P S y C H E Er

-

net
anders
Omdat je moeder niet
raakt, ga je er

thuis alleen kan zijn, trek bij haar in.
met hem op uit. En dan ben

je vriend
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Pirn is mantelzorger van zijn
vader die in een aanleunwoning woont, en
van zijn autistische broer Hans die in een
tehuis verblijft. Pirn is curator van zijn broer,
en heeft sinds kort ook de bewindvoering en
het wettelijk
over zijn vader.

geleden kreeg Kitty een kleine
daar
ze redelijk
Tien jaar later kreeg
Mart een
Sindsdien zit hij in een
Wim. de zwager van Kitty en Mart,
waar hij kan,

Pirn: 'Vroeger was
vaders' mentor, na haar dood nam ik die
over.' Albert, de vader van
is auen kan moeilijk sociale grenzen
trekken. Pim
verantwoordelijk. Een boodschap, een spijker in
de
een
voor de zorgverleners van zijn vader: voor
wordt
Ook moet
zijn vader behoeden voor allerlei sociale misstappen.
Zo
Albert zonder schroom op
vreemden af
ze een persoonlijke vraag
te stellen.
Pim is maar druk met
zijn vader. De zorgtaken voor broer Hans
zijn beter afgebakend. Op bezoek,
dat soort dingen kun je makkelijker
inplannen. Voor het overige krijgt Hans
professionele begeleiding.
I n het
van Pim gaat
in driedrie keer de belastingdienst, drie
keer dagjes uit regelen, maar
ook zoiets als drie keer pankopen. Er blijft weinig tijd voor zichzelf en zijn
gezin over. 'Ik moet continu keuzes
Als mijn
vrouw met onze zoon Tom
hij heeft PDD-NOS)
de bioscoop gaat, kan ik meegaan,
naar blijft de administratie voor mijn valiggen.' Dus blijft Pim toch maar weer
huis.
is pijnlijk. Mantelzorg is vrij
:enzaam, de
is eenrichtingsverkeer.'
geen haartje op het hoofd van Pim
overweegt te stoppen met zorgen.
zou het anders moeten doen? Er is
erder niemand.'

Drie dagen in de week gaat Mart naar
dagopvang, daar heeft hij het goed naar
zijn zin, volgens W i m . 'Mart is vandaag
werken, zeggen we
is getrouwd
met een zusje van Kitty, ze zijn
bijna
een halve eeuw familie en
ze wonen niet ver van elkaar
vandaan. Toen Mart
revalideren, nam W i m
donderdagmiddag vrij om
met hem naar de fysiotherapie te gaan. Maar Mart
moest ook thuis aan de slag
volgens de revalidatiearts. Dus
viseerde W i m een paar oefengewichtjes
- 'ik
zakjes met zand' - en ging met
zijn zwager ook in de weekeinden aan de
slag, in overleg met de fysiotherapeut. 'Zo
is het begonnen.'
'Buren moeten de mantelzorg
sen, lees je in de krant. Dat
moet dan maar
kunnen,
denk ik dan.' W i m is
inmiddels met pensioen, dat
scheelt voor hem een hoop,
hij. 'Maar je
een
jong gezin hebben, en
bei een baan.'
Op donderdag brengt en
hij zijn
zwager nog steeds naar en van fysiotherapie, en er moet wel heel wat gebeuren
w i l hij niet op zaterdag- en zondagavond
rond zes uur naar zijn zwager fietsen om
te oefenen met lopen. 'Mart w i l heel
graag vooruit.' En zo geschiedde, want
inmiddels kan hij kleine stukjes lopen. 'Je
kunt hier wel
werken', zeggen ze
weleens in het fysiocentrum.

Even naar de
winkel, spijker
in de muur,
administratie:
Pim doet alles
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Marijke is in 2004 de ziekte van
Parkinson
Alls contact met
haar ex-man was toen al
haar
oudste zoon woonde op zichzelf, De zorg
kwam op dochter Cathelijne
zelf net
begonnen aan een studie
Dankzij een recente operatie is Marijke weer
iets beweeglijker.

's Ochtends
je bed uitrollen kun je
wel vergeten als jonge mantelzorger.
Op een slechte dag help je je moeder bij
het aankleden en verzorg
je haar ontbijt, nog voordat
je de deur uitgaat. Tussen
het studeren en de colleges
door doe je de boodschappen,
het avondeten,
draai je de was en spring je
bij met de administratie. Op
gaan, kwam niet in Cathelijne op.
'Het
docenten en stagebegeleiders
wel op dat ik zo vaak
was. Maar ik
mijn thuissituatie zo
mogelijk
verborgen, ik
niet anders zijn dan
de anderen.'
Dankzij nieuwe wetgeving krijgt haar
moeder dit jaar weer minder geld voor
professionele zorg. 'Als ik nu ergens
anders ga
zegt Cathelijne, 'wordt
de combinatie werk en zorg nog lastiger.'
Cathelijne werkt parttime als huiswerkbegeleider. Haar moeder wordt, ook
dankzij nieuwe wetgeving, sinds deze
gekort op haar uitkering,
haar dochter een baan heeft.
Nu is Cathelijne op zoek naar een huisje
in de buurt en naar een baan. Ze w i l niet
alleen mantelzorger zijn, als afgestudeerd
orthopedagoog heeft ze de maatschappij
namelijk nog
te bieden.
en toe word ik weleens boos of verdrietig dat het zo moet gaan. Maar meestal
ben ik gelaten. Het is nu eenmaal zo.'

werk, krijgt
mijn moeder
minder
uitkering'
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Egbertje is
gehandicapt
en heeft een
in het autistisch
spectrum. Sinds het
van haar
moeder en het
van haar vader
negen jaar geleden, dragen zus Jeltje en
broer Pieter de
zorg.

Pieter is voor de acute hulp.
in de auto en hij staat voor haar deur. Jeltje
woont 45 kilometer verderop, een dag per
twee weken
ze haar zus in de
houding.
Jeltje als Pieter hebben
allebei
jong gezin en een baan.
Gelukkig is er Whatsapp om dagelijks te
informeren naar hun grote zus. O f ze niet
te
kroketten eet, of ze een
dag
had op haar werk, of ze in de goede trein
zit, dat soort dingen. 'We weten altijd
precies waar ze
bezig is.'
Er is nog een zus, en een
tante,
beiden wonen aan de andere kant van het
land. Egbertje gaat regelmatig bij een van
hen logeren.
'Als je haar maar vaak genoeg vertelt hoe
ze haar reis moet
dan gaat het
goed. Ze is moeilijk van een
af
te brengen.' Dat levert
ook hilarische momenten op, ze zat weleens in de
stromende regen op het
strand. Zo
het
op het schema.
kerst, vakanties: er is altijd een sociaal
programma voor Egbertje.
Na
zegt hun zus bij
de voordeur keurig: 'Dag!'.
Deur dicht. Dat was het dan. Dat is
soms even slikken, daar moet je als mantelzorger ook mee
Maar ze
doen het graag. Ze zijn ook trots op hun
grote zus, ze onthoudt
details van
vroeger. Egbertje is de bewaker van de

Paul is

Een
in zijn
raakte zeven jaar geleden
sindsdien sturen zijn hersenen zijn
niet
aan. Zijn
is vrijwel
maar verstand en
werken
prima. Hij woont in een verpleegtehuis.
iedereen
bezoekt
Maandelijks
twee
per
toerbeurt Paul en zijn twee kinderen een
dag mee uit,

Communiceren met Paul (44) kan door
het opzeggen van een van
de vier
van het alfabet,
letter voor letter. Een keer
naar boven kijken, is
een
keer naar beneden kijken, is
nee. Met het maandelijkse
uitstapje trekken ze nog
weleens wat bekijks: twee
kinderen en drie volwassen
van
wie de langste man roerloos in een
zit, de tweede als helper voor de eerste man en de derde man om Hugo (9)
en Nienke (7) te begeleiden. 'Een van de
kinderen
dan meestal bij Paul op
schoot en bedient de rolstoel
ze op
het circuit van Zandvoort
rijden.' Dit is geen mantelzorg, dit is invulling geven
aan een vriendschap. 'En
het besef dat je niet alles op
de schouders van zijn vrouw
kan
zegt Koen.
'Zij is de echte mantelzorger.' De allereerste periode hebben ze hem
samen met andere vrienden afwisselend
verpleegd, tot er eindelijk voldoende professionele hulp beschikbaar was. Inmiddels is de grootste emotionele belasting
eraf, 'maar als je na anderhalf uur knipperen weer vertrekt, besef je dondersgoed
dat jij gewoon naar huis kan en hij niet.'
Meer over Pauls
vindje op

is de echte
mantelzorger,
wij staan
haar
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De mobiliteit van
Veens gaat
achteruit, ze is slecht ter been. Dochter
Marianne woont
sinds enkele jaren
weer
maar heeft ook nog steeds een
drukke baan. Neef Niek en nichtjes Eliane
en Lieke
om de beurt hun tante en
helpen,

De familie Veens
dertien kinderen en
twee pleegkinderen en als er onverwacht
andere kinderen onderdak nodig hadden, was er altijd een plekje. 'Bij ons kon
altijd alles. We hebben echt geleerd klaar
te staan voor een ander.'
Eliane en Lieke helpen in
het weekend met het huishouden, Niek fietst
dag
na schooltijd naar zijn oma
voor een beetje hulp. De post
uit de brievenbus
thee
zetten, als het moet helpen
met kousen uittrekken en voor wat gezelschap natuurlijk. 'Niek, die kletst wel',
zegt zijn oma. Nieks vader heeft een
bedrijf aan de andere kant van de straat,
zo tegen zevenen rijdt hij samen met zijn
vader terug naar huis.
De grootste zorg draagt Marianne. Een
uur per dag en een dag per week heeft
ze voor zichzelf,
houd je dit niet
vol'. Op die vrije dag van Marianne gaat
oma naar haar andere dochter
Andere familieleden wonen niet in de buurt
of hebben het druk met banen. Toch is
er nooit gedoe over wie wat doet. Er zijn
18 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen, ieder doet wat-ie kan. Praktische
hulp of financiele hulp, wat je talent ook
is. 'Mijn moeder kan wel 97
zegt
Marianne, 'maar wij blijven voor haar
zorgen, dat hebben we haar beloofd.'
Mevrouw Veens vindt dat ze weinig alleen is. 'Een paar ochtenden per week,
dan kan ik tenminste even de krant

'Wij leerden
van huis
uit
te
staan voor

tips
VOOR
Hoe houd je je taken als mantelzorger
vol? Ginette Klein, coordinator bij de
Mantelzorglijn, geeft dagelijks telefonisch
advies aan mantelzorgers. Ze heeft zeven
broodnodige adviezen.

1

MAAK ZELF GEBRUIK VAN HULP

invalidewagen,
een
aangepaste woning: sinds 1 januari
van dit jaar is de
verantwoordelijk voor
hulp aan chronisch zieken
en aan mantelzorgers. Een
mag niet
o p basis van een dossier
beslissen
voorzieningen worden
toegewezen, ook doen sommigen dat
In plaats daarvan is hij verplicht een
persoonlijk gesprek aan huis met de zieke
te voeren. Wees als mantelzorger
daarbij
of liever nog,
een
extra gesprek met de ambtenaar. Je kunt
zelf het beste aangeven welke hulp nodig
is voor de zieke. Bovendien heb je als
mantelzorger zelf 66k wettelijk recht o p
hulp
taken vol te
daar
gebruik van.

2

DEEL DE PRAKTISCHE

Mantelzorgers zijn vaak geneigd
alle zorg o p zich te
Andere
weten
niet
eens wat je allemaal precies doet. Nodig
iedereen in het sociale netwerk van de
zieke eens uit, zet alle zorgtaken die
gebeuren o p papier, en verdeel
ze onderling. Je zusje die aan de andere
kant van Nederland woont, kan misschien
best de administratie o p zich nemen.
Realiseerje dat als jij het als mantelzorger
niet
volhoudt, iedereen nog verder
van huis is.

3

EEN
MANTELZORGERS

4

TREK EEN

5

VERTEL HET OP JE WERK

(gelukkig) nog steeds
doende vrijwilligers die het
vinden o p vaste tijdstippen te helpen,
door bijvoorbeeld een dagje met je zoon
op pad te gaan, of af en toe je
te nemen voor een wandeling of de
boodschappen te regelen voor die goede vriend.
contact o p met Mezzo,
de landelijke vereniging van mantelzorgers. Mezzo kent de vrijwilligersorganisaties en steunpunten voor mantelzorgers
bij jou in de buurt, en als je dat wilt,
van Mezzo bij je thuis voor een
persoonlijk gesprek.

Is er ook professionele hulp
aanwezig? Maak dan dat je goed
bij ze in
bent. Regel een
contactpersoon - meestal is er sprake
van een team - zodat je niet iedere keer
met weer iemand anders te
hebt.
Zo kun je een
trekken tussen
zorg en professionele zorg. Fijn voor de
verzorgers en voor de patient zelf.

70% van alle mantelzorgers
heeft een betaalde baan, en dat
percentage
alleen
toe. Toch vertelt slechts een kwart van
hen o p het werk over hun intensieve zorgtaken.
wel over! Sinds 1
zijn
alle zorgverlofregelingen verruimd, dat
betekent dat ook kleinkinderen, broers,

zussen en huisgenoten recht hebben o p
een zorgverlofregeling.

6

NEEM AF EN TOE AFSTAND

Je bent
dan alleen maar
mantelzorger. Andere sociale contacten dan die met degene die je
verzorgt, zijn heel erg
zeker als
je zelf onder hoge druk staat. Neem af en
toe afstand en
weer
Regel respijtzorg - kortdurende, intensieve zorg, bijvoorbeeld in een verpleegtehuis - zodat jij als mantelzorger er een
weekje o p uit kunt.
wel steeds
minder plaatsen voor respijtzorg, maar
ook deze taak hebben gemeenten o p
zich gekregen sinds 1 januari. En ook
hierbij kan Mezzo je verder helpen.

7

KIJK NAAR DE
KANTEN

Als mantelzorger
de band
met de zorgvrager veranderen.
Vergeet niet wat je voor elkaar was, en
zoveel mogelijk de dingen doen die
je altijd al
deed. Misschien kan je
vader, je zusje of je partner nog steeds
dat luisterende
dat hij of zij vroeger ook was. Zo houd je de relatie
of
meer gelijkwaardig.
mezzo.nl
Mantelzorglijn:
0900-2020496 (op werkdagen
bereikbaar van 9.00 tot
uur)
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