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Luister naar elkaar
Hoe kun je hier als professional oog voor hebben? En hoe zorg je 

dat je goed samenwerkt met cliënt én mantelzorger? Dat vraagt 

om een andere manier van denken en werken. Het vraagt om 

luisteren naar elkaar. Goede gesprekken en aan de slag gaan 

met wat je hoort van de ander.

Investeer in de samenwerking
Deze portretten laten de zoektocht zien van cliënten en mantel-

zorgers naar de eigen regie over hun leven. Hoe houd je deze 

regie, ook al ben je afhankelijk van zorg? Met tien verhalen  

 

willen we je als professional inspireren om de samenwerking – 

nog meer – op te zoeken. Op de volgende pagina vind je twee 

modellen die helpen om aandacht te hebben voor de regie van 

cliënt en mantelzorger: de vier elementen van zelfregie en het 

SOFA model. In ieder verhaal wordt verwezen naar een of meer-

dere elementen uit deze modellen. De vragen in de kaders kun 

je bijvoorbeeld bespreken tijdens een teamoverleg of intervisie.

Ook kun je het spel Ken je mij? gebruiken. Speel het met cliënt 

en mantelzorger en voer het gesprek spelenderwijs. 

Samen zorgen: 
een zorg minder
Tien verhalen die laten zien hoe belangrijk het is voor cliënten om de regie te houden 

over hun eigen leven. Maar ook voor mantelzorgers! Dat kan gaan om kleine dingen, 

zoals het tijdstip van opstaan of de wens van de mantelzorger om iedere woensdag 

een middag voor zichzelf te hebben. Maar ook om grotere zaken: afspraken rondom 

zorghandelingen, mantelzorgers die ook met andere bewoners op stap gaan.
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De vier elementen van eigen regie 
Eigen regie gaat over zelf bepalen en keuzes maken. En over de 

ondersteuning die de omgeving hierin geeft. Zo kan een cliënt 

zelf richting geven aan zijn leven, ook wanneer hij een beroep 

op anderen moet doen.

Mensen ervaren eigen regie als ze de inrichting van hun leven 

kunnen baseren op wat zij zelf belangrijk vinden. Als ze zelf kun-

nen bepalen wat ze doen en laten. Ze kunnen optimaal gebruik-

maken van hun eigen kracht, als ze daarin erkenning en steun 

krijgen van hun eigen netwerk. Als professional sluit je aan bij 

de eigen regie van cliënten door aandacht te besteden aan vier 

elementen:

1. Eigenaarschap 
 De cliënt maakt zijn eigen keuzes en, als dat wenselijk is, 

 ondersteun je hierbij als professional.

2.  Kracht
 De kracht van de cliënt is minstens zo belangrijk als zijn

  beperkingen. Als professional ken je de mogelijkheden van 

 de cliënt en toon je vertrouwen.

3.  Motivatie 
 De motivatie van de cliënt staat centraal. Wat belangrijk

 voor iemand is, is het uitgangspunt voor zorg en ondersteu-

 ning. Als professional leer je de motivatie van de cliënt 

 kennen en sluit je hierop aan.

4. Contacten
 Contacten met anderen zijn cruciaal. Als professional 

 onderhoud je contact met het netwerk. Je werkt met hen 

 samen, ondersteunt, faciliteert en stemt af in overleg met 

 de cliënt en mantelzorger.

Bestel Ken je mij?

‘Heb aandacht voor de mens achter 

de cliënt’ Jeanne Poels – verzorgende 

Dit spel helpt je om een 
goed gesprek aan te 
gaan met cliënt 
en mantelzorger

Bestel het spel via www.movisie.nl/samen
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SOFA model
Goed samenwerken met mantelzorgers? Houd rekening met 

de vier rollen die een mantelzorger kan vervullen: collega, cli-

ent, naaste en expert. Welke rol het meest prominent is, kan 

van moment tot moment verschillen. Elke rol is gekoppeld aan 

een werkwoord, waarvan de beginletters (samenwerken / on-

dersteunen / faciliteren / afstemmen) het woord SOFA vormen.

Samenwerken
Eén van de rollen van een mantelzorger is die van samenwer-

kingspartner. In deze rol is de mantelzorger actief als zaakwaar-

nemer, tolk en verzorger van de cliënt. Hoe kunnen we de taken 

zo verdelen dat zowel de professionele als informele hulpverle-

ners de dingen doen waar ze goed in zijn?

Ondersteunen
De mantelzorger kan ook een ‘schaduwcliënt’ zijn. Communi-

ceren met de mantelzorger bestaat dan veelal uit het oppikken 

van signalen. Deze signalen kunnen je meer vertellen over de 

wensen of behoeften van de mantelzorger, maar ook over bij-

voorbeeld overbelasting. Waarderende woorden of een gesprek 

over verlichting of extra ondersteuning kunnen hierbij helpen.

 

Faciliteren
Communiceren met de mantelzorger betekent ook: het stellen 

van voorwaarden om de persoonlijke relatie van de cliënt en 

diens familie zoveel mogelijk ruimte te geven. Bied bijvoorbeeld 

tijd en ruimte om samen iets te ondernemen en zorg voor vol-

doende privacy voor intimiteit en persoonlijk contact.

Afstemmen
De mantelzorger is ook een ervaringsdeskundige die de cliënt 

goed kent en veel tijd met hem of haar doorbrengt. Daardoor 

merkt de mantelzorger andere dingen op dan jij en brengt hij of 

zij andere kennis in. Dat is waardevolle informatie om de zorg 

zo goed mogelijk bij de wensen van cliënt en mantelzorger aan 

te laten sluiten.

‘Dat ik kan kiezen, dát is belangrijk 

voor mij’ Bewoner - Mevrouw van 

Moorsel

‘Als je écht snapt dat je het samen 

moet doen, dan komt het goed’ 

Mantelzorger – Henk Hollanders
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‘Wat goed is, 
moet je goed 
laten’

Jan Swinkels haalt motivatie uit 
zijn zanghobby en zijn familie
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Tot eind januari 2015 woont Jan Swinkels op zichzelf. De ‘pro-

blemen’ beginnen als hij in februari een delier krijgt. Jan ligt 

twee weken in het ziekenhuis, woont vervolgens op een tijde-

lijke locatie en vindt uiteindelijk in september een appartement 

in het Hof van Bethanië in Mierlo. ‘Pa woont hier graag’, vertelt 

schoondochter Franka die elke dag langskomt om voor hem te 

zorgen. ‘De mensen zijn aardig, de sfeer is prettig. Verder komt 

er elke dag wel familie langs. Er wordt veel samen gepraat, het 

is gezellig. Daar geniet pa van.’

Altijd tevreden 

Jan Swinkels doet wat hij zelf nog kan, al is dat steeds minder. 

‘Hij gaat snel achteruit’, vertelt Franka. ‘Tot zijn delier fietste pa 

nog regelmatig. Ook ging hij elke ochtend naar de beweegtuin. 

Die tijd is voorbij. Maar pa klaagt niet, is eigenlijk altijd tevre-

den.’ 

Als mantelzorger doet Franka veel voor Jan. Net als haar schoon-

zus Miriam die de was verzorgt. Kan Franka een keer niet, dan 

staat er altijd wel iemand anders van de familie klaar om te hel-

pen. ‘Ik stem alles netjes af met de zorg, meestal via Carolien, 

de zorgcoördinator. Soms ga ik even langs op kantoor om iets 

te vragen. Carolien loopt geregeld mee met de teams, doet zelf 

zorgtaken. Dat voelt goed. Zijn er problemen, dan wordt snel 

gezocht naar oplossingen. Het laagdrempelige contact in combi-

natie met de rechtstreekse communicatie werkt prima. Wel kan 

de afstemming met de huisarts beter. Een tijdje terug had pa last 

van diarree. De huisarts vond medicijnen niet nodig. Pas na drie 

weken, toen ik er iets van zei, kreeg hij een pilletje. Binnen twee 

dagen was het over.’ 

Elke dag zingen
De dagen van Jan Swinkels zijn qua invulling redelijk hetzelfde, 

veel afwisseling is er niet. Toch heeft hij veel plezier, met dank 

aan de vele bezoekjes en het zingen. Franka: ‘Pa heeft jarenlang 

in een cabaretgroep in Bakel gezeten. Hij vond het geweldig om 

te zingen, grappen te maken, de mensen te vermaken. Zingen 

doet hij nog steeds, liefst elke dag. Iedere laatste vrijdag van 

de maand wordt er beneden een liederentafel georganiseerd. 

Dan pakt hij de microfoon en zingt een liedje van vroeger. Hij 

kent ze allemaal nog. Andere bewoners vragen hem altijd om te 

zingen, net als de zusters. Dan zie je hem genieten. Geweldig is 

dat. Zijn contact met de verzorging is sowieso goed. Ze komen 

graag langs, nemen echt de tijd voor hem.’

Ondanks de nodige gebreken en mankementen zingt Jan Swinkels (95) zich een weg 

door het leven. Helemaal onlogisch is dat niet. De geboren grappenmaker geniet met 

volle teugen van de gezelligheid van zijn betrokken familie. Bovendien heeft hij in 

schoondochter Franka een uiterst betrokken mantelzorger. 

Motivatie
 

Meneer Swinkels houdt van zingen. Het geeft hem zin in 

de dag. Hij is er ook trots op, het geeft hem een goed ge-

voel. De professionals weten dat en spelen hierop in door 

hem uit te nodigen te zingen en hem te complimenteren.

Hoe kom jij achter de motivatie van je cliënten als 

deze juist niet zo duidelijk is?
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Af en toe een praatje
Waar andere mantelzorgers het soms behoorlijk lastig hebben, 

gaat het bij Franka van een spreekwoordelijk leien dakje. ‘Ik heb 

12 jaar voor mijn moeder en daarnaast 23 jaar voor mijn gehan-

dicapte schoonzusje gezorgd, dus ervaring speelt zeker een rol. 

Omdat ik eerder voor zijn dochter heb gezorgd, heb ik een ster-

ke persoonlijke band met pa. Het voelt heel eigen. Verder is pa 

een schat. Dat maakt het gemakkelijk. Eigenlijk gun ik alle be-

woners hier een mantelzorger. Zonder mantelzorg denk ik dat 

je veel tekort komt, vooral aandacht. Mantelzorgers zijn heel 

belangrijk. Al is het maar om af en toe een praatje te maken.’ 

Franka krijgt als mantelzorger geen extra ondersteuning, al 

heeft ze die ook niet echt nodig vindt ze. ‘Was dat wel zo, dan 

zou ik het aangeven en erom vragen. Andersom kloppen men-

sen van verzorging ook niet bij mij aan voor raad of advies, ter-

wijl ik toch het nodige heb meegemaakt.’

Zelf proberen
Ondanks de nodige gebreken en mankementen is Jan Swinkels 

content met zijn huidige leventje. ‘Aan alles merk je dat hij zich 

thuis voelt in zijn appartementje’, constateert Franka. ‘Hij wordt 

goed verzorgd door de mensen hier, door mij en de rest van de 

familie. Waar mogelijk krijgt hij de vrijheid om dingen nog zelf 

te bepalen. Zo mag pa iedere dag kiezen uit twee maaltijden.’ 

‘Wat goed is, moet je goed laten’, vult Jan Swinkels aan die voor-

al meeluistert en af en toe een woordje zegt. 

Het gesprek is afgelopen. Jan probeert het papiertje van een 

chocolaatje te halen, een voor hem lastig karwei. Franka kijkt 

toe. ‘Ik kan het er zo voor hem afhalen, maar dat doe ik niet. 

Eerst laat ik pa zelf proberen. Lukt het echt niet? Dan vraag ik 

pas of ik mag helpen. Dat vindt hij prettig, zo heb ik gemerkt.’ 

•••

Contacten

Contact met familie is cruciaal voor meneer Swinkels. Zijn 

kinderen en kleinkinderen bieden praktische hulp in huis 

en hebben contact met de zorgverlening. Ook brengen 

ze de voor hem zo belangrijke gezelligheid. Hij wordt 

gehoord en gewaardeerd als hij zingt en grapjes maakt. 

Contacten zijn niet alleen belangrijk voor de nodige steun 

en hulp. Samen leuke dingen doen, het gevoel er toe te 

doen en van betekenis te zijn voor anderen, is minstens 

zo belangrijk.

Waarin kan jij van betekenis zijn als het gaat om 

het contact met en tussen de naasten van de cliënt?

‘Zonder mantelzorg denk ik dat je 

veel tekort komt, vooral aandacht’
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‘Niet alleen 
luisteren, ook 
handelen naar 
wat wij willen’ 

Bart en Peggy hechten aan de kleine 
dingen en eerlijke communicatie 
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Ondanks zijn ziekte, woont Bart (die tijdens het gesprek aan-

dachtig meeluistert en zo nu en dan Peggy met een woord of 

korte zin aanvult) nog redelijk zelfstandig. Hij huurt een appar-

tement in de Ameideflat waar hij op ieder moment van de dag 

een beroep kan doen op de aanwezige zorg. ‘Bart is door zijn 

beperkte mogelijkheden voor bijna alles afhankelijk van ande-

ren’, vertelt vriendin Peggy. ‘Toch wordt waar kan rekening ge-

houden met zijn wensen. Zo heeft hij bijvoorbeeld een mobiele 

airco kunnen regelen voor verkoeling tijdens de warme zomer-

maanden. Verder wordt hij pas sinds kort met een tillift in en uit 

bed getild. Als het aan de verzorging had gelegen, was dit al 

veel eerder gebeurd.’

Eigen gewoontes
Nu hij steeds minder kan, heeft Bart vaak op meerdere momen-

ten van de dag zorg nodig. Peggy: ‘In het begin kwamen veel 

verschillende mensen over de vloer, met allemaal hun eigen 

gewoontes. Iedereen deed enorm zijn best, maar er werd vaak 

voor Bart gedacht waardoor er nogal eens iets misging in de 

uitvoering. Zo sneden ze zijn boterham altijd in vieren, terwijl 

hij had gevraagd ‘m door de helft te snijden omdat het brood zo 

beter in de klem paste en het minder kracht kostte om te eten. 

Ook gooiden ze incidenteel broccoli weg, omdat ze dachten dat 

Bart zich zou verslikken. Bart zelf werd niets gevraagd, terwijl 

hij juist met deze kleine, eenvoudige aanpassingen enorm is ge-

holpen.’

Na een aantal goede gesprekken met de verantwoordelijk ma-

nager en de zorgcoördinator is het nodige verbeterd, vindt Peg-

gy. ‘Sinds een tijdje wordt er een klein team ingezet met verzor-

genden die Bart goed kennen. Door de ruime indicatie blijven ze 

soms wel anderhalf uur. Ze zijn oprecht in Bart geïnteresseerd, 

wassen én praten tegelijk. Al lijkt het soms op een voorkeursbe-

handeling die eigenlijk iedereen zou moeten krijgen.’ 

Aandacht en erkenning
Sinds Bart ziek is, neemt ook Peggy hem (en daarmee de verzor-

genden) de nodige taken uit handen. ‘Eerst was ik gewoon Barts 

vriendin. Nu zien steeds meer mensen mij als zijn mantelzorger. 

Wat ik best vervelend vind; het is toch een soort stempel dat je 

krijgt opgedrukt. Het gebeurde geregeld dat beroepskrachten 

iets niet uitkomt en ik het dan als mantelzorger op moest los-

sen.’Ondanks haar jonge leeftijd en vermogen om gemakkelijk 

De wereld van Bart (30) en Peggy (26) staat een paar jaar geleden finaal op zijn kop. Bart 

krijgt de diagnose ALS en heeft sindsdien steeds meer moeite met bewegen en praten. 

Vriendin Peggy wordt opeens mantelzorger van haar vriend. Bart ontvangt de zorg zoals 

hij het graag ziet, al ging het niet vanzelf. En Peggy? Die heeft soms zélf ook behoefte aan 

ondersteuning.

Eigenaarschap en eigen kracht
 

Het is niet zo gemakkelijk voor Bart om aan te geven 

wat hij kan en wil. Bart geeft aan hoe belangrijk het voor 

hem is dat er naar hem wordt geluisterd. Hij wil zoveel 

mogelijk zelf blijven doen, op eigen kracht!

Hoe zorg jij dat je aansluit bij de wensen en eigen 

kracht van je cliënten?
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in te spelen op lastige situaties, mist Peggy soms de aandacht 

en erkenning in wat zij doet en wie zij is. ‘Bijna alle gesprekken 

gaan over de zorg voor Bart. Op feestjes vragen mensen altijd 

hoe het met hém gaat. Dat begrijp ik, maar ik ben niet alleen 

maar de mantelzorger die optreedt als Barts spreekbuis. Ik ben 

vooral zijn vriendin.’ 

Eerlijke communicatie
Meer begrip voor haar situatie heeft volgens Peggy ook voor-

delen voor Bart. ‘Er zit een limiet aan wat ik als mantelzorger 

kan en wil. Wat meer aandacht voor mijn gezondheid kan geen 

kwaad. Gaat het goed met mij, dan gaat het goed met Bart.’ 

Andersom vindt Peggy het fijn te merken dat verzorgenden 

haar serieus nemen in haar zorgende rol. 

‘In het verleden heb ik voor de verzorgenden briefjes op de keu-

kenkastjes geplakt met tips die dingen voor Bart eenvoudiger 

zouden maken. Het duurde even voordat ze ernaar handelden, 

maar uiteindelijk hebben ze alle tips overgenomen. Wat Bart en 

ik prettig vinden is eerlijke communicatie; dat mensen voor ons 

openstaan en uitleggen waarom iets wel of niet kan. Door onze 

leeftijd zijn we een uitzondering. Veel mensen denken: “jullie 

zijn jong, jullie kunnen het zelf wel”. Dat klopt, in die zin dat we 

dingen graag zelf uitzoeken, maar niet altijd.’  

Meer inlevingsvermogen
Momenteel krijgt Bart de zorg die goed voor hem is, constateert 

Peggy. ‘Al is het jammer dat verzorgenden niet altijd overweg 

kunnen met veranderingen in zijn situatie. Ook geven verzor-

genden soms aan dat ze dingen lastig vinden om te doen. Zou 

het niet mooi zijn als ze in plaats daarvan zouden zeggen: “Bart 

heeft ergens moeite mee. Wat kunnen we daar aan doen?” Wat 

daarbij helpt? Meer inlevingsvermogen en misschien wat meer 

aandacht voor ALS-cliënten tijdens de opleiding. Aan de moti-

vatie ligt het in ieder geval niet. Iedereen werkt vanuit de beste 

bedoelingen. Alleen zijn veel verzorgenden geneigd om alles 

over te nemen en te bepalen wat goed is. Handiger is het als 

ze luisteren én handelen naar wat wij belangrijk vinden. Dat is 

menselijk en niet meer dan normaal.’

•••

Ondersteunen

Mantelzorgers vervullen meerdere rollen en kunnen zelf 

ook wel eens een steuntje in de rug gebruiken. Zeker als 

hij of zij bijvoorbeeld de enige mantelzorger is. Peggy 

voelt zich niet altijd gezien door de professionals. Ze 

geeft aan hoe fijn het is als ze in haar werk en liefde 

voor Bart wordt erkend.

Hoe ondersteun jij mantelzorgers?

‘Eerst was ik gewoon Barts vriendin. 

Nu zien steeds meer mensen mij als 

zijn mantelzorger’



12

‘Ik kan kiezen 
en juist dát is 
belangrijk voor mij’

Mevrouw Van Moorsel houdt 
de regie over haar leven
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Jarenlang woont mevrouw Van Moorsel samen met haar doch-

ter in het centrum van Helmond. Als deze overlijdt, valt ook alle 

hulp weg. Uit onderzoek blijkt dat mevrouw een TIA heeft ge-

had en last heeft van uitdrogingsverschijnselen. Bovendien is ze 

slecht ter been. Heel even brengt thuiszorg uitkomst, maar na 

een serieus valincident en problemen met een niet functione-

rende noodknop is duidelijk dat dit niet werkt. In goed over-

leg met zoon Rini en de verantwoordelijke instanties besluit 

mevrouw Van Moorsel te verhuizen naar een aanleunwoning 

in het Ameidepark, nu zo’n zes jaar geleden. Ze heeft een be-

langrijke stem in de inrichting van haar eigen plekje, vertelt ze 

nu. ‘Ik mocht zelf de kleur van mijn aanrecht en keukenkastjes 

bepalen. En toen de keuken werd verbouwd, mocht ik de tegels 

uitzoeken. Ook was het geen enkel probleem om mijn grote 

poppenverzameling hier mee naartoe te nemen.’

Onrust
Aanvankelijk gaat mevrouw Van Moorsel iedere dag naar de 

dagopvang. De structuur en regelmaat van het dezelfde men-

sen zien geven haar een gevoel van rust en vertrouwen. Daar-

naast is er het gemak en de gezelligheid van het persoonlijke 

contact met de verzorgenden. Ongeveer een jaar geleden ver-

andert alles. Door bezuinigingen wordt de dagopvang praktisch 

gehalveerd. Ook vinden de nodige verschuivingen in verzorging 

en huishoudelijke hulp plaats. Onrust slaat toe, ook bij mevrouw 

Van Moorsel die bijna zes weken de deur niet uitkomt. ‘Mijn 

moeder werd overvallen door de abrupte overgang’, vertelt 

zoon Rini. ‘Tijd om te wennen aan de nieuwe situatie kreeg ze 

niet. Al begrijpen we het wel. Verzorgenden krijgen er meer 

taken bij. En ze doen al zoveel.’

Kienen en tutten
Ondertussen heeft mevrouw Van Moorsel haar draai weer ge-

vonden. Ze kient (bingo), kaart en sjoelt dat het een lieve lust is, 

zij het wat minder vaak dan voorheen. ‘Ik vind het ook heerlijk 

om te tutten. Ik hoef maar aan Ali van de dagopvang te vragen 

om mijn nagels te lakken en hij doet het; de schat. En mijn ach-

terkleinkinderen hè? Het is iedere keer weer een feest als ze 

langskomen. Ik ben echt trots op ze, net als op mijn kinderen 

en kleinkinderen.’

Door bezuinigingen in verzorging en dagopvang vallen de voor mevrouw Van Moorsel zo 

belangrijke regelmaat en structuur een jaar geleden in één klap weg. Alle veranderingen 

ten spijt redt ze zich prima. Met dank aan de steun van zoon Rini en het persoonlijke 

contact met verzorgenden die er door creatief plannen toch in slagen tijd voor mevrouw 

vrij te maken. 

Eigenaarschap
 

Mevrouw van Moorsel kan haar leven binnen de moge-

lijkheden vorm geven, er is ruimte voor wat voor haar  

belangrijk is. De mensen om haar heen helpen daarbij. 

Zo spreekt Rini niet voor zijn moeder als het niet nodig 

is, en komen de professionals op haar verzoek vroeger 

langs om haar te helpen douchen. Ook de keus om geen 

kunstgebit te nemen respecteren zij.

Wat doe of laat jij om eigenaarschap bij je  

cliënten te laten?
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Zelf bepalen
Over het contact met de verzorging is mevrouw Van Moorsel 

goed te spreken. ‘Ik mag zelf aangeven hoe ik het graag wil. Op 

mijn verzoek word ik altijd wat vroeger gewassen. Ook draag ik 

geen gebit, wat de verzorgenden respecteren. En ondanks dat ik 

veel niet eet, mag ik toch iedere dag kiezen uit twee gerechten.’ 

Rini vult aan: ‘Mijn moeder vindt het ook prettig om samen met 

een verzorgende haar kleding uit te zoeken. Wat ze aandoet, 

vindt ze niet zo belangrijk. Het feit dat iemand met haar mee-

kijkt of vraagt hoe het met de kleinkinderen is; dáár gaat het 

om. Andersom vraagt moeder ook altijd aan de verzorgenden 

hoe het gaat. Ze is ook in hén geïnteresseerd. Officieel hebben 

verzorgenden geen tijd voor extra contact. Toch lukt het ze, 

vaak door creatief om te gaan met de planning.’

Automatisch betrokken 

Sinds zijn moeder minder vaak de dagopvang bezoekt, gaat Rini 

sowieso iedere maandag bij haar langs. ‘Ik doe altijd de was. 

Ook ben ik haar vaste chauffeur, bijvoorbeeld als ze naar het 

ziekenhuis moet. Over de verzorging van mijn moeder ben ik 

tevreden. Ik word op de hoogte gesteld van belangrijke kwes-

ties, krijg netjes antwoord op mijn vragen en voel me daardoor 

automatisch betrokken. Heb ik zelf hulp nodig of wordt het me 

even teveel, dan kan ik terugvallen op mijn zoons.’ 

Omdat de verzorging van zijn moeder in handen ligt van pro-

fessionals en haar financiële zaken bovendien zijn uitbesteed, 

hebben Rini en zijn moeder behoorlijk wat quality time samen, 

als familieleden onder elkaar. ‘De relatie met mijn moeder is 

goed. Wat misschien ook wel komt omdat ik haar niet zelf ver-

pleeg. Eigenlijk voel ik me ook helemaal geen mantelzorger. Het 

is mijn moeder, hè?’ Het laatste woord is uiteindelijk aan een 

glimlachende mevrouw Van Moorsel. ‘Al met al ben ik best wel 

tevreden met mijn leventje. Ik kan kiezen en juist dát is belang-

rijk voor mij!’ 

•••

Samenwerken

Zoon Rini en de professionals zijn samenwerkingspart-

ners in de zorg voor Mevrouw van Moorsel. Het is helder 

wat er van elkaar verwacht kan worden en er is een 

duidelijke taakverdeling. Samenwerking en communi-

catie dragen bij aan zorg die aansluit bij de wensen van 

mevrouw van Moorsel.

Hoe zorg jij voor passende afspraken bij een  

veranderende situatie?

‘Eigenlijk voel ik me ook helemaal 

geen mantelzorger. Het is mijn 

moeder, hè?’
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‘We hebben een
groot probleem als 
er iets met mij 
gebeurt’  

Mevrouw 
Rooijakkers’ 
dochter Petra 
houdt nauwelijks 
tijd over voor 
zichzelf
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Ondersteunen
 

Petra neemt in haar eentje een groot deel van de zorg 

voor haar moeder op zich. Als zij echter door overbelas-

ting zou uitvallen is dat voor haar zelf en voor haar moe-

der problematisch. Door dit bespreekbaar te maken kun je 

samen onderzoeken wat er mogelijk en nodig is.

Op welke manier ondersteun jij zwaar- of  

overbelaste mantelzorgers?

Mevrouw Rooijakkers woont sinds acht jaar in woonzorgcen-

trum Rivierenhof in Helmond. Haar woning heeft ze zelf in mo-

gen inrichten. ‘We hopen dat ons moeder hier nog lang kan wo-

nen’, vertelt haar dochter Petra. ‘Ze zegt dat ze het goed heeft 

hier en dat het vertrouwd voelt. Of zoals ze zelf aangeeft: ‘een 

oude boom moet je niet verplaatsen.’

Verlofdagen opnemen
Petra is de enige mantelzorger van haar moeder, mede omdat 

haar oudere zus ziek is. ‘Eigenlijk sta ik er dus alleen voor, al doet 

mijn jongste broer wel de boekhouding. Gemiddeld ben ik hier 

vier keer per week. Dan doe ik de was of haal ik boodschappen. 

En we maken een babbeltje. Dat persoonlijke contact is erg be-

langrijk.’ 

Andere taken, zoals persoonlijke verzorging, ontbijt, avondeten, 

huishoudelijke hulp en schoonmaak zijn in handen van Savant. 

Al merkt Petra dat er langzamerhand iets verandert. ‘Momen-

teel doen ze ook de afwas, maar daar moeten ze eigenlijk vanaf. 

Dat kregen we tijdens een vergadering te horen. Zo van “zo is 

het en zoek het maar uit”. Alles wordt van bovenaf opgelegd. Ik 

moet nu al verlofdagen opnemen om mijn eigen huis schoon te 

maken. Wat wordt dat straks als het zo doorgaat?’

Douchen in 20 minuten
Voor haar persoonlijke verzorging is mevrouw Rooijakkers aan-

gewezen op steeds een ander team, waarvan de verzorgenden 

zo snel mogelijk hun taken moeten uitvoeren. ‘Het douchen 

moet gebeuren in 20 minuten. Dan is de tijd op. Zo blijft er al 

helemaal geen tijd over om te babbelen’, verwacht Petra. ‘Ter-

wijl juist dat babbelen, het persoonlijke contact, zo belangrijk is 

voor mijn moeder. Ik ben het er dan ook absoluut niet mee eens. 

Het douchen levert vaak veel stress op. Sommige verzorgenden 

vinden het ook niet leuk, maar ze kunnen er niks aan doen. Ove-

rigens kan de verzorging goed overweg met mijn moeder en zij 

met hen. Voor haar is het net familie. Ook ik heb goed contact 

Mevrouw Rooijakkers (91) krijgt gemiddeld zo’n vier keer per week bezoek van dochter Petra 

die onder meer haar was en boodschappen doet. Ondanks een drukke baan doet Petra wat 

ze kan, al vreest ze soms het moment dat het haar door alle extra taken teveel wordt. 
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met de verzorgers. Als er volgens mij iets niet goed loopt of ik 

iets wil weten, zoek ik zelf contact. Ik kan met al mijn vragen bij 

ze terecht, word serieus genomen.’

Betrokken vrijwilliger
Petra verbaast zich soms ook over de regels die het juist extra 

moeilijk lijken te maken. ‘Mijn moeder wordt na de persoonlijke 

verzorging altijd op de gang gezet om te wachten op een vrij-

williger die haar mee naar beneden neemt. Vrijwilligers mogen 

namelijk niet bij haar naar binnen. Mijn moeder vindt het prima, 

klaagt nooit. Maar ik snap dat niet. Zo zitten regels goede zorg 

toch in de weg?’ Bewondering heeft Petra voor de vrijwilligers 

die het haar moeder en andere bewoners naar de zin probe-

ren te maken. ‘Op donderdagmiddag komt er altijd een oudere 

dame van het Rode Kruis om met mijn moeder te wandelen en 

babbelen. Omdat ze last had van de rooklucht bij mijn moeder 

was ze gestopt, maar uiteindelijk kwam ze toch terug toen bleek 

dat niemand haar kon vervangen. Daar krijg ik echt kippenvel 

van, voor die betrokkenheid neem ik mijn petje af.’

Samen lachen
Haar moeder is tevreden met het leventje dat ze nu leeft, merkt 

Petra. ‘Ze vindt het fijn om hier te wonen, dat ik bij haar langs-

kom en dat ze van haar sigaretje mag genieten. Zelf zegt ze 

vaak: ‘Gerookt vlees blijft langer goed’. We lachen geregeld 

samen. Ze is altijd een gezellig mens geweest, een feestneus.’ 

Mevrouw Rooijakkers zelf is tevreden over de zorg die ze krijgt, 

laat ze weten. ‘De zorg is hartstikke goed. Als ik iets vraag, dan 

heb ik het en als ik iets nodig heb dan vraag ik het.’ 

Petra is het niet helemaal eens met deze uitspraak. ‘Moeder 

vindt alles goed, ook als er wat gebeurt. De noodknop om haar 

nek bijvoorbeeld gebruikt ze nooit.’

Drukke baan
Petra zorgt graag voor haar moeder. En dat blijft ze doen zolang 

ze kan. ‘Wat ik wel jammer vind, is dat verzorgenden nooit vra-

gen hoe het met mij gaat. En dat ik weinig tijd heb om iets leuks 

te doen met moeder. Ik combineer mijn zorg voor haar met een 

drukke baan, meer kan ik er niet bij hebben. Ik draai hele vroege 

diensten, ben blij als ik in bed lig. Op vakantie kan ik niet. Het is 

niet zo dat ik de was ophaal of boodschappen doe en dan weer 

weg ben. We maken altijd even een praatje. Als ik een uurtje 

tijd heb, maken we een wandelingetje. Maar dat laatste gebeurt 

zelden. Ik heb bijna geen tijd om voor mezelf te zorgen, de druk 

wordt steeds hoger. Mijn broer en ik hebben wel veel contact en 

hij lost ook veel op. Maar toch: we hebben een groot probleem 

als er iets met mij gebeurt. Dan valt een heel groot deel van de 

ondersteuning voor moeder weg.’ 

•••

Motivatie

Het komt voor dat een cliënt en haar mantelzorger niet 

op één lijn zitten wat betreft de zorg. Petra’s moeder 

vindt het best om op de gang te wachten op een vrijwilli-

ger, maar voor Petra is dit mensonterend. Als professional 

heb je niet alleen te maken met je cliënt, maar ook met 

de motivatie van de mantelzorger.

Hoe ga jij om met verschillende of zelfs tegenstrij-

dige ideeën?

‘Juist dat babbelen, het persoonlijke 

contact, is zo belangrijk voor mijn 

moeder’
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‘Misschien wordt 
niet alles opgelost, 
maar alles is wél 
bespreekbaar’

Tonny en Cor van de Sande zijn 
tevreden over de communicatie  
met verzorgenden
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Tonny van de Sande heeft Cadasil, een erfelijke ziekte waarbij 

mensen met ernstige migraineklachten TIA’s kunnen krijgen, 

vaak zelfs meerdere op een dag. Door haar ziekte is ze moeilijk 

ter been, heeft ze last van een verminderde coördinatie en praat 

ze lastiger. ‘In december 2014 is Tonny van de trap gevallen’, ver-

telt haar man Cor. ‘Na drie weken ziekenhuis met 24 uurs zorg is 

ze eerst naar een psychogeriatrische afdeling gegaan. Het ging 

steeds beter, dus mocht ze naar een zelfstandig appartement op 

de afdeling Somatiek in Sonnehove. Zelf woon ik een paar hon-

derd meter verderop. Ik ga iedere dag bij haar op bezoek. De 

honden mogen ook naar binnen, tot groot plezier van Tonny.’

Harder werken
Tonny krijgt verschillende soorten begeleiding, zoals ergothera-

pie, logopedie, fysiotherapie en psychologische ondersteuning. 

‘Tijdens het multidisciplinair overleg heb ik aangegeven dat ik 

tijdens fysiotherapie meer wilde doen, wat harder wilde wer-

ken’, vertelt ze. ‘Ze hebben gekeken of dat kon en daar is toen 

voor gezorgd.’ Cor vult aan: ‘Hadden we niks gezegd, dan was 

er niets gebeurd. Er wordt geredeneerd vanuit de gedachte: 

“Uw vrouw heeft hier een appartement, wij zijn de ondersteu-

nende en verzorgende partij.” Hoe ze moeten ondersteunen, 

moet je ook zelf aangeven.’ 

Gewoon een boterham
Een treffend voorbeeld vindt Cor het middageten in het restau-

rant. ‘Tonny wil geen gebruik maken van de warme maaltijd, 

omdat ze liever brood eet. s’ Middags serveren ze in het restau-

rant alleen warme maaltijden, dus had ze een probleem. Dat 

hebben we aangegeven, waarna het probleem snel is verhol-

pen. Tonny eet nu gewoon een boterham, terwijl de anderen 

een warme maaltijd krijgen. Ze eet wat ze wil, geniet van het 

gezelschap van anderen en zit niet alleen op haar appartement. 

Niet alle mensen kunnen zo goed voor zichzelf opkomen als wij. 

Daarom zijn korte lijnen met een zorgorganisatie zo belangrijk.’

 

Mis volgen
Geheugentraining, gymnastiek, schilderen, tekenen: Tonny ver-

maakt zich prima. ‘De zorgverleners en vrijwilligers spelen heel 

gericht in op wat ik wil en kan. Ze vragen echt wat ik leuk vind, 

geven persoonlijke aandacht.’ ‘Er wordt sowieso veel georga-

niseerd’, vult Cor aan. ‘In de zomer is er nog een barbecue ge-

weest, met meer dan in totaal 100 bewoners, mantelzorgers, 

Tonny en Cor van de Sande herkennen zich niet in de narigheid die ze af en toe op televisie 

zien over ouderenzorg. Zij profiteren als cliënt en mantelzorger juist van de goede 

samenwerking met verzorgenden en vrijwilligers. Zeker als ze zélf aangeven wat ze willen. 

‘Ze vragen echt wat ik leuk vind, 

 geven persoonlijke aandacht’

Motivatie

Ton is duidelijk in wat ze kan en wil. Ze heeft zelf aange-

geven dat ze tijdens fysio graag meer wilde doen en har-

der wilde werken. De professionals hebben hier aandacht 

aan besteed door activiteiten te organiseren. Zo kan Ton 

doen wat ze belangrijk vindt voor haar gezondheid.

Hoe bespreek jij de wensen en mogelijkheden van 

je cliënten?
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verzorgers en vrijwilligers. Ook zijn er plannen om in de gebeds-

ruimte een beeldscherm te plaatsen met een live-verbinding 

naar de kerk. Bewoners die willen, kunnen zo rechtstreeks de 

mis volgen.’

Welgemeend applaus
Cor en Tonny herkennen zich dan ook niet in alle narigheid die 

je soms op televisie ziet over ouderenzorg in combinatie met 

mantelzorg. ‘Ik denk weleens dat zulke dingen misschien meer 

voorkomen in grotere steden dan op het platteland’, oppert Cor. 

‘Alles is hier bespreekbaar, wat niet wil zeggen dat alles dan ook 

opgelost is. Maar nogmaals: alles is bespreekbaar. Zo hebben 

we bij de zorgcoördinator aangegeven dat Ton het prettig zou 

vinden als zorgverleners bij binnenkomst in het halletje meteen 

zeggen wie ze zijn. In het verleden heeft ze namelijk een slechte 

ervaring gehad met een vreemde man die ineens binnen stond, 

doordat een verzorgster per ongeluk de deur open had laten 

staan. Dat werd gelijk goed opgepakt en uitgevoerd.’

Faciliteren en afstemmen
Ook fijn is hoe de organisatie omgaat met mantelzorgers, vindt 

Cor. ‘Laatst hadden we een avond met leidinggevenden, verzor-

gers en mantelzorgers. Na de openingsspeech kregen de man-

telzorgers een welgemeend applaus van alle aanwezigen. Heel 

mooi. Vervolgens zijn we samen aan tafel gegaan om te praten 

over onze wensen, individuele en gezamenlijke behoeften. Met 

de resultaten wordt echt iets gedaan. Alles wordt goed gecoör-

dineerd, gekeken naar de onderlinge samenwerking en onder-

steuning, naar het beter faciliteren en afstemmen van de zorg. 

Veel is te danken aan alle vrijwilligers. Zij zijn dagelijks in de 

weer om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.’

Zaken benoemen
Als ervaren mantelzorger houdt Cor een vinger aan de pols, on-

der meer waar het gaat om de benadering van Tonny. ‘Met mij 

mogen ze doen wat ze willen, ze kunnen tegen mij alles zeggen. 

Voor Tonny moeten ze gewoon aardig zijn. Merk ik dat er in de 

benadering iets niet goed is, dan leg ik dat voor aan de coördi-

nator. Anderen doen dat ook. Zo weet de coördinator precies op 

welke collega’s ze extra moet letten. Ik wil niet dat ze denken 

“daar heb je hem weer”. Zo zit ik niet in elkaar. Maar ik kom 

wel op voor mijn vrouw. Ik vind het belangrijk dat het personeel 

weet wat en waarom er iets niet goed gaat. Maar ik ben de eer-

ste die benoemt dat dingen wel goed gaan.’ Tonny sluit af: ‘Hoe 

beter je mantelzorger, des te gemakkelijker het leven is.’

•••

Afstemmen
 

Mantelzorgavonden helpen om individuele én gezamen-

lijke behoeften en ideeën van mantelzorgers en cliënten 

in kaart te brengen. Mantelzorgers hebben als experts 

kennis van de situatie en waardevolle inzichten. Door 

deze bijeenkomsten te organiseren voelen mantelzorgers 

zich gehoord en gewaardeerd.

Op welke manier breng jij of brengen jullie de 

wensen en kennis van mantelzorgers in kaart?
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‘Heb aandacht voor 
de mens achter de 
cliënt’

Mantelzorger Gonny en verzorgende 
Jeanne Poels stemmen zaken goed af
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Mevrouw Blom woont sinds oktober 2015 in een kleinschalige 

woongroep in de Rivierenhof. Daarvoor verbleef ze lange tijd in 

een verzorgingshuis waar ze goed op haar plaats zat. Althans, 

zo leek het. ‘Mijn moeder heeft zich een tijd beter voorgedaan 

dan ze eigenlijk was, vertelt haar dochter Gonny. ‘Eigenlijk had 

ze meer zorg nodig dan ze kreeg. Toen duidelijk werd dat het 

echt niet langer ging, moesten we snel beslissen of ze naar een 

andere kamer zou gaan, met intensievere zorg. Mijn moeder 

zelf kon dat niet meer bepalen. Ze dacht toen al op een heel 

ander niveau.’ 

Advocaatje met slagroom
Mevrouw Blom is helemaal thuis op haar huidige woonplek, 

merkt Gonny: ‘In het vorige huis werd niet echt rekening ge-

houden met wat bij haar paste. Aan mij werd verder ook niets 

gevraagd. Ze heeft het hier echt getroffen. Heel belangrijk is dat 

ze eten naar binnen krijgt. Ze heeft altijd heel erg graag lekker 

gegeten. ‘s Avonds krijgt ze vaak een advocaatje met slagroom, 

soms een koekje of een snoepje. Ze kan niet meer lopen, heeft 

veel ingeleverd. Maar af en toe iets lekkers vindt ze heerlijk. Ze 

is ook wat aangekomen, ziet er gezonder uit. Ik kom ongeveer 

twee keer per week bij moeder. Vooral het samen zijn is belang-

rijk voor haar.’

Verzorgende washandjes
Op dat moment komt verzorgende Jeanne Poels langs. Ze is 

graag bereid om ook iets over haar ervaringen te vertellen. 

‘Steeds belangrijker voor ons wordt aandacht voor de mens ach-

ter de cliënt. Daar heeft de organisatie ook oog voor. Zo hebben 

we vorig jaar een PDL-training gehad (passiviteit in het dagelijks 

leven, red.). Hierbij hebben we onder meer gekeken en geleerd 

hoe we bewoners die vaak al vermoeid zijn door de persoonlijke 

verzorging, anders kunnen verzorgen. De meeste mensen hier 

zijn jarenlang elke dag gewassen, eerst met zeep en dan met 

Mevrouw Blom is dementerend en zit na een aantal moeizame jaren nu eindelijk op de plek 

waar ze thuis is. Verzorgenden hebben er écht aandacht voor de mens achter de cliënt, tot 

grote tevredenheid van dochter en mantelzorger Gonny. 

Motivatie

Ook mensen die fysiek en mentaal zeer afhankelijk zijn 

willen zoveel als mogelijk de regie houden over hun 

leven. Als mensen niet meer in staat zijn dit verbaal te 

uiten, worden andere vormen van expressie belangrijker, 

zoals lichaamstaal of gezichtsuitdrukkingen. Zo wordt 

Mevrouw Blom bijvoorbeeld onrustig als ze ergens on-

tevreden over is. 

Op welke signalen let jij bij mensen die zich 

verbaal minder goed kunnen uiten?
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water. Dat was protocol. Maar deze generatie is helemaal niet 

gewend om elke dag te douchen. Nu gebruiken we verzorgende 

washandjes. Omdat er minder tijd gaat zitten in het verzorgings-

ritueel, houden wij energie over om leukere dingen te doen.’

Persoonlijke benadering 

Ook op andere manieren probeert Jeanne in te spelen op wen-

sen van bewoners. ‘Door te observeren en het opvangen van 

kleine signalen kom ik er soms achter wat iemand prettig vindt 

en wat niet. De ene bewoner benader ik bij het eten via links, de 

andere via rechts. Of bij het aankleden begin ik bij de een met 

de linker- en bij de ander bij de rechterarm. Ik kijk zoveel vanuit 

het perspectief van de bewoner. Een persoonlijk benadering, je 

eigen gevoel erin leggen; dat zijn belangrijke dingen. In plaats 

van alleen maar te doen wat de regels voorschrijven. De kunst 

is om aan te sluiten bij hun belevingswereld en eigen tempo.’ 

Gonny vult aan: ‘Ik merk dat mijn moeder onrustig wordt als 

dingen anders gaan of ik haar afkap. Daarom spreek ik haar niet 

tegen. Ik laat haar in haar waarde.’

Hobby’s en gewoontes 
Jeanne heeft geregeld contact met mantelzorgers over prak-

tische zaken. Samen met hen kijkt ze ook naar wat cliënten 

prettig vinden. ‘Op het moment dat er iets is, kunnen demen-

terende mensen meestal aangeven wat ze daarvan vinden. 

Vooruitdenken kunnen ze minder goed, zelf aangeven wat ze 

willen is ook lastig. Daarom vraag ik bij de opname bijvoorbeeld 

altijd naar hobby’s. Eerst aan de bewoner, maar vooral aan de 

mantelzorger. Die afstemming is nuttig, net als de tussentijdse 

evaluatiegesprekken. En als ik mantelzorgers tussendoor zie, be-

spreken we meestal ook even hoe het gaat.’ Gonny: ‘Ik vind het 

fijn te merken dat ik ook weer dingen oppik uit bijvoorbeeld de 

PDL-training en de evaluatiegesprekken. Dan besef je ook dat 

regels niet voor iedereen hetzelfde zijn. Wat goed is voor mijn 

moeder, hoeft dat voor een andere bewoner niet te zijn.’  

Grenzen stellen
Gonny is blij dat ze geregeld kan sparren met Jeanne. Andersom 

is Jeanne blij met dat wat Gonny allemaal voor haar moeder 

doet. ‘Ondanks dat we als verzorgenden vaak weinig tijd heb-

ben, zijn we voorzichtig in wat we vragen aan de mantelzorger. 

Daar hebben we nog veel in te leren. Het is ook best wel lastig. 

Meestal vragen we iets dat snel even tussendoor moet gebeu-

ren, omdat we zelf zo druk zijn. Tegelijkertijd willen we niet dat 

mantelzorgers het als een verplichting zien. Met moeten jaag je 

iemand ook in het harnas.’ Gonny knikt: ‘Ze proberen me bij de 

dagelijkse gang van zaken te betrekken, maar ik laat niets op 

mij afschuiven. Dat is een grens waar ik niet overheen ga. Dan 

word je al snel als vrijwilliger beschouwd en dat wil ik niet. Ik 

heb mijn eigen leven, mijn familie, mijn werkzaamheden. Maar 

ik ben altijd bereid om te praten en samen met de verzorgende 

na te denken over wat ik kan doen of op kan lossen.’ 

•••

‘We zijn voorzichtig in wat we  

 vragen aan de mantelzorger’ 

Afstemmen
 

Dochter Gonny weet het beste welke zorg en ondersteu-

ning aansluit bij haar moeder. Doordat de professionals 

dit geregeld met haar afstemmen, geven ze de zorg die 

passend is.

Op welke momenten stem jij af met mantelzorgers?
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‘Gezamenlijk werken 
aan gezelligheid en 
veiligheid’

Jan Hollanders voelt zich 
gezien en gewaardeerd 
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De verhuizing van Jan Hollanders naar een gesloten afdeling, 

zo’n twee jaar geleden, was een moeilijke stap voor de familie. 

Nu zijn ze erg blij. De verzorging is goed, Jan heeft het naar 

zijn zin. ‘Ik vind het hier geweldig. We lachen veel met elkaar, 

maken grapjes. De zusters halen streken met me uit, zoals ik met 

hen. En er wordt nooit op me gemopperd, dat vind ik zo fijn!’ 

Boeken over boerderijen
Henk Hollanders, zoon van Jan, is mantelzorger, samen met zijn 

twee zussen. Hij gaat twee tot drie keer per week naar zijn va-

der toe. Eén zus komt ook elke week op bezoek, de andere zus 

ongeveer eens in de twee weken. ‘We kennen elkaar allemaal, 

het is hier altijd gezellig. We doen het samen; verzorgenden, 

vrijwilligers, andere mantelzorgers en bewoners. Het is een een-

heid, net een familie.’

Evenals zijn vader is ook Henk goed te spreken over de verzor-

genden. ‘Ze zien ons, ze maken altijd contact en een praatje, 

maar moeten ook door met hun werk. Dat is logisch.’ Jan vult 

aan: ‘Ik vind het een heel fijn idee dat ze elke nacht even bij 

me komen kijken. Als ik op de bel druk, zijn ze er binnen een 

paar minuten. Dat is voor mij heel belangrijk. En ze leggen soms 

boeken voor me neer over boerderijen. Daar weet ik veel van. 

Prachtig om daarmee bezig te zijn.’

Problemen en plannen
Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de vrijwilligers die 

bewoners verzorgen en veel activiteiten organiseren. Henk: ‘Zij 

nemen bewoners bijvoorbeeld mee voor een wandeling, maar 

beleggen ook regelmatig avonden voor en met de mantelzor-

gers. Alles komt dan op tafel, van problemen tot nieuwe plan-

nen. De vrijwilligers zorgen voor verbinding, gezamenlijkheid 

en gezelligheid.’ 

Ook de mantelzorgers zelf dragen een belangrijk steentje bij 

aan de dagelijkse gang van zaken, licht Henk toe. ‘De coördina-

tor heeft de mantelzorgers op een gegeven moment gevraagd 

of we vanwege een personeelstekort op zondagochtend mee 

wilden komen helpen. We zijn met zijn achten, dus om de acht 

weken is ieder een keer aanwezig. Niets moest, maar omdat het 

netjes werd gevraagd helpen we graag mee. En we doen het 

samen, dus is het geen enkel probleem.’

Alles bespreken
Van aparte ondersteuning voor de mantelzorgers is volgens 

Henk geen sprake. ‘Dat is wat mij betreft ook niet nodig. Voor 

Jan Hollanders (90) woont vanwege zijn dementie in het Hof van Bethanië op een 

gesloten afdeling, maar de sfeer is er meer dan open. Verzorgenden, vrijwilligers en 

mantelzorgers onder wie zijn zoon Henk en twee dochters: iedereen werkt in goed 

overleg met elkaar samen. 

Motivatie
 

Jan Hollanders leeft op wanneer het over boerderijen 

gaat: daar weet hij veel van en hij vindt het leuk om er 

over te vertellen. De verzorging speelt in op deze motiva-

tie door boeken voor hem mee te brengen, en te zorgen 

dat het onderwerp regelmatig ter sprake komt. Hij vindt 

het erg fijn dat er aandacht is voor zijn interesse. 

Op welke manier heb jij aandacht voor de 

interesses van je cliënten?
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ons is het normaal om dingen te bespreken, zaken bij elkaar 

aan te kaarten. Bovendien is er naast de door de vrijwilligers 

georganiseerde avonden elke twee a drie maanden een multi-

disciplinair overleg tussen mij als mantelzorger, de arts, een ver-

zorgende en de psycholoog. We bespreken de gezondheid en 

gesteldheid van vader, hoe ik vind dat het gaat en hoe de pro-

fessionals erover denken. Het gesprek wordt voorbereid door 

een verzorgende, die mij en mijn vader vooraf vraagt of er nog 

bespreekpunten zijn. We bespreken dus alles.’

Samen doen
Henk doet de financiën en administratie van zijn vader, maar 

zorgt ook voor zijn schoonmoeder en soms voor zijn vrouw. ‘Of 

het me weleens te veel wordt? Nee, ik heb genoeg tijd, de sfeer 

is goed en ze kennen me hier. Omdat ze weten dat ik druk ben 

met zorgen, vragen ze me er soms naar. Dat is prettig. Maar het 

belangrijkst voor mij is de manier waarop we hier met elkaar 

omgaan. We doen het samen. Daardoor is het niet zwaar. En we 

doen het graag, omdat het hier zo goed is. Als ik zo oud ben als 

mijn vader nu, wil ik hier ook wel wonen. Al denk ik dat de zorg 

er dan heel anders uit ziet. Wij zullen nog meer voor onszelf 

moeten zorgen, uiteraard mét de steun van mantelzorgers.’

Persoonlijk contact
Sinds zijn vader ‘beschermd’ woont, leert Henk hem beter ken-

nen. ‘Ik kom meer te weten over zijn persoonlijke geschiedenis, 

over zijn leven. Vroeger werd er bij ons thuis vooral hard ge-

werkt. En daar ben ik blij mee, want met hard werken heb ik 

ook mijn bedrijf op kunnen bouwen. Maar nu we tijd hebben 

om te praten, hoor ik soms dingen die ik nog niet wist. Het is fijn 

dat er ruimte is voor dat persoonlijke contact met mijn vader.’ 

De veiligheid van de gesloten afdeling doet zijn vader goed, 

merkt Henk. ‘Toen mijn vader nog in een zelfstandige flat woon-

de, had hij vaak paniekaanvallen. De vergeetachtigheid maakte 

hem angstig en niemand kon hem daarbij helpen behalve ik. 

Sinds hij hier woont, heeft hij nog 1 of 2 keer zo’n paniekaanval 

gehad. Vader vertelt dat hij soms niet weet waar hij is. Maar dat 

leidt niet tot grote angst. Hij voelt zich veilig hier.’

•••
Faciliteren

Er wordt ruimte gecreëerd voor het persoonlijke contact 

tussen vader en zoon Hollanders. De professionals facili-

teren dit door een plek te creëren waar meneer Hollan-

ders zich veilig en comfortabel voelt. Henk heeft de tijd 

en ruimte om persoonlijke gesprekken met zijn vader te 

voeren, naast de activiteiten die hij ook voor de andere 

bewoners doet.

Hoe kun jij ervoor zorgen dat er ruimte is voor 

persoonlijk contact tussen cliënt en mantelzorger?

‘Als je snapt dat je het samen moet 
 doen, dan komt het goed’
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Als longpatiënt in een rolstoel heeft mevrouw Schelbergen bij 

veel dagelijkse handelingen hulp nodig. ‘Verzorgenden helpen 

onder meer met douchen, aankleden, brood smeren en het naar 

het toilet gaan’, vertelt dochter Angeline. ‘Mensen zijn altijd 

druk, moeten snel weer weg. 

Tijd om even een eitje te maken bijvoorbeeld is er meestal niet. 

Al weten de verzorgenden die vaker langskomen precies wat 

moeder prettig vindt.’ 

* Mevrouw Schelbergen is kort na het interview, op 28 

december 2015, helaas overleden. In overleg met dochter 

Angeline is besloten om het verhaal toch te plaatsen.

‘Goede 
communicatie 
kan zóveel 
schelen!’   
Mevrouw Schelbergen en dochter Angeline gaan 
voor meer afstemming en ondersteuning

Mevrouw Schelbergen* is voor veel handelingen afhankelijk van de ondersteuning van 

een team verzorgenden en haar dochter Angeline Jansen. Deze vervult al jaren op een 

uitstekende manier haar mantelzorgtaak. Toch kan wat extra ondersteuning en meer 

gerichte afstemming over wie wat doet geen kwaad.
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Alle begrip 
En dat heeft zo zijn voordelen, licht Angeline toe. ‘Ooit wilden 

ze haar de verkeerde medicijnen geven. Gelukkig was moeder 

helder genoeg om hier wat van te zeggen. Ook herinner ik me 

een akkefietje met de tillift die niet handig stond ingesteld. Mijn 

moeder wist hoe die werkte, maar de verzorgende dacht het 

beter te weten. Gevolg was dat mijn moeder een tijdje boven 

het toilet hing. Gelukkig nam de zorgcoördinator ons serieus en 

was het snel opgelost.’

Ook al moppert ze af en toe, mevrouw Schelbergen is vooral 

blij met de zorg die ze krijgt. ‘Een tijdlang werd ik rond half 11 

gewassen. Dit vond ik te laat en dat vertelde ik ook. Sindsdien 

komen ze vroeger. Al zou het nog mooier zijn als ze het vanuit 

zichzelf zouden vragen. Over het algemeen heb ik alle begrip 

voor de situatie. Soms leggen ze me al om half negen in bed. Dat 

is vroeg, maar ik kan dan wel lekker vanuit bed televisie kijken.’

Enige mantelzorger
Dochter Angeline bezoekt haar moeder doordeweeks zo’n vier 

tot vijf keer. Op zondag neemt ze haar moeder mee of brengt ze 

warm eten, zaterdags is ze vrij. ‘Een tijdje terug ben ik gestopt 

met werken om voor mijn moeder te zorgen, ook omdat ik haar 

enige mantelzorger ben. Sindsdien heb ik meer tijd voor mezelf. 

Ik heb meer kracht en energie, eindelijk tijd om dingen thuis 

beter te regelen.

Ondertussen heeft Angeline de nodige ervaring als mantelzor-

ger van haar moeder voor wie ze vooral niet-medische handelin-

gen uitvoert. ‘Niet alles verloopt altijd even vlekkeloos. Ik ben al 

een paar keer in het weekend gebeld om medicijnen voor mijn 

moeder te halen. Laatst belde iemand me op een feestje met 

de vraag of ik nieuwe capsules voor haar vernevelaar kon rege-

len. Ik help graag, ook al zijn de verzorgenden verantwoordelijk 

voor de medicijnen. Het is meer de manier waarop. Zo van: “Het 

is onze fout, maar u zult ’t moeten oplossen.”

Meer betrokken
Angeline was dan ook enigszins verbaasd toen iemand haar vlak 

na het voorval belde met de vraag of ze een mantelzorgcompli-

ment van de gemeente wilde. ‘Ik heb “ja” gezegd, maar vond 

het wel raar dat het precies op dat moment gebeurde. Uitein-

delijk heb ik toch een schriftelijke aanklacht ingediend over het 

feit dat ik in mijn ogen niet serieus werd genomen. Het bleek de 

opening voor een gesprek en een goede oplossing, want al snel 

belde de zorgcoördinator om te zeggen dat de organisatie het 

intern op had moeten lossen. Sindsdien gaat het beter. Ik word 

steeds meer betrokken bij de afstemming van de zorg aan mijn 

moeder. Zelfs andere bewoners doen soms een beroep op me. 

‘De manier waarop dingen worden 

besproken, komt af en toe wat 

dwingend over’

Motivatie

Mevrouw Schelbergen vindt het belangrijk om vroeg in 

de ochtend gewassen te worden. Ze heeft haar voorkeur 

bij professionals aangegeven. Dit is geregeld en daar is ze 

tevreden over. Niet elke cliënt kan of durft zijn wensen te 

uiten zoals mevrouw Schelbergen dat doet.

Hoe breng jij de wensen en behoeften van je 

cliënt(en) in kaart?
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Het is jammer dat de “zuster het niet voor elkaar krijgt”, maar 

ook mooi om iets voor anderen te kunnen betekenen.’ 

Mooie tussenoplossing
Angeline krijgt geregeld complimenten over haar bijdrage in de 

hulp aan haar moeder. ‘De verzorgenden zijn echt blij met wat 

ik doe. Al zijn er ook die zeggen: “Ik zie dat u de po schoon-

maakt? Fijn, dan ben ik weg!” Die manier van communiceren 

vind ik minder prettig. Het werk in het huis van mijn moeder is 

sowieso toegenomen sinds het aantal uren huishoudelijke hulp 

teruggebracht is naar twee. De gemeente kijkt puur naar de 

oppervlakte en gaat voorbij aan het feit dat ze longpatiënt is. 

Eigenlijk moet er iedere dag worden gestofzuigd. Daar hebben 

we nu een robotje voor, een mooie tussenoplossing.’    

Meer ondersteuning
Ondersteuning bij haar taken krijgt Angeline niet, vertelt haar 

moeder. ‘Daar wordt niet echt naar gevraagd, terwijl ik weet 

dat Angeline er soms wel behoefte aan heeft. Wat helpt? Meer 

begrip van de verzorgenden. Af en toe iemand die haar een hart 

onder de riem steekt. En meer oog voor haar expertise. Het was 

op een gegeven moment Angelines idee mijn medicijnen te bax-

teren, om vergissingen bij het uitdelen te voorkomen.’    

Angeline knikt. ‘Af en toe wat meer ondersteuning zou prettig 

zijn. Net als de manier waarop dingen worden besproken. Die is 

soms nogal dwingend. Verder denken nogal wat verzorgenden 

dat ik geen hulp nodig heb, omdat ik zoveel voor mijn moeder 

doe. Niet dus. Afstemmen wie wat doet, heldere verwachtingen 

over elkaars inzet, geregeld even overleg; goede communicatie 

kan zóveel schelen!’ 

••• 

‘Het is onze fout, maar u zult ’t 

moeten oplossen’ 

Samenwerken en ondersteunen
 

Angeline besteedt veel tijd aan het zorgen voor haar 

moeder. Dat doet ze graag, maar prettige communicatie 

is wel een voorwaarde voor goede samenwerking. Ze is 

niet alleen een samenwerkingspartner, maar kan zelf ook 

ondersteuning gebruiken.  

Hoe communiceer jij met mantelzorgers die 

intensief zorgen voor een naaste?
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‘We weten altijd 
van elkaar wie wat 
heeft gedaan’

De vier kinderen 
van mevrouw 
Jansen staan 
klaar voor hun 
moeder én elkaar
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Mevrouw Jansen woont in een ruime aanleunwoning met een 

mooie serre-aanbouw. Twee dingen vallen bij binnenkomst me-

teen op: de prachtige miniatuurrails met trein (ooit van haar 

man geweest) en een bord aan de muur met daarop in grote 

letters “Moeder beslist douchen!”.

‘Vanwege haar dementie kan moeder zichzelf niet goed schoon-

houden’, legt zoon Karel uit. ‘Ook wil ze niet altijd gedoucht 

worden. Vandaar de tekst op het bord, als geheugensteuntje 

voor de verzorgenden. Het staat ook in de communicatiemap, 

maar er komen zoveel verschillende mensen over de vloer. Dan 

kan een extra herinnering geen kwaad.’ 

Leren communiceren
De verzorgenden komen dagelijks op vier momenten langs, ook 

om mevrouw Jansen medicijnen toe te dienen in verband met 

haar suikerziekte. ‘Zeker wat haar voeding betreft, is het be-

langrijk dat alles volgens een vaste structuur gebeurt’, vertelt 

Karel. ‘Daarom wordt ook gewerkt met een stappenplan, zodat 

de zusters weten wat en hoe laat moeder heeft gegeten. Op de 

achtergrond houdt de manager een oogje in het zeil. Wat heel 

prettig is.’ 

Mevrouw Jansen reageert over het algemeen goed op de thuis-

zorgmedewerkers die haar helpen, al heeft ze zo haar voorkeu-

ren, merkt Karel. ‘Sommigen nemen bijvoorbeeld uitgebreid 

de tijd en dat vindt moeder prettig. Dat merk je. Ook is er een 

zuster die altijd vrolijk binnenkomt. Dan wordt moeder ook vro-

lijk. De zuster krijgt dan alles voor elkaar. Het woordje moeten 

werkt niet, althans niet bij mijn moeder. Goede communicatie is 

belangrijk en de manier waarop je iets doet of zegt.’

Goede dialoog
Over het algemeen is Karel goed te spreken over de samenwer-

king en afstemming met de verzorgenden. ‘Af en toe nemen we 

moeder mee voor een uitstapje. Dit geven we vooraf altijd door, 

zodat ze haar voor die dag wordt uitgeroosterd. Eerder werden 

we nog weleens gebeld met de vraag waar moeder was, terwijl 

we hadden doorgegeven dat ze bij ons was. Dat gaat nu beter, 

met dank aan de teammanager die altijd openstaat voor tips.’

Karel en zijn familie voelen zich gezien en serieus genomen. Dat 

wekt vertrouwen, merkt hij. ‘De organisatie denkt mee en luis-

tert. Een tijdje terug hebben ze een profiel opgesteld van mijn 

moeder met al haar specifieke wensen en eisen op verschillende 

gebieden. Tot in de kleinste details. Er is sprake van een goede 

dialoog. Als wij als mantelzorgers vinden dat er iets in de verzor-

ging van moeder anders of beter kan, laten we het weten. Zo 

merken we dat verzorgenden soms steekjes laten vallen en niet 

Mevrouw Jansen* (90) heeft vasculaire dementie en krijgt dagelijks thuiszorg en twee 

uur per week huishoudelijke hulp. De meeste ondersteuning komt van maar liefst vier 

kinderen die op verschillende manieren voor haar klaarstaan.  

Eigenaarschap
 

De kinderen van mevrouw Jansen laten haar zoveel 

mogelijk eigenaar zijn van haar eigen leven. Zij heeft het 

laatste woord als er iets moet veranderen. Door samen 

huishoudelijke taken te doen blijft mevrouw Jansen 

vitaal en behoudt ze zo veel mogelijk haar eigen kracht. 

Hoe hebben jouw cliënten zelf de regie in handen? 

Waaraan merk je dat?
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allemaal even nauwkeurig zijn in het uitvoeren van hun taken, 

omdat ze met zo veel zijn. De teammanager heeft ons gevraagd 

hem hierover in te lichten als dit gebeurt, zodat hij zijn mede-

werkers beter aan kan sturen.’

Onderlinge taakverdeling
Met ‘wij als mantelzorgers’ bedoelt Karel zijn broer, twee zussen 

en zichzelf. Karel: ‘We helpen alle vier volgens een onderlinge 

taakverdeling. Mijn ene zus woont dichtbij en kan snel iets re-

gelen als het nodig is, mijn andere zus onderhoudt namens ons 

het contact met de organisatie. Zij maakt ook verslagen van de 

evaluatiegesprekken, zodat we allemaal weten wat er speelt. 

Mijn broer neemt mijn moeder vaak op zondag mee op pad. Op 

woensdag eet ze tussen de middag bij hem. Ik neem op woens-

dagavond altijd boodschappen mee en ga pas naar huis als de 

laatste zuster is geweest. Ook maken we individueel alle vier 

maaltijden voor moeder klaar, die ze in kan vriezen. Er is elke 

dag wel iemand van ons aanwezig. Kunnen we een keer niet, 

dan komt een nichtje of iemand anders.’

Karel, zijn broer en twee zussen houden met elkaar bij hoe het 

met hun moeder gaat en waar zij of de verzorging eventueel 

extra op moeten letten. ‘We schrijven alles op lijsten die in de 

la liggen, zodat we van elkaar weten wie wat heeft gedaan. En 

we houden elkaar op de hoogte via een groepsapp. Dat werkt 

prima en draagt bovendien bij aan een goede onderlinge ver-

standhouding.’ 

Zwarte vitrage
Met maar liefst vier mantelzorgers lijkt het alsof mevrouw Jan-

sen zelf niets meer hoeft te doen. ‘Toch wél’, zegt Karel. ‘Dingen 

die moeder niet zo goed zelf meer kan, doen we samen. Ook be-

trekken we haar zoveel mogelijk bij beslissingen die zij nog kan 

begrijpen. Op een gegeven moment wilden we nieuwe gordij-

nen kopen. Wij dachten aan zwarte vitrage en vertelden dat aan 

haar. Zelf wilde ze liever een vrolijke, minder doodse kleur en 

die is het ook geworden. Andersom legt ze de beslissing bij ons 

neer als het wat ingewikkelder ligt.’ En dan tot zijn moeder: ‘Je 

wilt nog zoveel mogelijk bewegen, want beweging doet leven 

hè?’ Mevrouw Jansen knikt: ‘Bewegen is gezond, liefst samen. 

Dat is het beste.’

* Mevrouw Jansen en haar zoon Karel heten eigenlijk anders. 

   Zij willen liever anoniem blijven.

•••

‘De verzorgenden hebben een 

profiel opgesteld van mijn moeder 

met al haar specifieke wensen en 

eisen op verschillende gebieden’ 

Afstemmen

De kinderen van mevrouw Jansen hebben een duidelij-

ke taakverdeling met elkaar afgesproken. Elk van hen 

draagt een steentje bij. Ze doen datgene waar ze goed 

in zijn en waar ze zich prettig bij voelen. Vanuit de pro-

fessionals vraagt dit om afstemming, zodat iedereen van 

elkaar weet waarvoor ze benaderd kunnen worden.

Met wie heb jij contact als er meerdere 

mantelzorgers betrokken zijn?
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‘Ik heb mijn 
eigen wil, laat 
me niet snel iets 
aanpraten’

Frans de Leeuw komt 
ondanks toenemende 
afhankelijkheid op 
voor zichzelf 
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Frans de Leeuw is tijdens zijn werkzame leven machinebouw-

monteur. Hij staat vroeg op, werkt hard, reist de wereld over. 

Ook heeft hij altijd veel ondernomen met zijn vrouw Tonny die 

acht jaar geleden overleden is. Sinds hij aan polyneuropathie 

lijdt, gaat Frans achteruit. Door de ziekte sterven zijn zenuwen 

langzaam af en is hij steeds minder mobiel. ‘Jaren heb ik ge-

knokt, gehoopt en stiekem verwacht dat dokters me beter kon-

den maken. Helaas mag het niet zo zijn.’ 

Dat maakt het extra lastig voor Frans om zijn situatie te accep-

teren. ‘Stukje bij beetje moet ik mijn vrijheid uit handen geven. 

Er is veel van me afgenomen. Ik rijd geen auto meer. Mijn scoot-

mobiel heb ik nog, maar rijden gaat bijna niet meer. Daar heb ik 

soms moeite mee. Je kan nergens meer heen.’ 

Warme deken
Aanvankelijk woont Frans in de Ameideflat, maar al snel blijkt 

hij meer zorg nodig te hebben dan de hier geboden thuiszorg. 

‘Ik ben op de wachtlijst gezet voor een verpleeghuiskamer. Uit-

eindelijk kwam er een plekje vrij in woonzorgcentrum De Eeuw-

sels. Hier krijg ik de zorg die bij me past.’

Ook schoondochter Plony, mantelzorger van Frans, is blij met 

de kordate aanpak in De Eeuwsels. ‘De zusters kwamen meteen 

langs toen Frans arriveerde. Mij vroegen ze of ik zijn schoon-

dochter was en koffie wilde. Het voelde prettig, als een warme 

deken. In De Eeuwsels kijken ze echt naar hoe iemand is, gaan 

ze uit van het positieve. Ook fijn is dat iedereen elkaar kent. 

Niet alleen de verplegenden, maar ook de medewerkers van het 

restaurant en de boodschappenservice.’

Frans de Leeuw (78) levert als gevolg van zijn polyneuropathie steeds meer in op zijn 

gezondheid. De geleidelijke achteruitgang en de toenemende afhankelijkheid van anderen 

valt Frans zwaar. Toch probeert hij te genieten van de dingen die hij nog wél kan. 

Samenwerken

Mantelzorgers nemen soms één, en soms meerdere rollen 

in. Schoondochter Plony is naast persoonlijk betrokkene 

ook samenwerkingspartner en expert in de zorg voor 

meneer De Leeuw. Ze neemt praktische zaken op zich en 

vervult af en toe ook zorgtaken. Dit vraagt om afstem-

ming tussen Plony en de professionals. 

Heb jij oog voor de verschillende (en soms 

wisselende) rollen van de mantelzorger(s) van 

jouw cliënten?
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Muziek- en kookmiddag
Frans’ dag begint rond half 10 als hij wordt wakker gemaakt 

en gewassen. ‘Dat heb ik zelf mogen bepalen, wat ik heel fijn 

vond. Ook mag ik kiezen wat ik wil eten. Thuis at ik altijd wat de 

pot schafte. En dat was prima hoor. Toch vind ik het maken van 

eigen keuzes belangrijk, hoe klein ook. Het feit dat ik niet zo-

maar iets op mijn bord krijg, vind ik prettig. Zondags vraagt de 

verzorging altijd of ik een boodschappenlijstje wil maken met 

dingen voor op mijn boterham. Dat doe ik dan, samen met mijn 

vriendin Ann. Een mooi systeem.’ 

Omdat hij slecht ter been is, verblijft Frans veel in zijn apparte-

ment waar hij graag de krant leest, tv kijkt of naar klassieke mu-

ziek luistert. ‘Af en toe ga ik naar de muziekmiddag beneden. 

Ook doe ik graag mee aan activiteiten waar iets lekkers te eten 

is. Vroeger kookte ik graag. Tegenwoordig is dat lastig, omdat ik 

nergens meer goed bij kan. De ergotherapeut heeft me nog wel 

laten oefenen met een elektrische rolstoel. Helaas kon ik niet 

overweg met de joystick, dus dat was te gevaarlijk.’

Voor de gezelligheid
Als mantelzorger regelt Plony vooral Frans’ praktische zaken, al 

vindt ze het ook geen probleem hem af en toe te verzorgen of 

op het toilet te helpen. ‘Ik werk in de zorg, dus ben wel wat 

gewend. Bovendien is Frans mijn schoonvader, dus ik doe het 

graag. Als ik geen baan had, zou ik zelfs vaker komen. Kan ik 

een keer niet of heb ik hulp nodig, dan zijn er altijd nog twee 

zoons, mijn schoonzusje en drie kleinkinderen van Frans die in 

kunnen springen. Verder krijgt Frans veel steun van zijn vriendin 

Ann. Ze komt geregeld s’ avonds langs voor de gezelligheid.’

Sterke eigen wil
En wat vindt Frans eigenlijk zelf van zijn verzorging? ‘De sa-

menwerking met de verzorgenden verloopt over het algemeen 

goed, al liggen we ook weleens met elkaar in de clinch. Ik heb 

mijn eigen wil, laat me niet snel iets aanpraten. Fysiotherapie 

bijvoorbeeld vond ik een hoop blabla. De dag na mijn verplichte 

oefeningen had ik altijd veel pijn, dus wilde ik ermee ophouden. 

De fysiotherapeuten en Plony probeerden me op andere ge-

dachten te brengen, maar ik ben gestopt. Het werkte niet. Punt.’ 

Frans houdt graag vast aan wat hij zelf wil. Als hij ergens geen 

zin in heeft, doet hij het ook niet. Ook voelt hij zich soms be-

zwaard als hij weet dat andere mensen hem van A tot Z moeten 

helpen. ‘Op familiebezoek gaan wordt steeds moeilijker. Het 

kost veel energie, ik heb overal ondersteuning bij nodig. Dat 

vind ik vervelend. Het liefst ben ik helemaal onafhankelijk, al 

weet ik dat ik alleen maar afhankelijker word. Mijn wens is om 

nog een keer naar Afrika te gaan of naar Lourdes. In mijn situ-

atie gaat dat niet gebeuren, vrees ik. Jammer, maar het is niet 

anders. Laat me maar netjes thuis.’ 

•••

‘Ik vind het vervelend als mensen  

 me van A tot Z moeten helpen’

Eigenaarschap
 

Frans de Leeuw laat weten wat hij wel en niet wil. Fysio-

therapie paste niet bij hem, ook al dachten de zorgver-

lening en zijn schoondochter er anders over. Zo blijft hij 

autonoom, eigenaar over zijn eigen leven. 

Waarin kunnen jouw cliënten ondersteund worden 

als het gaat om behoud van autonomie?



Movisie is het landelijke kennisinstituut 

en adviesbureau voor toepasbare kennis, 

adviezen en oplossingen bij de aanpak 

van sociale vraagstukken. Onze betrokken 

professionals werken aan een samenleving 

met veerkracht waarin iedereen zijn 

kwaliteiten en vaardigheden zo goed 

mogelijk kan ontwikkelen. 


