan wande
len. En dan bestaan er nog technologische 
snufjes, zoals bewegingssensoren waar
mee je ziet of iemand het toilet gebruikt en 
de koelkast openmaakt. Op Mantelzorg.
nl/technologie lees je daar meer over.”

❶ Hoe bepaal je waarvoor je  
de reis wel of niet onderneemt? 
Fleur: “Bij een gebrek aan tijd en een 
teveel aan afstand kun je praktische klus
sen het beste zoveel mogelijk overdragen. 
Op die manier heb je, wanneer je er wél 
kunt zijn, meer tijd om echt contact te 
maken met degene voor wie je zorgt.”

Meegaan in háár verhaal
“Ook al heb ik een echtgenoot en drie betrok-
ken kinderen die me volledig steunen: als 
enig kind zijn er voor mij geen broers of zus-
sen om de last mee te delen. Daarom hield ik 
goed in de gaten dat ik genoeg aandacht gaf 
aan mijn eigen gezin en gezondheid. Als ik 
zelf in zou storten, waren we nog verder van 
huis. Dan liever een weekje niet langskomen 
om daarna weer meer te kunnen geven. Mijn 
vader belde een keer om te klagen dat zijn 
aardappels op waren, want hij at op woens-
dag altijd aardappels en dat kon nu niet. Zelf 
kwam hij uiteindelijk ook tot de conclusie dat 
ik alleen dáárvoor niet dat hele stuk ging  
rijden. Dan voel je wel die afstand. Gelukkig 
hadden we ook veel thuiszorg, een fijne vrij-
williger die boodschappen deed met m’n 
moeder en overburen die bijsprongen waar ze 
konden. Dat werkte redelijk – totdat mijn 
vader meerdere TIA’s na elkaar kreeg. Hij is 
vorig jaar november overleden. Kort daarvoor 
waren mijn ouders allebei verhuisd naar een 
verpleeghuis dichterbij, in mijn eigen woon-
plaats. De alzheimer van mijn moeder was 
inmiddels al behoorlijk ver gevorderd. Ik had 
een mooie outfit voor haar uitgezocht bij de 
uitvaart maar ze kwam aanwandelen op haar 
pantoffels. Toen ik daar een opmerking over 
maakte, zei ze: ‘Wat zeur je nou, ik heb 
gewoon mijn zomerschoenen aan.’ Ik vond 
wel dat ze een punt had, dus ze heeft gewoon 
op haar pantoffels de condoleance gedaan. 
Als ze nu vraagt waar haar man is, gaan we 
altijd mee in háár verhaal. Denkt ze zelf dat 
hij even buiten de deur is, dan beamen we 
dat. Haar inpeperen dat hij dood is, is haar 
onnodig verdriet doen. Maar zegt ze zelf dat 
hij er niet meer is, dan spreken we haar niet 
tegen.”

Kleine wereld
“Als ik eerder dichter bij ze had gewoond, 
denk ik niet dat ik veel vaker bij mijn ouders 
was langsgegaan. Mijn kinderen hadden me 
ook nodig. Bovendien is mantelzorg veel 
meer dan fysiek aanwezig zijn. Financiën 
regelen, gesprekken met huisartsen, bellen 
met de gemeente: je neemt iemands hele 
leven als het ware over. Het lijkt soms alsof ik 
er met mijn moeder een kind bij heb. Het is 

ook zo gek om te zien hoe snel iemands sociale 
kring afbrokkelt. Hun vrienden en kennissen 
kregen zelf gezondheidsklachten, of leken 
mijn ouders te vergeten. Ergens snap ik dat 
wel. Het is ook lastig om een goed gesprek te 
voeren met iemand die dementie heeft. Maar 
toch: die eenzaamheid vonden mijn ouders 
heel erg. Zelf vind ik het ’t moeilijkst om altijd 
degene te zijn die alle beslissingen neemt. 
Zoals laatst, toen we hun huis verkochten. 
Toch probeer ik liever te focussen op de fijne 
momenten die ik nu nog met mijn moeder heb. 
Zoals wanneer ze intens geniet van een ijsje, 
hoe ze opfleurt als we samen naar oude foto’s 
kijken of muziek maken en de vele knuffels die 
ik van haar krijg.” ❶

 

B I J  L A N G E A F S T A N D S Z O R G

Bespaar wat ritten
❶ Zet alle praktische informatie 
in een notitieboekje dat u bij u 
thuis neerlegt: belangrijke tele
foonnummers, informatie over 
de (zorg)verzekering en telefoon
nummers van behandelaars.
❶ Leg alle belangrijke papieren 
op één plek in het huis van  
diegene die u verzorgt, zodat u 
niet steeds hoeft te zoeken.
❶ Zorg dat er een machtiging  
is voor bankrekeningen en  
even tueel bewindvoerderschap, 
mocht dat nodig zijn.

Zoek hulp bij instanties
De Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) zorgt ervoor dat 
iedereen zo lang mogelijk zelf
standig kan blijven wonen. Deze 
wet wordt door gemeenten zelf 
uitgevoerd dus de uitwerking 

Zó zorg je voor jezelf

ijsje
Ze geniet intens 
van een kan verschillen. Meer weten? 

Rijksoverheid.nl
Intensieve extra zorg nodig? Het 
Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) stelt vanuit de Wet lang
durige zorg (Wlz)vast welke hulp 
hoe lang nodig is. Ciz.nl
Bespreek met uw werkgever hoe 
het zit met zorgverlof. Dat hoeft u 
niet altijd in één keer op te 
nemen. Vaak kan het – in overleg 
– ook bijvoorbeeld een halfjaar 
lang elke dinsdagmiddag.

Praat met lotgenoten
Om te kunnen delen of voor het 
uitwisselen van tips kan het  
prettig zijn om contact te hebben 
met lotgenoten. Bij mantelzorg 
voor iemand met alzheimer zijn  
er bijvoorbeeld in veel plaatsen 
Alzheimer Cafés om ervaringen 
met elkaar uit te wisselen.

Mantelzorgen  
& reizen
3  V R A G E N
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Sanne Kloosterboer (1973) zorgt drie dagen en nachten per week 
voor haar dochter Yaël (2005). De andere dagen is Yaël bij Sanne’s 
ex-man of de (nacht)opvang. Yaël heeft epilepsie, autisme en een 
ernstige verstandelijke beperking.
TEKST: ANNE ELZINGA | BEELD: MARK UYL

Yaël                                          
                                        krijgen 
is het mooiste en het zwaarste  
wat me is overkomen
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Lopen en communiceren kan ze wel, maar Yaël (2005) praat 
niet en is niet zindelijk. Sanne: “Ik moest huilen toen  
we drie jaar geleden eindelijk hoorden wat de oor- 
zaak is van Yaëls handicaps. Ze bleek het SCN2A-syndroom 
te hebben: een fout in de genen. Stomme pech. Op dat 
moment kwam alles eruit: al die jaren dat ik had getwijfeld 
over een tweede kind maar het niet aandurfde, alle verdriet,  
alle emoties, het latente schuldgevoel en dat ik me soms 
 zo’n mislukkeling voelde. Nu bleek dat wij er niks aan kon-
den doen. Dat niemand er iets aan kon doen. Dat was een 
geruststelling.
Aanvankelijk leek er niks aan de hand met Yaël. Ze had 
een APGAR-score van 10. Toch ontwikkelde ze zich – ach-
teraf gezien – nooit helemaal normaal. Haar nekje bleef bij-
voorbeeld wel erg lang slap. Dan is ze maar wat trager, dacht 
ik. Pas toen de kinderneurologe drie jaar later vaststelde dat 
Yaël ernstig gehandicapt was, drong tot me door dat het 
geen ‘onschuldige’ ontwikkelingsachterstand was. Die kun 
je inlopen, een handicap heb je voor het leven. Eerder waren 
al epilepsie en autisme geconstateerd. Ik zag het niet en ik 
wilde het niet zien. Het was te groot. Toen ik de plek waar 
Yaël overdag wordt opgevangen voor het eerst zag, dacht ik 
dat ze niet thuishoorde tussen die kwijlkinderen zoals ik ze 
in gedachten noemde. Terwijl ik ergens wist dat ze daar wél 
op haar plek zou zijn.
Vroeger kon ik bijtend jaloers zijn op normale gezinnen 
met gezonde kinderen. Zag ik die moeders in de speelgoed-
winkel leuke dingen voor hun kinderen kopen en stond ik 
weer eens bij de babyspeeltjes. Dat heb ik nu helemaal niet 
meer. Misschien omdat ik die jaloezie altijd heb uitgespro-
ken. Nog steeds kan ik denken dat ik mezelf wel een lichter 
leven had gewenst. Het heeft allemaal zoveel gevolgen. Ik 
zal bijvoorbeeld geen kleinkinderen krijgen. Dat zijn van die 
dingen die pijn blijven doen. Maar ik heb nooit gedacht dat 
ik dat niet mocht denken of voelen, dat het taboe was.

Ik ben nu ook best tevreden, al vind ik mijn leven zwaar. De 
verzorging kost meer inspanning nu Yaël ouder wordt. Ik 
ben geen 30 meer en Yaël is nog net zo afhankelijk van mij 
als toen ze 1 was. Maar ze is 14 en weegt bijna 50 kilo. En ze 
zit in de puberteit waardoor ze soms dwars is: ze laat zich 
soms met een onbewogen gezicht expres op bed vallen als ik 
haar wil aankleden. Grappig, maar óók pittig.
Ik ben nooit ver van overbelast af. Een jaar of tien geleden 
ben ik door het ijs gezakt. Yaël gilde toen vaak ’s nachts. 
Zelfs als zij sliep, lag ik wakker van de stress. Nog steeds slik 
ik een lage dosis antidepressivum om te kunnen slapen; dat 
haalt net dat randje nervositeit weg. Als alles loopt, loopt 
het. Ik ben gezegend met een flinke dosis energie en veer-
kracht. Maar er moet niet te veel bijkomen. Praktisch en 
intellectueel ben ik buitenshuis prima belastbaar maar 
emotioneel zit ik behoorlijk vol. Het verdriet is er altijd: over 
het gezonde kind dat ik niet gekregen heb, over haar kwets-
baarheid, over haar zware beperkingen. Ook bureaucrati-
sche rompslomp in de regelsfeer geven mij disproportioneel 
veel stress. De berg is gewoon te hoog.
Je komt nooit meer helemaal op het nulpunt. Ik ga niet 
langer dan vier dagen op vakantie: die plan ik om haar 
dagen heen. Er is geen mogelijkheid om volledig uit te rus-
ten. Dan is het soms moeilijk om twee keer in de nacht 
gewekt te worden. Zeker als ik de volgende dag moet wer-
ken. Dat doe ik 3½  dag per week. En sinds mijn ex en ik uit 
elkaar zijn – wat overigens niets met Yaël te maken had – sta 
ik er op mijn dagen met Yaël alleen voor. Soms kan dat een-
zaam voelen. Zit ik thuis met Yaël en heb ik het gevoel dat 
alle andere mensen iets leukers doen.
De zorg gaat altijd door. Ook als ik – zoals nu – last heb van 
mijn onderrug. Zeker als ze niet meewerkt, voel ik soms een 
soort agitatie in mijn buik. Ik heb nog nooit tegen haar 
geschreeuwd maar dat gaat niet vanzelf. Ik moet wel mijn 
best doen me te beheersen en mezelf voor te houden dat Yaël 
er niks aan kan doen. Het is het zwaarste maar ook het mooi-
ste wat me is overkomen.

Dat Yaël zo’n gelukkig kind is, maakt dat ik het volhoud. 
Als ik haar ’s ochtends wek, is ze bijna altijd blij. Dat is een 
groot geluk. Het zorgen zelf is één grote mindfulnesscursus. 
Als ik echt helemaal mijn aandacht erbij heb, goed uitgerust 
ben, niet te veel aan mijn hoofd heb en helemaal op haar ben 
gericht, dan kan het heel mooi zijn. Ik ben ervan overtuigd 
dat zij dat voelt. Dan ben je echt samen. Samen bezig haar te 
verschonen, samen bezig haar aan te kleden. Of als ze tegen 
me aankruipt. Of me ineens aankijkt en lacht. Dat je echt 
contact hebt. De zorg is heel fysiek: ook dat is zwaar en mooi 
tegelijk. Ik ben blij als ze komt maar ook blij als ze weer weg-
gaat. Dan voel ik de vrijheid in mijn lichaam. Zit ik op de 
fiets en denk: ik ben helemaal van mezelf!
Eigenlijk wil ik dat alles blijft zoals het nu is. Maar tegelij-
kertijd weet ik dat dat niet kan. Wanneer Yaël het huis uit 
gaat, is nog onduidelijk. Misschien op haar 18de. Dan mag er 
wel wat meer ruimte voor mij zijn. Maar het is lastig. Haar 
belang wijkt soms af van het mijne en zij kan niet zeggen 
wat ze wil. Ik wil het beste voor haar, maar wat is het beste? 
Wanneer kan ik nog een goede moeder zijn? Ik praat er nu 
heel nuchter over maar ik vind het ongelooflijk pijnlijk. Ze is 

zo ontzettend kwetsbaar, zo totaal afhankelijk van mij. Het 
maakt mijn liefde heel heftig en diep. Laatst struikelde ze 
het busje uit. Dat voelt als een steek in mijn hart. Moet ik 
bijna huilen. Het is liefde met een pijnlijk randje, een liefde 
die door merg en been gaat.
Ik heb wel gedacht dat ik niet geschikt was als moeder 
van een gehandicapt kind. Ik ben zelf heel talig en had me 
vooral op de mentale kant van de opvoeding erg verheugd. 
Yaël heeft andere kanten in mij aangeboord. Kanten waar-
van ik niet wist dat ik ze in me had. Ik blijk heel zorgzaam te 
zijn. Je moet erg fijngevoelig zijn, steeds goed kijken wat ze 
nodig heeft. Ik vond baby’s altijd leuk: Yaël blijft altijd een 
grote baby. Ze heeft net als ik een behoorlijk temperament 
en een sterke wil. Ze is levenslustig en je kunt met haar 
lachen. Ook uiterlijk zie ik mezelf terug.
Ik heb gewoon een heel leuke dochter. En eigenlijk ben ik 
ook best geschikt als moeder van een gehandicapt kind.” 

 Ze is zo ontzettend

Het maakt mijn liefde  
                      heel heftig en diep     

Een pgb: wanneer, voor wie,  
wat, waar & welke wet?

H E T  P E R S O O N G E B O N D E N  B U D G E T :  H O E  W E R K T  H E T  E I G E N L I J K ?

In haar boek ‘Wonderkind’ (2012, A.W. Bruna) schrijft Sanne 
Kloosterboer over haar ervaringen als moeder van een zwaar 
gehandicapte dochter.

WELKE 
ZORGBEHOEFTE?

24uurszorg

Begeleidende  
verzorging (voor 
kinderen)

Zorg bij  
zelfredzaamheid 
(volwassenen)

Geneeskundige 
zorg

WIE?

Volwassenen en kinderen die 24 uur 
per dag en 7 dagen per week iemand 
nodig hebben die actief toezicht houdt 
of in de buurt is

(Ouders van) kinderen tot 18 jaar met 
een lichamelijke of verstandelijke 
beperking die (extra) hulp nodig heb
ben om zichzelf te kunnen bedruipen

Volwassenen met een beperking die 
het ze moeilijk maakt op alle gebieden 
zelfstandig te functioneren

Volwassenen en kinderen met een 
lichamelijke beperking of chronische 
ziekte die specialistische of verpleeg
kundige zorg nodig hebben

WAT? 

Onafgebroken toezicht en actie
ve observatie gedurende de hele 
dag of zorg in de nabijheid waar
door tijdig ingrijpen mogelijk is

Bijvoorbeeld: logeeropvang, 
begeleiding, opvoedondersteu
ning, persoonlijke verzorging 
(haren wassen, douchen etc.)

Bijvoorbeeld: begeleiding,  
huishoudelijke hulp, (deels)  
persoonlijke verzorging

Medisch specialistische  
verpleging of verzorging

WET?

Wet langdurige 
zorg (Wlz)

Jeugdwet

Wet  
maatschappelijke 
ondersteuning  
(Wmo)

Zorgverzekerings 
wet (Zvw)

WAAR? 

Regionaal  
zorgkantoor

Gemeente

Gemeente

Zorg
verzekeraar

kwetsbaar 
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Maakt het veel uit of je je pgb vanuit de 
ene of de andere wet krijgt? “Ja. Er zijn 
per wet verschillende regels, tarieven  
en procedures. Om te kunnen bepalen 
waar je je pgb moet aanvragen, moet je 
weten tot welke doelgroep je behoort, 
welke zorg je nodig hebt en voor hoeveel 
uur. Op onze site Pgb.nl staan lijstjes  
die mensen de weg naar het juiste loket  
helpen te vinden.”

Kun je je pgb ook uit meerdere potjes 
krijgen? “Ja. Je kunt bijvoorbeeld verple
ging betaald krijgen vanuit je eigen  
zorgverzekering en daarnaast extra hulp 
of begeleiding, bijvoorbeeld bij het  
huishouden of psychische problematiek,  
vanuit de Wet maatschappelijke onder
steuning of de Jeugdwet. Alleen bij een 
pgb vanuit de Wet langdurige zorg zijn  
er geen andere combinaties mogelijk.  
De Wlz is de overtreffende trap: daarin  
is alle zorg voor iemand geregeld. 
Eigenlijk komt zo’n cliënt in aanmerking 
voor een opname waar per definitie dag 
en nacht alle zorg aanwezig is. Met een 
pgb kiest de cliënt ervoor die zorg thuis 
te regelen.”

In plaats van voor een pgb kun je ook 
kiezen voor zorg in natura. Waarom zou 
je daarvoor gaan? “Het verschil is dat  
bij zorg in natura gemeente, zorgverzeke
raar of zorgkantoor alles voor je regelen. 
Deze loketten hebben overeenkomsten 
gesloten met een aantal grote zorginstel
lingen. Meld je je voor zorg in natura, dan 
ontvang je je zorg van een van deze 

gecontracteerde instellingen. Je hebt 
geen omkijken naar de administratie en 
hoeft niet zelf zorgverleners te zoeken. 
Bij een pgb bepaal je zélf wie jou gaat 
ondersteunen. Veel mensen kiezen  
aanvankelijk voor zorg in natura en  
stappen later over op een pgb. Heeft 
iemand zorg op onverwachte momenten 
nodig of heeft een cliënt behoefte aan 
een vaste hulpverlener, dan kies je voor 
een pgb. Ouders kunnen zichzelf ook  
een vergoeding uitbetalen voor de zorg 
voor hun kind.”

Is er een inkomensgrens vastgesteld 
voor het pgb? “Nee. Ook als je een ton 
verdient, kun je een pgb krijgen. Wel is  
in de Wlz de eigen bijdrage inkomens
afhankelijk. Voor kinderen, vanuit de 
Jeugdwet, geldt geen eigen bijdrage, net 
zomin als voor een pgb uit de Zvw – al 
kan wel een verrekening plaatsvinden 
met openstaande vorderingen. Voor 
extra hulp voor minder zelfredzame  
volwassenen, vanuit de Wmo, vraagt  
de gemeente een vaste bijdrage van  
€ 17,50 per vier weken.”

Sanne verbaast zich erover dat ze voor 
een ophoging van Yaëls pgb vanwege 
extra kosten thuis een formulier van zo’n 
30 pagina’s moest invullen. Dat doe je 
niet even. Mantelzorgers als zij zijn al 
genoeg belast; die zitten niet te wachten 
op tijdrovende administratieve romp-
slomp. Is dat echt nodig? “Een aanvraag 
voor meer pgb moeten mensen verant
woorden. Je koopt zelf de zorg in maar 

dan willen gemeenten, zorgkantoren of 
verzekeraars wel weten wat je doet met 
het geld. De procedures daarvoor kunnen 
inderdaad behoorlijk intensief zijn. Je 
moet kunnen uitleggen waaraan het geld 
wordt besteed, wat de zorgverlener  
precies doet. Als ouder moet je kunnen 
aantonen dat de zorg die je je kind geeft 
‘bovengebruikelijk’ is. Dat wil zeggen 
dat die zorg losstaat van de zorg die  
mensen geacht worden te bieden aan 
hun kinderen, ouders, familieleden of 
huisgenoten. Normaal gesproken bied je 
een zorgbehoevende naaste namelijk 
altijd wel enige ondersteuning.”

Sanne kreeg de meeste praktische en 
financiële tips van andere ouders, niet 
van instanties. Waar kunnen mensen 
terecht als ze vragen hebben over het 
pgb? “Wij merken vaak dat mensen te 
weinig op de hoogte zijn van de mogelijk
heden. In principe moeten gemeenten, 
zorgkantoren en verzekeraars mensen 
die een zorgaanvraag doen op de hoogte 
stellen van de opties die zij hebben. Wij 
horen uiteraard alleen de negatieve ver
halen maar hebben de indruk dat er nog 
te weinig voorlichting wordt gegeven. 
Sommige gemeenten voeren zelfs een 
ontmoedigingsbeleid door de pgbmoge
lijkheid niet eens te noemen. Wel is op 
internet veel informatie over het pgb te 
vinden. Daarnaast kunnen mensen  
contact opnemen met Per Saldo. Met  
ons kunnen ze online, telefonisch of  
persoonlijk sparren als ze vastlopen of  
vragen hebben. We adviseren in principe 
op afstand maar kunnen ook ingevulde 
formulieren checken of juridische onder
steuning bieden. Het blijft taaie materie. 
Zelfs ik moet af en toe de regelingen erbij 
halen om te kijken hoe het in speciale 
gevallen precies zit!” ❶

Dementiedilemma
Niemand wil dement worden. En bij
na niemand wil dan verder leven. 
Daarom stelt driekwart een euthana
sieverklaring op om dat te voorko
men. Helaas blijkt die laatste wil in 
de praktijk vaak niet geldig als men
sen eenmaal wilsonbekwaam zijn. 
Hoe voorkom je die houdgreep? Ook 
al besloot de rechtbank in Den Haag 
op 11 september tijdens een zaak 
jegens een arts dat een eerder gete
kende euthanasieverklaring rechts
geldig is, Henk Blanken neemt het 
zekere voor het onzekere. Hij – zelf 
50% kans op dementie – schreef er 
een boek over. Zijn voorstel: maak 
een achterblijversclausule waarin je 
een naaste volmacht geeft de eutha
nasie te regelen als jij het niet meer 
kunt. Henk Blanken, Beginnen over 
het einde (de Correspondent, € 20)

Meer weten?
Pgb.nl
Svb.nl/pgb
Informatielangdurigezorg.nl/juiste-loket
Zorgwijzer.nl/faq/pgb
Zorgverzekering.org
Regelhulp.nl (zoekterm: pgb)

Sanne bekostigt de zorg voor Yaël gedeeltelijk vanuit het 
zogenaamde persoonsgebonden budget (pgb). Iedereen 

met een chronische beperking of ziekte die daardoor langdurige 
zorg nodig heeft, komt voor zo’n pgb in aanmerking. Er zijn vier 
wetten van waaruit een pgb kan worden betaald en drie loketten 
die daarover gaan. Waar u een pgb moet aanvragen en op grond 
van welke wet u die krijgt, is afhankelijk van de zorgvraag (zie 
tabel op vorige pagina). Er is online veel informatie over het pgb 
te vinden maar iemand die er net mee te maken krijgt, kan door 
de bomen het bos vaak niet meer zien. Lotte Schouten is Pgb
consulente bij Per Saldo, de belangenverenging voor mensen 
met een pgb. Zij geeft antwoord op een aantal pgbvragen.  
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3.865.000

Steun de mantelzorger
Mantelzorg moet breed geaccep
teerd, gewaardeerd en ondersteund 
worden. Dat vindt Mantelzorgelijk, 
een onafhankelijk platform voor en 
door mantelzorgers. Mantelzorg is de 
zorg voor iedereen; je bent het, je 
wordt het of je krijgt het is hun mot
to. Veel mantelzorgers staan mentaal 
en financieel onder druk. Beleid bij 
de overheid wordt óver en niet mét 
hen gemaakt. Als de zorg te zwaar 
wordt, is er geen gerichte ondersteu
ning, geen maatwerk en zeker geen 
financiële zekerheid. In hun Mantel
zorg Manifest vraagt Mantelzorgelijk 
de overheid ‘met klem hun beleid 
daadwerkelijk af te stemmen op de 
behoeften en input van de mantel
zorgers in Nederland.’ Want ‘het kan 
en moet anders!’ Mantelzorgelijk.nl

Stuur een kaartje
Gratis een kaartje laten bezorgen bij 
een gewaardeerd mantelzorger? Dat 
kan, op of rondom de Dag van de 
Mantelzorg. Bestelt u vóór 18 novem
ber een kaartje van Greetz dan kunt 
u het gratis* laten bezorgen. Lees op  
Zin.nl/mantelzorg hoe het werkt.
 * de kaart is van Greetz.nl, de  
postzegel wordt u aangeboden door 
VVV-cadeaukaart, maaltijdservice  
apetito en MantelzorgNL.

10 november 2019 is de jaarlijkse 
Dag van de Mantelzorg. Heel 

Nederland laat dan zien hoezeer 
mantelzorgers worden gewaardeerd. 

Op deze dag worden overal in het 
land activiteiten georganiseerd.

Dagvandemantelzorg.nl

 M A N T E L Z O R G E N D E  Z I N - L E Z E R E S S E N   
80% van de Zin-lezeressen helpt haar 
ouders als ze die bezoekt met de  
boodschappen, klusjes in of rond het 
huis of vervoer. 1 op de 4 van hen  
verricht mantelzorg.

 E I N D E  V R I J W I L L I G E  
 O U D E R E N Z O R G? 

Rond 2040 is het aantal potentiële man
telzorgers voor hoogbejaarden met mini
maal de helft gedaald, concluderen het 

Sociaal Cultureel Planbureau en het 
Planbureau voor de Leefomgeving in een 

gezamenlijk onderzoek. Oorzaak is de 
vergrijzing. Kan elke 85plusser nu nog 

kiezen uit vijftien helpers, over zo’n twin
tig jaar zijn dat er nog maar zes. Is de 

grens van de informele zorg bijna bereikt?

 D O E  D E  T E S T,  
 V E R L I C H T  D E  Z O R G 

Op Cz.nl kunt u de ‘zorgverlichter
test’ doen. Hiermee brengt u in kaart 
hoeveel klusjes u doet, hoe belast u 
bent, welke taken u eventueel zou 
willen afstoten en welke mogelijkhe
den daarvoor aanwezig zijn.

10%
van de mantel- 

zorgers voelt zich 
zwaar belast

BRON: REGIONALE ONTWIKKELINGEN IN HET 
AANTAL POTENTIELE HELPERS VAN OUDERE 
OUDEREN TUSSEN 1975-2040 (SCP/PBL, 2018)

1 op de 4
werknemers
combineert 
betaald werk  
met mantelzorg

mantelzorgers
zorgen al langer  
dan 3 maanden

4,4miljoen
mantelzorgers telt Nederland. 
Ofwel: 1 op de 3 Nederlanders 

(boven de 16 jaar)

DAG VAN  
DE MANTELZORG
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zorgen

Agnes van Lieburg-Boorsma (1955) zorgt zeven dagen in de week 
voor haar moeder (1928) die in de aanbouw woont. Daarnaast vangt 
ze ook geregeld haar drie kleinzoons op. Als ze het over zou moeten 
doen? Dan zou ze het weer precies zo doen.
TEKST: ANNE ELZINGA | BEELD: MARK UYL

 Ik hoop dat we  
nog heel lang  
voor haar mogen

V O O R  O U D E R S  I N  H U I S  Z O R G E N
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“Dat ik mezelf af en toe even vergeet en te 
lang doorga, is het enige nadeel aan onze 
mantelzorgconstructie. Verder heeft het 
alléén maar voordelen. Mantelzorgen 
klinkt misschien als een enorme opgave, 
maar eigenlijk heb ik mijn leven gewoon 
voortgezet. Door alles wat mama in de 
oorlog heeft meegemaakt, is ze heel ang-
stig geworden. Als kind was ik er al aan 
gewend dat ze het liefst wil dat ik bij haar 
ben. Voordat ze tweeënhalf jaar geleden 
naast ons kwam wonen, ging ik al elke 
dag naar haar toe. Ik wil niet zeggen dat 
ik voor haar zorgde, maar eigenlijk kwam 
het daar wel een beetje op neer. Daarvan 

Je ziet elkaar de hele dag door maar we 
bewaken onze privacy wel. De keuken-
deur die onze huizen scheidt, zit goed 
dicht. Af en toe steekt mama haar hoofd 
om de deur (‘Joehoe!’), drinken we een 
kopje thee op de veranda en soms maken 
we eetafspraken – bij haar of bij ons. Ik 
vind de zorg niet erg belastend: een 
beetje huishouden doen, mama helpen 
met douchen en aankleden, haar in de 
kousen hijsen, meegaan naar afspraken 
en de medicatie in de gaten houden. Ja, 
we kunnen niet meer zo veel reizen als 
vroeger. Maar hoe erg kan het zijn om 
dat een aantal jaren niet te doen? Wij 
hebben er geen moeite mee onszelf een 
tijd min of meer opzij te zetten in het 
leven, want zo voelt het niet. Alleen de 
rompslomp rond het aanvragen van 
hulp of medicijnen heb ik onderschat. 
Moet ik een formulier invullen waar 
geen eind aan komt. Daar heb ik een 
enorme hekel aan.
Tot nu toe is het hier buitengewoon vro-
lijk. Hoe het in de toekomst zal gaan, 
weet ik niet. Wij staan daar redelijk  
ontspannen in. Dan krijgen we straks 
misschien een pittige tijd – als mama 
het maar fijn heeft. We hopen dat we nog 
heel lang voor haar mogen zorgen. Op 
de langere termijn willen we hier een 
meer-generatie-woning van maken: dat 
wij doorschuiven en mijn dochter met 
haar gezin in de hoofdwoning gaat 
wonen. Officieel moeten wij dan aan de 
mantelzorgeisen voldoen. Maar het zou 
toch te bizar voor woorden zijn als je zelf 
niet in zo’n woning mag wonen nadat je 
heel lang voor je moeder hebt gezorgd?! 
Hopelijk veranderen de regels. Ik hoop 
dat veel meer mensen gaan kiezen voor 
samenwonen in één groot huis. Dat ze  
voor elkaar gaan zorgen.” ❶

M E T  ( E E N )  T H U I S W O N E N D E 
O U D E R ( S )

Zó zorg je voor jezelf

Steeds vaker trekken zorgbehoevende 
ouders in bij hun kinderen of betrek-
ken ze een huisje op hun erf. Ginette 
Klein is medewerker mantelzorglijn 
en juridisch advies bij MantelzorgNL. 
Zij geeft tips en advies.

Chalet, aanbouw of verbouwde garage?
Aan het aantal vragen merkt Klein dat 
de belangstelling voor mantelzorg
woningen de laatste tijd een enorme 
vlucht heeft genomen. Mensen vinden 
het vaak een fijne vorm: het biedt net 
wat meer afstand dan wanneer je 
iemand in huis neemt. Steeds meer 
bedrijven bieden tegenwoordig mantel
zorgchalets aan: deels prefab, deels 
op maat. Die kun je later weer weg
halen. Sommigen bouwen zelf een 
mantelzorgwoning (aan) of verbouwen 
de garage of het atelier. Daarvoor  
gelden verschillende bouwtechnische 
en juridische voorwaarden.

Vergunningvrij maar niet  
voorwaardenvrij
Sinds november 2014 is het mogelijk 
op eigen terrein een mantelzorgwoning 
te plaatsen zonder vergunning of toe
stemming van de gemeente. Wel moet 
aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. Zo moet er wel al sprake zijn 
van mantelzorg en mogen er bijvoor
beeld niet meer dan twee mensen 
wonen van wie minimaal één mantel
zorg krijgt. (Soms willen gemeenten 
nog wel eens komen controleren.)  
Als de mantelzorgwoning aan de voor
waarden voldoet en uit een verklaring 
van de huisarts blijkt dat er inderdaad 
sprake is van mantelzorg, móet de 
gemeente akkoord gaan.

Voordelen mantelzorg in/bij huis:
❶ Mogelijkheid tot hulp wanneer dat 
nodig is.
❶ Direct zicht op hoe het gaat.

V O O R  O U D E R S  I N  H U I S  Z O R G E N

heerlijk ❶  Besparing van (reis)tijd en (reis)
kosten.

❶ Tegengaan van eenzaamheid.
❶   Versterking van de banden tussen 

(groot)ouders en (klein)kinderen
  (bij mantelzorgwoning). Prettige  

balans tussen nabijheid en afstand.
❶  Voor een naaste zorgen geeft  

voldoening: je bent betekenisvol.

Nadelen mantelzorg in/bij huis:
❶  Gebrek aan privacy (bij mantelzorg 

woning minder dan bij inwoning).
❶  Gevaar van overbelasting:  

ongemerkt ga je steeds meer zorg 
verlenen.

❶  Mogelijk vervallen in oude  
gezinspatronen.

❶ Ergernissen over en weer.
❶ Druk op uw eigen relatie.

 5  T I P S  V Ó Ó R  U  B E G I N T :  
1  Oriënteer u op de mogelijkheden: 

breng financiële en juridische gevol
gen in kaart.

2 Informeer u over de voors en tegens.
3  Bedenk van beide kanten goed wat u 

wel en niet wilt: achteraf bijstellen is 
lastig.

4  Bespreek wat andere familieleden 
kunnen bijdragen: het sluipt er in dit 
geval snel in dat de mantelzorger 
álles doet.

5 Zet afspraken op papier.

En, gaat u ervoor?
Let dan goed op: per januari 2021 
wordt de nieuwe Omgevingswet inge
voerd. En vervalt misschien de regeling 
van het vergunningvrij plaatsen van 
een mantelzorgwoning. Gemeenten 
krijgen dan meer ruimte om een  
eigen beleid vast te stellen. Nu al zijn 
sommige gemeenten soepeler dan 
andere. Overweegt u al uw ouders op 
uw terrein te laten wonen? Regel het 
snel.

Meer weten? Kijk voor praktische  
tips, weetjes en een stappenplan  
op Mantelzorg.nl

Thuis zorgen 
 voor je ouders

❶  Let op uzelf. Maak écht tijd vrij voor 
uzelf.

❶  Betrek anderen bij de zorg. En doe 
dat meteen vanaf het begin. Want 
hoe langer u daarmee wacht, hoe 
lastiger het wordt en hoe minder 
makkelijk sommige ouders er in 
meegaan.

❶  Neem niet te veel uit handen.  
U heeft al genoeg te doen.

❶  Voorkom dat de ouder-kindrelatie 
verandert. Dat er alleen nog sprake 
is van een zorgrelatie.

❶  Doe de check. Op Mantelzorg.nl 
kunt u eenvoudig testen of u  
tussen het zorgen door wel goed 
voor uzelf blijft zorgen.

raakte ik behoorlijk uitgeput. Nu kan ik 
alles heerlijk tussendoor doen. Dat heeft 
soms tot gevolg dat de ruimte voor mezelf 
iets te klein wordt. Een half jaar geleden 
kwam ik mezelf tegen: ik ging mijn vrien-
dinnen missen, nam te weinig tijd voor 
mezelf – ook omdat we onze drie klein-
zoons vaak opvangen. Ik was happy maar 
had een stukje van mezelf te lang in de 
kast gezet. Het overkomt me, weet je. Ik 
vind het allemaal zó leuk! En mama is ook 
zo’n gezelligerdje. Gelukkig helpt  mijn 
man Rien mee en springen onze dochters 
in als het nodig is. En onze schoonzoons 
soms ook: kostelijk om te zien.
Het had heel wat voeten in de aarde voor-
dat de vergunning voor de aanbouw rond 
was maar het blijkt een uitkomst. Mama is 
heel dankbaar dat ze hier kan wonen en 
toch een beetje de regie over haar eigen 
leven kan houden. Ik hoef de deur niet 
meer uit, kan toezien op kleine dingetjes, 
het is gezellig en mama voelt zich veilig. 
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Ik kan alles

tussendoor doen
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Miriam Sanders (1962) zorgt al twintig jaar voor haar man Hans (1961) 
die door een motorongeluk vanaf zijn borst is verlamd. Ze voelt zich 
voor een kwart mantelzorger. Maar als er iets onverwachts gebeurt, 
is ze het helemaal.
TEKST: ANNE ELZINGA | BEELD: MARK UYL

is hechter geworden

Onze



“In mijn praktijk zie ik regelmatig dat de 
rollen in de relatie van partners en min
naars veranderen naar verzorgerpatiënt 
als een van de twee afhankelijk wordt van 
de zorg van de ander.” Henriëtte 
Schoones spreekt uit ervaring: ze was 
drie jaar lang mantelzorger voor haar 
man, die in 2011 overleed. In haar praktijk 
ziet ze cliënten in eenzelfde situatie als zij 
toen. “De zorg kan zó op de voorgrond 
komen, dat de seks uit beeld verdwijnt. Je 
wordt niet zo snel opgewonden als je de 
billen van je partner moet afvegen. Je 
moet samen weer een nieuw evenwicht 
zoeken door te praten over wat de veran
deringen voor ieder betekenen. Mijn  
ervaring is dat het helpt om mensen te 
laten zien dat intimiteit uit méér dan seks 
bestaat. Emotionele intimiteit: het delen 
van gevoelens. Psycho logische intimiteit: 
het delen van verlangens, dromen en fan
tasieën. Sociale intimiteit: samen dingen 
doen. Spirituele Intimiteit: het delen van 
opvattingen en al dan niet morele waar
den. Intellectuele intimiteit: het delen van 
opvattingen en idealen. Lichame lijke inti
miteit: niet seksueel lichamelijk contact. 
Mensen zien dan dat ze naast seksuele 
intimiteit ook op andere vlakken intimiteit 
kunnen beleven. Als ze openstaan voor 
elkaars behoeften, tekortkomingen, ang
sten, zorgen en onzekerheden kunnen ze 
samen een nieuwe vorm van intimiteit 
ontwikkelen. Cliënten geven regelmatig 
aan dat ze zich veel meer met elkaar ver
bonden voelen dan vóór de beperking.”

“Op dit moment hebben we het even zwaar. Hans is momen-
teel mantelzorger voor zijn ouders. Maar omdat hij niet alles 
kan, komt een deel daarvan op mij neer. Weer een taak erbij. 
Normaal redden we het wel. Met behulp van zijn armen, zijn 
rolstoel en zijn hulphond kan Hans zichzelf redelijk goed 
bedruipen. Hij kan niet lopen, wel zitten. Maar soms gaat er 
iets mis. Valt-ie uit zijn stoel en moet ik hem tillen. Dat is niet 
alleen lichamelijk zwaar, het vreet ook aan mij om te zien 
hoeveel verdriet het Hans doet dat hij dan zo machteloos is. 
Of hij heeft een ongelukje met zijn ontlasting. Zet ik mijn 
schouders eronder, neus dicht en helpen. Het doet mij – en 
hem – pijn dat we dan met z’n tweeën zo aan het sukkelen 
zijn. Gelukkig weet je van tevoren niet precies wat mantel-
zorgen inhoudt. Je groeit er langzaam in. Ik ben superzelf-
standig geworden. Vroeger liet ik Hans allerlei klusjes doen. 
Nu pak ik de boormachine en schilder het huis, al heb ik 
daar een gruwelijke hekel aan.

Ten tijde van het ongeluk waren we net bezig met de vraag of 
we kinderen wilden. We kennen elkaar al vanaf ons 16de, 
maar inmiddels was het nu of nooit: we waren allebei 36. Die 
beslissing is voor ons genomen. We zouden dan een IVF-
traject in moeten gaan, op een gewone manier zwanger wor-
den lukte niet meer. Ik mis het nog intiemere dan knuffelen, 
aaien en tegen elkaar aankruipen niet. Hans vond en vindt 
dat wel erg. Toch zijn we echt nog partners, geen broer en 
zus. Voor mijn broers zou ik niet naakt rondlopen! Onze rela-
tie is hechter geworden. Elkaar verstaan, begrip voor elkaar 
hebben, weten wat de ander denkt; dat heeft zich verdiept. 
We snappen elkaars gevoelens en kunnen daar goed over 
praten.
Hans nam zich vanaf het begin voor om er het beste van te 
gaan maken. Voor mij was het toch wel slikken. Je hele toe-
komstbeeld verandert: alles wat je had gepland moet je 
omgooien. We zouden verre reizen maken. Naar de Great 
Barrier Reef, naar Zuid-Afrika. We waren bezig met een nieu-
we badkamer. Aanvankelijk ging alle aandacht naar Hans. 

dag, morgen zien 
we wel weer 

Pas toen mij maanden later werd gevraagd hoe ik het alle-
maal had ervaren, dacht ik: verrek, ik ben er ook nog! Ik mis 
vooral de vrijheid om spontaan dingen te doen. Even ergens 
eten. Als Hans moe is – dat zie ik altijd aan hem – moeten we 
thuis blijven. Daar baal ik wel eens van. Pak ik de fiets of de 
auto. Dan moet ik even vluchten.

Mooi is dat we nu meer genieten van kleine dingen. We 
moesten naar andere werelddelen maar Nederland blijkt 
óók prachtig. We zijn dol op onze hulphond. Owen brengt 
zoveel plezier. Met de actie Help Hans aan een Hulphond 
hebben zijn collega’s het geld voor Owen bij elkaar gesprok-
keld. SBS6 maakte daar opnames van – ik heb buiten beeld 
staan huilen… Tegenover de mensen die na het ongeluk 
niets meer van zich lieten horen, staan gelukkig anderen die 
belangeloos steun bieden.
Over de toekomst denk ik niet te veel na. Ik leef per dag. Of 
Hans misschien nog gehandicapter wordt, of ik dement net 
als mijn moeder: ik wil er niet over nadenken. Vandaag is 
een leuke dag, morgen zien we wel weer. Ik durf niet ver 
vooruit te denken. Dat klinkt misschien heel zwartgallig 
maar dat ben ik niet hoor!” ❶

Houd uw wereld groot
Een zware belasting van de mantelzorger 
kan ook de intieme band tussen partners 
verstoren. “Je moet voorkomen dat je 
wereld te klein wordt doordat je leven 
door de mantelzorg wordt opgeslokt. Dat 
kan zich ook wreken richting je partner,” 
zegt relatietherapeut en seksuoloog 
Henriëtte Schoones. Dus:
❶ Bewaak uw grenzen én autonomie.
❶  Onderneem regelmatig iets waarvan u 

energie krijgt.
❶  Voorkom dat u in een isolement terecht
komt; draag de zorg eens over.

❶  Deel uw eigen sores met familie,  
vrienden of lotgenoten.

❶  Spreek naar uw partner uit waar u mee 
zit. Bespreek dan vooral wat u wél wilt 
in plaats van hoe het niet moet (om te 
voorkomen dat u gefrustreerd raakt). 

 
Hoe blijf je geliefden als je plotseling moet 
zorgen voor je gehandicapte partner? We 
legden de vraag voor aan relatietherapeut 
en seksuoloog Henriëtte Schoones.

Intieme 
mantelzorg

 S P E E L  E E N  
 S P E L L E TJ E 
Met erotisch spel Ultiem 
Verlangen – dat bestaat  
uit honderden tedere en 
seksuele tips, opdrachtjes 
en vragen – kunt u op  
een luchtige manier over 
intimiteit praten, uw reper
toire vergroten en vaak 
ook de humor erin houden. 
U hoeft het spel niet te 
spelen maar kunt elkaar 
bijvoorbeeld ook vragen 
vijf tedere opdrachtkaart
jes te kiezen die u graag 
eens zou willen uitvoeren.
Het Tease en Please Ultiem 
Verlangen erotisch spel is 
verkrijgbaar bij o.m.  
Bol.com voor € 19,95.

leuke 
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Vandaag
 is een 

‘ Cliënten voelen 
zich regelmatig 
méér met elkaar 
verbonden dan  
vóór de beperking’

5 TIPS voor een seksueel vlammetje
Was uw seksuele relatie nooit zo belangrijk, 
dan zal het gemis niet te groot zijn. Voor stellen 
met een voorheen florerend seksleven geeft 
seksuoloog Henriëtte Schoones een paar tips:
❶   Zoek samen naar nieuwe manieren. 

Beperkingen kunnen invloed hebben op de 
zin in seks. Onthouding kan het gevolg zijn 
als iemand bijvoorbeeld bang is tekort te 
schieten. De kunst is nieuwe manieren of 
vormen te ontdekken.

❶  Focus op wat nog wél mogelijk is. 
❶   Kies voor een andere rolverdeling. 

Bijvoorbeeld als oude seksuele gewoonten 
niet meer haalbaar zijn en de gezonde part
ner voorheen een passievere rol had.

❶  Zet hulpmiddelen in. Bij gebrek aan opwin
ding kunt u op zoek naar extra prikkelingen, 
opwindende verhalen of meer ‘technische’ 
hulpmiddelen.

❶   Maak eventueel gebruik van Cupids couch. 
Dat is een ergonomische opblaasbare bank. 
Of van body bouncer: een bankje dat de 
zwaartekracht tijdens het vrijen wegneemt. 

E N  J E   R E L A T I E
Zó zorg je voor jezelf



V A N  J O U W  Z O R G  A F H A N K E L I J K

nog wél kan

Manouk Breeuwer (1995) woont afwisselend in Voorschoten (bij 
haar ouders) en Den Haag (bij haar vriend). Haar moeder (1960) 
kreeg twintig jaar geleden de diagnose ALS en Manouk helpt 
waar ze kan bij de verzorging.
TEKST: SARA MADOU | BEELD: MARK UYL

moederIk focus op wat mijn

28



Het zorgen is niet altijd even makkelijk. Want 
de moeder van Manouk geeft niet graag de 
regie uit handen. Manouk: “Ik weet nog goed 
hoe ik als jong meisje mijn moeder thuis in de 
keuken zag staan en vol enthousiasme in 
haar armen sprong waarna we allebei achter-
over vielen. Haar lichaam kon dat niet meer 
aan. Toch heeft het best lang geduurd voordat 
ik me realiseerde hoe ernstig haar ziekte was. 
Ik was pas 4 toen de diagnose werd gesteld, 
kan me mijn moeder alleen mét ALS herinne-
ren. De gemiddelde levensverwachting van 
een ALS-patiënt is drie tot vier jaar. Daar zit 
ze met twintig jaar al ver overheen. Gelukkig 
heeft ze de tragere variant waarbij de effecten 
het eerst in je ledematen optreden, en niet in 
longen en spraak. Het klinkt misschien gek, 
maar we praten amper over haar ziekte. Lie-
ver focus ik op wat ze nog wel kan – al is dat 
helaas steeds minder. Voorheen kon ze bij-
voorbeeld nog zelf lopen, en haar eigen eten 
aan een vork prikken. Dat zit er nu niet meer 
in. Elke nacht moet er iemand bij haar zijn: 
meestal is dat mijn vader. Ik help vaak in de 
ochtend: ontbijt verzorgen, helpen bij toilet-
bezoek, douchen en aankleden. In de avond 
doe ik boodschappen, of kook ik. En ik breng 
haar soms naar afspraken, zoals de tandarts. 
We hebben de zorgtaken goed verdeeld. Er is 
thuiszorg, en we hebben invallers voor als het 
nodig is. Een vast team: je wil natuurlijk niet 
dat elke dag iemand anders je onder de dou-
che zet. Mijn moeder heeft iedereen zelf uitge-
zocht en maakt ook de planning. Dat ik mijn 
steentje bijdraag, vind ik niet meer dan 
logisch. Natuurlijk had ik liever gehad dat 
mijn moeder gezond was. Maar als dat niet zo 
is, kun en wil je toch niet anders dan helpen?”

Slim en handig
“Vóór haar ziekte was mijn moeder onder 
meer wijkverpleegkundige en hoofd P&O, 
altijd druk bezig. Maar ook in haar huidige 
situatie blijft ze zo actief mogelijk. Ze volgde 
een kunstcursus, waar ze met een taxi naar-
toe ging, en heeft wel een stuk of zes vrijwil-
ligersfuncties die ze van achter de computer 
met haar speciale rolstoel en muis uitvoert. 
Van mails beantwoorden voor de Stichting 
ALS en patiëntenverenigingen tot de website 
van de hockeyclub: als het internet er bij ons 

uit ligt, is er grote paniek. Ook vertegenwoor-
digt ze elk jaar ALS Patients Collective op een 
groot congres; ik ga altijd mee. In november 
gaan we weer, naar de Australische stad 
Perth. Erg intens, omdat ik dan een week lang 
de zorg voor mijn moeder draag. Maar ook 
héél bijzonder natuurlijk dat we dat samen 
kunnen doen. Ze heeft nog steeds graag de 
touwtjes in handen en dat botst wel eens. Dan 
kijkt ze bijvoorbeeld kritisch toe als ik haar 
koffer inpak. Maar ik snap ook wel dat ze zo 
voelt dat ze de regie nog heeft. Mijn moeder is 
een perfectionistische vrouw; dat kan best 
irritant zijn. Ze is heel slim en handig, alleen 
haar lichaam werkt niet meer mee. Het komt 
ook wel eens voor dat wij als verzorgenden 
haar moeten overtuigen dat ze bepaalde din-
gen niet meer kan. Zo loopt ze in huis met een 
looprek, wat erg wankel gaat. Twee weken 
geleden viel ze, en vroegen we ons af of het 
niet te gevaarlijk werd. Maar je wil iemand 
ook dat kleine beetje beweging niet nog 
afpakken.”

Hechte moeder-dochterband
“Haar ziekte heeft ook mooie ervaringen 
opgeleverd. Zo houdt mijn moeder ontzettend 
van reizen en daarbij laat ze zich niet tegen-
houden. We zijn onder meer in Amerika 
geweest, op safari in Kenia en naar Myanmar. 
Vijf jaar geleden is ze zelfs nog aan een para-
chute een vliegtuig uitgesprongen! Ze stelt 
zich gewoon in op de aanpassingen die daar-
bij nodig zijn. En mijn vader is gelukkig een 
sterke man die haar prima kan tillen. Ik denk 
sowieso dat we een hechtere band hebben – 
meer tijd bewust met elkaar doorbrengen – 
dan de gemiddelde moeder en dochter. Ze 
inspireert me ontzettend met haar vinding-
rijkheid om dingen te kunnen blijven doen, 
op haar eigen manier. Ik ben onwijs trots op 

Ze heeft nog steeds 
graag de touwtjes in 
handen en dat 

❶    “Schaam u er niet voor om hulp 
in te schakelen. Zelfs hoogopge
leide mensen in de zorg komen 
niet uit de wirwar aan regeltjes 
en voorschriften die er komen 
kijken bij het mantelzorgen.” 

❶  “Houd de ouder-kindrelatie 
intact. Veel mantelzorgers 
beseffen niet dat wat ze doen 
bovengebruikelijke zorg is. Een 
kind van 14 jaar oud nog moeten 
voeren bijvoorbeeld, of het bed 
van uw moeder elke dag moeten 
verschonen. Ik overleg met de 
mantelzorger over het uitbeste
den van dit soort taken.”

❶  “Blijf uw eigen leven leiden. 
Sommige mantelzorgers raken 
hun eigen leven volledig kwijt. Ze  

haar. Soms denk ik wel: let je wel op jezelf? 
Maar de dingen die ze doet en ziet maken 
haar zó blij.”

Zoveel mogelijk plezier
“Wanneer je als jongere zorgtaken hebt, word 
je wel sneller volwassen. Daarom waren mijn 
ouders er op gebrand dat ik ook mijn eigen 
leven bleef leiden en dingen deed die bij mijn 
leeftijd hoorden, zoals uitgaan of op zomer-
kamp. Toch had ik rond mijn 18de een moei-
lijke periode. Veel piekeren, bang voor de 
toekomst. Sindsdien proberen we bewust 
zoveel mogelijk plezier te maken als we samen 
zijn. Het hoeft niet altijd om het zorgen te 
draaien, juist niet. Ondernemen we met zijn 
tweeën iets, dan gaan we bijvoorbeeld op  
stedentrip of winkelen, dat vinden we allebei 
heerlijk. Ik heb niks met musea, die bezoekt 
mijn moeder met een vriendin. Dan ga ik echt 
niet mee alleen omdat ze ziek is. Mijn moeder 
is in de eerste plaats mijn moeder.”

Toekomstbeeld
“We hebben geen idee wat haar levensver-
wachting is. De longwaarden zijn momenteel 
in orde, maar je moet altijd op je hoede blij-
ven. Een longontsteking betekent voor haar 
iets heel anders dan voor mij, omdat haar lijf 
zoveel fragieler is. Dat is en blijft pittig om 
mee om te gaan, zeker voor jonge mantelzor-
gers als ik. Daarom zet ik me volop in voor 
lotgenoten. Lange tijd heb ik geen idee gehad 
waar ik informatie kon krijgen. Als je daar als 
jongere aan toe bent en gaat googelen, schrik 
je je zonder context kapot van wat je leest. Ik 
studeer maatschappelijk werk en dienstverle-
ning. Voor mijn bachelorscriptie doe ik een 
onderzoek, waarvoor ik andere jonge mantel-
zorgers van ALS-patiënten spreek. Ik vind het 
belangrijk dat zij erkend worden. Het kan 
namelijk heftige gevolgen hebben: van 
depres sie tot alcoholmisbruik. Begeleiding – 
psychisch én praktisch – is essentieel. Net als 
zorgen dat je geniet van de tijd die je nog hebt 
samen, dat het leven méér is dan alleen die 
verschrikkelijke ziekte. Het lijkt me geweldig 
om lotgenoten een sterkere stem te kunnen 
geven. Het is sowieso een zware taak, laat 
staan als je nog jong bent en opgroeien al 
genoeg energie en aandacht vergt.” ❶

wel eens

V A N  J O U W  Z O R G  A F H A N K E L I J K

Assisteren  
jongeren bij de zorg?
Verwijs ze dan door naar 
Lsvb.nl. Daar is meer 
informatie te vinden 
over hoe ze een beroep 
kunnen doen op het pro
fileringsfonds van hun 
onderwijs voor een 
financiële compensatie. 
Ook bieden de meeste 
gemeenten ondersteu
ning op dit vlak. Hiermee 
kan voorkomen worden 
dat ze studievertraging 
oplopen.

 
A L S  J E  Z O R G T  V O O R  I E M A N D  D I E  
Z I J N  Z E L F S T A N D I G H E I D  V E R L I E S T

Zó zorg je voor jezelf

 
denken niet na over het zwarte 
gat waarin ze kunnen belanden 
als de zorg ooit stopt. Lege plek
ken in cv, niks opgebouwd qua 
pensioen, sociale leven verwaar
loosd: het is niet niks. Soms 
weten mensen na het overlijden 
van degene voor wie ze zorgden 
niet eens meer wat ze zélf leuk 
vinden. Dat moet je voorkomen.”

❶  “Zoek hulp bij de minst leuke 
zaken. Of de dingen waar u zelf 
niet goed in bent. Mantelzorg
makelaars en cliëntonder
steuners regelen zorg op maat. 
Hierdoor hoeft u als mantel
zorger bijvoorbeeld geen maal
tijden of schoonmaak meer te 
regelen, en komt er tijd vrij  
om samen iets leuks te onder
nemen. Mooie herinneringen 
maken is juist zo kostbaar. 
Liever lekker eten met de hele 
familie of winkelen dan uren 
investeren om iets te regelen.”

 3 X  Z O R G E L O O S  
 M A N T E L Z O R G E N 
1  Betrek de verzorgde zoveel 

mogelijk bij beslissingen. 
Wanneer iemand achteraf 
met een besluit wordt 
geconfronteerd waarin hij 
of zij niet is meegenomen, 
wordt het voor mensen die 
sterk aan hun zelfstandig
heid hechten extra lastig 
om zo’n verandering te 
accepteren.

2  Let op uw formulering. “Ik 
vind dat je niet meer zelf 
kunt koken” klinkt heel 
anders dan: “Ik maak me 
zorgen om je vanwege het 
gevaar dat er nu komt kij
ken bij het koken met gas 
in je keuken.”

3  Maak duidelijke afspra
ken. Stel (op tijd) vast in 
een levenstestament wie 
de grote beslissingen mag 
nemen als iemand zelf niet 
meer kan besluiten.

  4 Lessen van een  
mantelzorgmakelaar  
  Mariëtte van de Ven is mantel
zorgmakelaar en onafhankelijk 
cliëntondersteuner.
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Z O R G E N  W O R D T  F A M I L I E R U Z I E

Jolanda Zuydgeest (1962) komt uit een gezin met negen kinderen 
dat door de mantelzorg voor haar inmiddels overleden moeder 
volledig uit elkaar is gevallen.
TEKST: SARA MADOU | BEELD: MARK UYL

kregen had mijn moeder 
haarfijn door
ruzie
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“Voordat dit allemaal speelde, konden we het als broers en 
zussen prima met elkaar vinden. Daar is nu niks meer van 
over. Het begon allemaal toen mijn vader overleed, 28 jaar 
geleden. Toen mijn moeder er alleen voor kwam te staan, 
kreeg ze depressieve klachten. Daar merkte ik toen nog niet 
zoveel van: als jongste van negen kinderen heb ik altijd het 
idee gehad dat ze mij probeerde te sparen. Maar ze is er nooit 
meer helemaal bovenop gekomen. Het ging nog best lang 
goed omdat mijn vrijgezelle broer bij haar in huis woonde; 
daardoor was er ’s nachts altijd iemand bij haar. Hij kreeg 
een paar jaar geleden echter ernstige hartklachten en 
belandde in het ziekenhuis. Daardoor werd de hoeveelheid 
mantelzorg bij de rest van het gezin flink opgeschroefd. 
Want niet alleen werd de depressie van mijn moeder steeds 
erger, ze beefde ook heel sterk en had allerlei andere ouder-
domsklachten. ’s Nachts alleen blijven kon echt niet meer.”

Zelfmoordpoging
“Het klinkt heel naar maar ik heb wel eens gedacht: was ze 
maar dement geweest. Dan had ze alle ruzies niet zo doorge-
had. De generatiekloof tussen de broers en zussen speelde 
al snel op; sommigen werkten nog, anderen waren met pen-
sioen, onze levens verschilden flink. Ik werk in het onder-
wijs en was in het weekend zoveel mogelijk bij mijn moeder. 
Maar een van mijn broers zei bijvoorbeeld dat zijn vrouw het 
niet zag zitten om veel tijd met haar schoonmoeder door te 
brengen. Met name drie broers deden amper mee, terwijl de 
rest met een hoop gepuzzel een zorgschema had samenge-
steld. Dat we daar ruzie over kregen had mijn moeder haar-
fijn door. Ze zei steeds vaker dingen als: ‘Was ik er maar niet 
meer, dan hadden jullie geen last van me.’ Uiteindelijk deed 
ze een zelfmoordpoging door te proberen zich van het bal-
kon te laten vallen. Omdat ze zo fragiel was, lukte dat niet en 
nam ze alle slaappillen die ze kon vinden in. Gelukkig von-
den we haar op tijd. 90 jaar oud was ze op dat moment. Toen 
we met z’n allen de situatie met de huisarts bespraken, zei 
een van mijn broers: ‘Laten we maar euthanasie plegen, 
want ze wil blijkbaar niet meer.’ Ik ben niet principieel tegen 
euthanasie maar de manier waarop hij dat zéi... Het is je 
eigen moeder, hè?”

Alles uit de kast
“Vier maanden duurde de intensieve zorg thuis, waarbij we 
ook zo vaak mogelijk bij mijn broer op de Intensive Care pro-
beerden te zijn. We haalden alles uit de kast om moeder op te 
vrolijken. Van lekker eten koken tot lange wandelingen 
maar niets hielp tegen die depressie. Het werd steeds lasti-
ger om het allemaal vol te houden. Toen een van mijn zussen 
op een dag alle messen uit de keuken had verwijderd omdat 
ze bang was dat mijn moeder zichzelf daarmee iets aan zou 
doen, en het zorgvuldig samengestelde zorgschema instort-
te omdat twee zussen op vakantie gingen, was de maat vol. 
We konden niet anders dan crisiszorg inschakelen. Waarna 
gelukkig al snel een plek vrijkwam in een verpleegtehuis. 
Ook daar bleven we als familie erg betrokken bij de zorg – 
behalve dan een aantal broers die het niks leek te schelen.”

Tussen twee vuren
“Het was zo kinderachtig allemaal, echt middelbareschool-
gedrag. Zo hadden we afgesproken dat er niet te veel mensen 
tegelijk bij haar op bezoek zouden gaan, om de aandacht te 

spreiden. Op een gegeven moment kwam ik in het tehuis een 
vriendin tegen die bij iemand anders op bezoek was. Ze 
deelde een foto van ons samen met mijn moeder op Face-
book. Waarop een van mijn broers boos mijn oudste zus 
belde om te vertellen hoe belachelijk het was wat ik deed. 
Hij had ook gewoon mij kunnen bellen om de logische uitleg 
te horen. Mijn moeder zat tussen twee vuren. Toen het steeds 
slechter met haar ging, probeerden we iedereen nog een 
keer aan haar bed te krijgen. Ook degenen die weinig van 
zich hadden laten horen. Ze was gestopt met eten en drin-
ken; mijn zussen, een broer en ik hebben twee weken zitten 
waken aan haar bed. De andere broers zagen het niet zitten 
om nog afscheid te komen nemen. Alleen als wij een uurtje 
zouden weggaan. Ik bijt echt niet; we hadden ons heus als 
volwassenen kunnen gedragen. Maar zolang wij daar zaten, 
kwamen ze niet. Toen moeder uiteindelijk overleed waren ze 
wel bij de uitvaart, dat had de begrafenisondernemer bemid-
deld. Alle kinderen liepen achter haar kist. Maar daarna heb 
ik die broers nooit meer gezien of gesproken.”

Een gouden gezin
“Eén broer spreekt iedereen nog, verder zijn er twee kampen 
ontstaan. Achteraf gezien denk ik dat we veel eerder hulp 
van buitenaf in hadden moeten schakelen. Toentertijd zei de 
huisarts ons dat we er vast wel uit zouden komen want: ‘er 
zijn kinderen genoeg’. Een gesprek met alleen de kinderen, 
zonder aanhang, onder begeleiding van een onafhankelijk 
iemand bij wie geen emoties speelden omtrent de situatie: 
dat had vast gescheeld. En dan heb je ook nog casemanagers 
over wie niemand ons had verteld dat ze beschikbaar zijn. 
En respijtzorg: een goed initiatief, maar in onze woonplaats 
bleek het helemaal niet beschikbaar. Als gezin zijn we echt 
te afwachtend geweest. Je moet zo’n ingewikkelde situatie 
niet alleen willen oplossen. Regelmatig geef ik presentaties 
over het belang van goede begeleiding nadat ik mijn boek 
Een gouden gezin erover schreef. Zo noemde mijn vader ons 
vroeger altijd, ‘een gouden gezin’, als hij trots naar een foto 
van ons allemaal samen keek. Ik ben dus nog vaak bezig met 
het onderwerp. Onze moeder is twee jaar lang doodongeluk-
kig geweest en ik weet zeker dat onze ruzies daaraan hebben 
bijgedragen. We zijn nooit een gezin geweest dat open praat-
te over gevoelens en dat heeft ons echt genekt. Ik zou dan 
ook iedereen in een vergelijkbare situatie vanuit de grond 
van mijn hart willen adviseren om te blijven communiceren 
met elkaar én met buitenstaanders met verstand van zaken. 
Daar kun je veel ellende mee voorkomen. Zelf probeer ik me 
te troosten met dat ik er alles aan heb gedaan en de gedachte 
aan een mooi moment dat ik nog met mijn moeder had. We 
zaten met z’n tweeën bij elkaar, het einde naderde. Ik ver-
telde dat ze het goed had gedaan en een lieve moeder was 
geweest. Ze kneep in mijn hand en zei: ‘Fijn dat je er was.’ 
Daarna heb ik buiten het tehuis even flink zitten janken op 
een bankje.” ❶

én met buitenstaanders  
         met verstand van zaken 

 G E B R U I K  
 C O M M U N I C AT I E -A P P S 
Er zijn verschillende gratis apps om alle 
communicatie rondom de zorg te stroom
lijnen. Fello, MiessAgenda en ShareCare 
zijn handige apps voor het maken van 
afspraken, om overzicht te krijgen en 
onderling berichten uit te wisselen.

Vraag hulp van buiten
Als u er zelf niet uitkomt, kan 
het veel stress en ruzie sche
len om een buitenstaander in 
te schakelen. Of dat nu een 
maatschappelijk werker is of 
een familievriend met een 
objectieve blik. Ook een 
casemanager of mantelzorg
makelaar kan helpen met de 
coördinatie. Fleur Kusters 
van Mantel zorgNL: “Deze 
mensen weten goed welke 
fases en regeltaken er nog 
aankomen en kunnen daarin 
begeleiden. Onafhankelijke 
cliëntondersteuning is gratis 

 met elkaarBlijf communiceren

via de gemeente en via de 
aanvullende verzekering 
wordt ook een deel vergoed. 
Wat er nodig is, verschilt per 
situatie. Maar mantelzorgen 
is hoe dan ook pittig – fysiek 
én geestelijk, dus een pro
fessional is vaak welkom.” 
Mantelzorgmakelaars wer
ken zelfstandig (Bmzm.nl en 
Mantelzorgmakelaar.nl) of 
zijn in dienst via een 
Steunpunt Mantelzorg. De 
beschikbaarheid verschilt 
per regio. Zoek via Google 
bv. op Steunpunt Mantelzorg 
regio Midden Limburg.

B I J  E E N  FA M I L I E R U Z I E

Zó zorg je voor jezelf

Volg 3 Gouden Regels
Bij het samen met broers, zussen of andere fami
lieleden mantelzorgen kunt u op verschillende 
manieren ruzie voorkomen.  
❶ Bereid u voor waar mogelijk. Fleur Kusters van 
MantelzorgNL: “Bespreek met je familie wat dege
ne die straks zorg nodig heeft, zou willen en wie 
dit op zich kan nemen, én onderzoek wat er even
tueel al is geregeld. Soms zeggen ouders bijvoor
beeld dat de kinderen niet voor ze hoeven te 
zorgen. Waarom niet, en wat willen ze dan? Is er 
extra geld gespaard om zorg in te kunnen kopen? 
Handig om dat allemaal op een rijtje te hebben.”
❶ Breng begrip op voor elkaars beschikbaarheid 
en kwaliteiten. De een heeft misschien nog thuis
wonende kinderen, de ander is flexibeler in zijn of 
haar schema door een zzpbestaan. Iemand die 
minder tijd heeft voor bezoekjes is misschien wel 
beschikbaar voor financiële zaken of telefonisch 
overleg met artsen.
❶ Communiceer open en eerlijk naar elkaar. 
Spelen er frustraties of heeft u vragen, bespreek 
deze dan met de persoon in kwestie. Op die 
manier verkleint u de kans dat er misverstanden 
ontstaan. Kusters: “Heb je problemen met iemand 
van je medezorgers, probeer er dan over te begin
nen zonder verwijten. Stel het liefst een concrete 
vraag, zoals: ‘Kun jij met oma meegaan naar de 
oogarts?’ En als iemand aanbiedt om te helpen, 
laat die specifieke taak dan los. Blijf je er niet mee 
bemoeien.”

Z O R G E N  W O R D T  F A M I L I E R U Z I E
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