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Trots
Het Tandem Magazine 2021 verschijnt na een in
vele opzichten turbulent jaar. Een jaar waarin
we merkten dat veel mantelzorgers nog meer
zorgtaken op zich hebben genomen. Omdat de
dagbesteding dichtging of voor minder dagen
beschikbaar was. Omdat de thuiszorg en huishoudelijke hulp minder ingezet konden worden.
Omdat het sociaal netwerk kleiner werd, of er
sprake was van het gemis van fysiek contact.
En natuurlijk kwamen daarbij de zorgen over,
vaak kwetsbare, naasten. ‘Als er maar geen
coronabesmetting komt’. En: ‘Als de reguliere
zorg maar doorgaat’.

welke mooie dingen mantelzorgen vaak brengt.
Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering bij Hogeschool Inholland, signaleerde in tijden van corona veel hulpbereidheid.
Tegelijkertijd zag zij dat er weinig aandacht is
voor waar zorgvragers behoefte aan hebben.
Wij merkten bij Tandem dat het zelfs even leek
of de vraag naar hulp en ondersteuning vanuit
mantelzorgers tot stilstand was gekomen. Onder
professionals wordt er dan al snel gesproken
van vraagverlegenheid. Lilian Linders zegt hierover: ‘Mensen zijn niet zielig. Zij zijn trots op
hetgeen zij zelf kunnen doen.’

Bij het maken van dit magazine verwachtten wij
dan ook dat veel van de verhalen over de gevolgen
van corona zouden gaan. In veel media zie en lees
je hoe zwaar mantelzorgers het hebben en de
extra belasting die corona hen geeft. Maar bij het
lezen van de interviews viel het ons juist op hoe
weinig mantelzorgers het hebben over corona.
Wat vooral naar voren komt is hoe mantelzorgers
omgaan met het combineren van alle aspecten
van het leven als werk, kinderen en zorg. Dat is
heus niet altijd makkelijk, maar uit alle mooie
verhalen in dit magazine komt ook naar voren

En dát maakt ons dan weer trots. Trots op alles
wat al die mantelzorgers dag in dag uit doen
voor hun naasten, vaak als vanzelfsprekend.
Inderdaad, mensen kunnen heel veel zelf én zijn
tot heel wat in staat. Mocht u toch vastlopen, op
zoek zijn naar hulp en ondersteuning of vragen
hebben, dan weet u ons hopelijk te vinden. Wij
wensen u heel veel leesplezier met dit magazine.
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Mantelzorgers in het zonnetje

De vele gezichten van mantelzorg

Mantelzorgers in beeld
Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg worden mantelzorgers in het zonnetje gezet.
Door de coronabeperkingen zat een feestelijke bijeenkomst in de Haarlemse
Philharmonie er afgelopen jaar echter helaas niet in. Om mantelzorgers toch in het
zonnetje te zetten en te bedanken voor hun geweldige inzet, kwamen zowel
Tandem Mantelzorg als de verschillende gemeentes in Zuid-Kennemerland met
uiteenlopende alternatieven.
Vanuit Tandem werd een groot aantal digitale workshops
aangeboden, van een schilderworkshop tot meer praktische zaken als het het wegwijs worden in mantelzorgland. Ook de gemeentes wilden graag laten weten dat zij
hun mantelzorgers, zeker in een tijd waarin door corona
nog meer van hen wordt gevraagd, niet vergeten. Mantelzorgers zijn immers niet alleen van grote waarde voor
hun naaste(n), maar ook voor de samenleving als geheel.
Juist in corona-tijden mag dat niet ongemerkt voorbij gaan.

een ambachtelijke bakkerij in het centrum van Haarlem
waar zo’n 40 cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg
werkzaam zijn. Voor filmliefhebbers was er een tegoedbon om een film van het online filmhuis Picl te kunnen
bekijken. De derde keuze was het maken van een ‘voordeurportret’ met zowel de mantelzorger(s) als degene
waarvoor gezorgd wordt.
De foto’s werden gemaakt door onze vaste fotograaf
Ramon Philippo, die in een week tijd tientallen adressen
langs ging. En hoewel het een drukke week voor hem
was, nam hij uitgebreid de tijd om iedereen mooi vast te
leggen. En ook na deze week werden en worden er nog
‘voordeurportretten’ gemaakt, zowel door Ramon Philippo
als door fotografen van Fotogroep In the Picture. Dat
alles resulteert in een serie prachtige en krachtige
foto’s, waarop – letterlijk – goed te zien is hoeveel
gezichten mantelzorg heeft. Iederéén kan in zijn of haar
leven immers te maken krijgen met mantelzorg, of je
nu jong bent of oud, of je in een portiekwoning woont of
in een vrijstaande villa. Waarbij op de foto’s opvalt dat
je niet altijd kunt zien wie de mantelzorger is en wie de
verzorgde, maar wél dat ‘de zorg’ niet uit lijkt te maken
voor de hoeveelheid liefde die mensen voor elkaar hebben.

Pluk de dag
Zo kregen geregistreerde mantelzorgers uit Bloemendaal
& Zandvoort van hun gemeente een VVV-bon als blijk
van dank en waardering. In Heemstede werden alle
mantelzorgers door de gemeente uitgenodigd om in de
pluktuin van Geerlings Dahlia’s rond te lopen om hun
eigen bos bloemen samen te stellen. Ondanks de regen
kwamen ruim 100 mantelzorgers op de uitnodiging af
en behalve met een boeketje gingen zij ook met een
goedgevulde goodiebag naar huis. Ook Sjaak Struijf,
wethouder sociaal domein in Heemstede, was aanwezig
op de ‘plukdag’ om persoonlijk met een aantal mantelzorgers te spreken. De collega-wethouders van Sjaak
Struijf namen een filmpje op waarin zij mantelzorgers
bedanken voor hun inzet. De filmpjes met Marie-Thérèse
Meijs (Haarlem), Raymond van Haeften (Zandvoort) en
Susanne De Roy van Zuidewijn-Rive (Bloemendaal) zijn
terug te zien op onze website.

In dit blad delen we een selectie van de foto’s met u.
En hoewel we heel blij zijn met de foto’s én met de vele
positieve reacties op zowel de foto’s als alle andere
initiatieven, hopen we u dit jaar gewoon weer in het
echt te mogen ontmoeten op de Dag van de Mantelzorg!

Cadeautjes kiezen
In Haarlem en Zandvoort konden mantelzorgers kiezen
uit een drietal cadeautjes. Zo konden smulpapen kiezen
voor een appeltaart van het Appeltaart Imperium,
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Grenzen bewaken

Hetty van Halder, mantelzorgmakelaar bij Tandem, zat uren samen met
An Lommerse aan de keukentafel. ‘Het was heerlijk om het hele verhaal aan haar te kunnen vertellen.’

Mantelzorger An Lommerse ging over haar grenzen heen

‘Ik had het gevoel dat
ik geleefd werd’
An Lommerse was tot november 2019 mantelzorger voor haar moeder. Haar vader
overleed zes jaar eerder. Wat begon met het doen van hier en daar een boodschap,
mondde uit in de volledige verantwoordelijkheid en zorg voor haar beide ouders.
Ze werd geleefd, in plaats van dat ze zelf leefde. Het lot van menig, al dan niet
werkende, mantelzorger.

Tandem

6

magazine

Dat gevoel geleefd te worden, werd
extra verstrekt toen bij haar moeder
een been werd geamputeerd en zij
voor haar herstel in Zuiderhout
werd opgenomen. Haar vader bleef
achter in verzorgingshuis Meerleven
in Bennebroek. ‘Ik fietste als een gek
heen en weer. Daarnaast werkte ik.
Het werd te veel. Ik raakte overspannen. Mijn huisarts attendeerde mij
op Tandem en dat bleek een gouden
greep. Ik heb daar enorm veel steun
aan gehad. Ik weet nog goed dat de
postbode een stapel met 15 brieven
en rekeningen
van het Centraal Administratie
Kantoor bij mij bezorgde. Het was
helemaal fout gegaan bij het CAK.
Zo hadden ze mijn vader met mijn
moeder naar Zuiderhout mee laten
verhuizen. Maar hoe herstel je dat?
Het was een lijdensweg. Tot een medewerker van Tandem zei: “Geef mij
die stapel maar. Ik ga ermee aan de
slag.” Als ik het nu vertel, voel ik nog
de opluchting.’
BoekGoud
An Lommerse werkte als PR-functionaris en journalist voor onder meer
de toenmalige thuiszorgorganisatie
Zuid-Kennemerland en de Hartekamp
Groep. Ze ging enkele jaren geleden
met vervroegd pensioen en gebruikt
sindsdien een deel van haar vrije tijd
voor het schrijven van boeken. Haar
tweede boek over fibromyalgie, een
ongrijpbare ziekte waarbij patiënten
vooral veel last hebben van chronische
pijn en vermoeidheid, won vorig jaar
de BoekGoud non-fictie prijs. Inmiddels
heeft ze het manuscript van haar
derde boek, over het prikkelbare
darmsyndroom, ingeleverd bij haar
uitgever. Zeker na het overlijden van
haar moeder in november 2019 heeft

An Lommerse tijd om uitvoerig
research te plegen. Want het zijn
geen eenvoudige onderwerpen die ze
in haar boeken behandelt.
Herkenning
Hetty van Halder, mantelzorgmakelaar bij Tandem, zat uren samen met
An Lommerse aan de keukentafel,
om problemen met het Centraal
Administratie Kantoor op te lossen.
An: ‘Het is fijn als je met iemand je
zorgen en gevoelens kunt delen. Ik
had mijn handen vol aan het mantel
zorgen, dan valt al die administratieve
rompslomp extra zwaar op je maag.
Hetty was mijn steun en toeverlaat.
Mijn broer uit Amsterdam hielp
waar hij kon. Maar ik woonde om
de hoek, dus in eerste instantie was
ik de aangewezen persoon om te
mantelzorgen.’
Praatgroep
An Lommerse was vijf jaar deelnemer
in een door Tandem opgezette praatgroep voor zorgende dochters. ‘Er
werd gehuild en gelachen. Dat was
heel belangrijk voor mij. In februari
2019 volgde ik nog een cursus van
twee ochtenden over dementie.
De herkenning in de verhalen, de
machteloosheid, ik kon de hele
situatie daardoor beter aan mijn
broer uitleggen. Verder bezocht ik
trouw de Dag van de Mantelzorg in
de Philharmonie. Daar keek ik echt
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naar uit. Toen mijn moeder overleed, bood Hetty mij een afrondend
gesprek aan. Het was heerlijk om
het hele verhaal aan haar te kunnen
vertellen. Voor mij was het de manier
om mijn tijd als mantelzorger af te
sluiten.’

Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaars van
Tandem denken met u mee en
staan naast u. Zij gaan met u in
gesprek om uw situatie in kaart
te brengen, geven informatie
en kijken met u wat u zelf kunt
en wil doen en waar u hulp bij
nodig heeft. Zij bieden praktische
én emotionele ondersteuning en
zijn aangesloten bij de landelijke
beroepsvereniging.
De mantelzorgmakelaars ondersteunen u graag met uw uitzoek
werk en regeltaken als mantelzorger. Zij geven u alle informatie
over voorzieningen, regels en
(zorg)wetten die voor u van belang kunnen zijn. Ook kunnen ze
u ondersteunen bij het aanvragen en regelen van de zorg voor
uw naaste of respijtzorg voor
uzelf. Informeer gerust eens
bij Tandem wat onze mantelzorgmakelaars voor u kunnen
betekenen.

Positief ontwikkelen

One-Stop Shop

Stichting Buurtgezinnen laat
kinderen weer even kind zijn

‘Geen burn-out van ons kind,
maar van alles eromheen’

Een kind of kinderen opvoeden is zo eenvoudig nog niet. Zeker voor gezinnen die
het door omstandigheden als ziekte, burn-out of scheiding extra zwaar hebben.
Het initiatief Buurtgezinnen koppelt gezinnen die het moeilijk hebben, een vraag
gezin, aan een warm en stabiel gezin in de buurt, een steungezin. Sinds 1 januari
2020 is Buurtgezinnen ook actief in Haarlem en Zandvoort. Esther Groenheide
is coördinator.

Mantelouders willen zorg
simpeler organiseren

toch net even prettiger. Voor mij is
dat geen punt. We willen immers
maatwerk leveren. Bij alles wat we
doen, draait het om het welzijn van
het kind.’

Buurtgezinnen werd vijf jaar geleden
opgericht. Esther Groenheide:
‘Gezinnen melden zich rechtstreeks
of via doorverwijzers bij ons aan.
Het is immers belangrijk dat de
motivatie om deel te nemen vanuit
de ouder(s) zelf komt. Een huisarts
of een consultatiebureau kan ons
noemen, of mensen komen bij ons
terecht via mond-tot-mondreclame.’
Zorgvuldig
Stichting Buurtgezinnen is actief op
social media. Het is voor de stichting
een belangrijke manier om hun werk
onder de aandacht van de doel
groepen te brengen. Bovendien wordt
de eerste stap om contact te maken
vaak via bijvoorbeeld Facebook
gezet. Esther Groenheide: ‘We zijn
laagdrempelig, we werken niet met
een wachtlijst en vermijden bewust
ingewikkelde procedures. Ik ga bij
gezinnen langs en samen bespreken
we waar men naar op zoek is.
Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig
te werk en dient er een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) te worden
aangevraagd. Kinderen van een
vraaggezin moeten in een veilige,
stabiele omgeving terecht komen,
om zich daar positief te ontwikkelen.
Gewoon even lekker kind kunnen
zijn dus.’

Jeugdwerk
Esther Groenheide verdiende haar
sporen onder andere in het sociaal
werk. Als moeder van drie opgroeiende kinderen werkte ze als
vrijwilliger in een peuterspeelzaal,
koppelde ze bij de organisatie STG
vrijwilligers en gastgezinnen aan
kinderen met een beperking en is ze
sinds vorig jaar bestuurslid bij een
kleinschalige kinderopvang voor
kinderen met een beperking. Als
Zandvoortse houdt ze de lijnen kort.
‘Ik word soms aangesproken in de
supermarkt. Of ouders vragen of
hun kind in een Haarlems gezin kan
worden geplaatst. Dat vinden ze dan
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Jonge mantelzorgers
Stichting Buurtgezinnen overlegt
regelmatig met Tandem Mantelzorg.
‘Wij komen vaak jonge mantel
zorgers tegen in onze vraaggezinnen. Voor een vader die alle tijd en
aandacht nodig heeft om voor zijn
zieke partner te zorgen, kan het
heel ontlastend zijn dat zijn kind
op vrijdag door een steungezin van
school wordt gehaald, daar eet en
een nachtje logeert. Voor een kind is
het als jonge mantelzorger fijn om
tijdelijk uit de zorgsituatie te zijn
en gewoon even kind te kunnen
zijn. Samen krijgen we zodoende de
groep jonge mantelzorgers beter in
beeld. Want dat zijn er aanmerkelijk
meer dan men denkt.’

Informatie en contact

Esther Groenheide
06 40 655 576
esthergroenheide@buurtgezinnen.nl
www.buurtgezinnen.nl

De meeste mantelouders hebben het zwaar. Ze zijn ouders van een kind met
een intensieve zorgbehoefte, hebben een gezin, een sociaal leven en hun werk.
Daar kwam Covid-19 nog eens bij. Veel kinderen met een zorgbehoefte konden niet
terecht op hun school of dagbesteding. Vind daar maar eens een oplossing voor.
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One-Stop Shop

One-Stop Shop

‘Mantelouders willen zorg simpeler organiseren

Marcel de Groot,
Yvonne Haneman
en Michiel de Vos
van Studio Cocreatie werken aan
innovaties in het
sociale domein op
wijkniveau. ‘Er zit
een hele wereld achter het zorgen. Dat
kan anders, dat kan
beter, dachten wij.’

Marcel de Groot is mantelouder. Acht jaar geleden kregen
hij en zijn vrouw een tweeling, een jongen en een meisje.
Met het meisje gaat het inmiddels goed, de jongen heeft
echter meerdere beperkingen en daarom extra zorg nodig.
Marcel is zzp´er. Samen met zijn collega’s Yvonne Haneman
en Michiel de Vos vormen zij het bedrijf Studio Cocreatie.
Ze werken aan innovaties in het sociale domein op
wijkniveau. Dit doen ze onder andere in Schalkwijk.
Yvonne: ‘Wij zagen en hoorden waar Marcel en zijn
vrouw tegenaan liepen. Zo waren ze circa acht uur in
de week kwijt aan allerlei administratieve regelzaken. Er zit een
hele wereld achter het zorgen. Dat
kan anders, dat kan beter, dachten
wij. Mede dankzij een subsidie van
Stichting Stadsgarage, die we begin
vorig jaar ontvingen, konden we
aan de slag.’

voor mijn zoon”. Ik ben zzp´er, flexibel, maar ik kan ook
geen ijzer met handen breken. Ik hoor van veel mantel
ouders: ‘We krijgen geen burn-out van ons kind, maar
van alles eromheen.’
Onderzoek
Marcel, Yvonne en Michiel deden onderzoek onder mantel
ouders, zorgprofessionals en mantelouders die zorgprofessional zijn geworden. Daaruit kwamen enkele
belangrijke inzichten naar voren: veel regels verschillen
per gemeente en er is een overvloed
aan regels, instanties, instellingen
en daarmee loketten. Hulpinstanties
kijken vaak niet breed, maar
gekokerd. Er is geen stappenplan
beschikbaar en mantelouders
werken vooral hard aan het inregelen van zorgvragen op de korte in
plaats van de lange termijn. Bovendien gaven mantelouders aan dat
ze niet aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling toekomen,
laat staan het vervolgen van een carrière-pad. Dat resulteerde in de onderzoeksvraag: hoe kunnen we mantelouders de eigen regie geven op hun levenspad, zodat
ze in hun kracht kunnen staan en hun dromen van een
mooi leven waar kunnen maken? Michiel:
‘Bij mantelzorg wordt meestal gedacht aan de oudere
medemens. Dat is een eindige vorm van mantelzorg.
Voor mantelouders is de zorg niet eindig, zij zijn hun
hele verdere leven mantelouder.’

One-Stop Shop moet
zorg op wijkniveau
toegankelijk maken.

Spraakcomputer
Een concreet voorbeeld waar Marcel tegenaan liep, was
de aanschaf van een spraakcomputer, een dynamisch
spraakmiddel voor zijn zoon. Een iPad, een hoes plus
een app. Het leek heel eenvoudig, tot de leverancier met
een offerte van 5.000 euro kwam. ‘Het kost veel tijd om
zoiets op het oog eenvoudigs te regelen. We moesten
door Covid-19 professionele persoonlijke begeleiders
voor onze zoon aannemen, omdat de naschoolse opvang beperkt open was. Mijn vrouw kan niet tegen haar
werkgever zeggen: “Het is drie uur, ik moet naar huis
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Wijkniveau
Een oplossing zou volgens Marcel, Yvonne en Michiel kunnen
zijn om de zorg en begeleiding op
wijkniveau te organiseren. Ze noemen dit het One-Stop Shop concept,
het ‘wijkbedrijf integrale mantelzorg’. Bij dit concept worden mantelouders, ervaringsdeskundigen,
zorgprofessionals en buurtbewoners bij elkaar gebracht, om elkaar
versneld te helpen. Door van elkaar
te leren, elkaar te ondersteunen
en te experimenteren met actuele
vraagstukken. Yvonne: ‘Uitgangspunt was het centraal stellen van de

behoefte van de mens, in dit geval
de mantelouder.
Met elkaar hebben we gezocht naar
hoe we de middelen kunnen omzetten in oplossingen. Nogmaals:
het is voor een mantelouder heel
belangrijk dat er op lange termijn
gedacht kan worden. Wanneer zij
het overzicht hebben en wanneer
hun behoeften ook een plek krijgen
in het zorgplan, blijven zij de sterke
schouders voor hun kind. Alles
draait immers om het kind en niet
om de mantelouders.’

Onderneming
Marcel knikt instemmend: ‘Wij hebben ons leven als een soort onderneming ingericht. Een echt bv’tje zeg
maar. Inclusief checklist voor onder
andere de medicatie. Het blijft voor
ons onmogelijk om fulltime te werken. Ik ben wel veranderd. Tien jaar
geleden viel ik bij het horen van het
woord bloed bij wijze van spreken
al flauw, nu is bloed voor mij de
gewoonste zaak van de wereld. Een
injectie geven, ik draai er mijn hand
niet voor om. We staan momenteel
voor stap twee, namelijk het
operationeel maken van One-Stop
Shop. In de Week van de Mantelzorg zijn we in samenwerking met
Tandem, SIG en STG gestart met
één loket. We willen deze pilot in
Schalkwijk starten. Op wijkniveau
heb je immers verschillende mensen
die mantelouders kunnen helpen.
Neem het inbrengen van een sonde.
Als er iemand in de wijk woont
die dat kan, waarom moet er dan
iemand uit een ander deel van
Nederland komen? We hebben de
zorg in Nederland heel complex
gemaakt. Ons doel is die zorg op
wijkniveau voor iedereen op simpele wijze toegankelijk te maken.
We gaan echt domein-overstijgend
werken.’

Eén loket voor alle vragen

Mantelouders hoeven er niet alleen voor te staan.
Sluit je aan bij de Mantelouder Community en maak
kennis met andere mantelouders. Mantelouders
kunnen hier ervaringen uitwisselen, tips en advies
aan elkaar vragen en mogelijk samen knelpunten
oppakken.

Met de regie bij jou, starten we een traject waarbij
we zoeken naar oplossingen die antwoord geven op
jouw vraagstukken. Oplossingen in de buurt, dichtbij
huis. In samenwerking met vrijwilligers en professionals, maar ook met buren en bewoners in de wijk.

Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je je
aansluiten bij de Mantelouder Community? Neem
dan contact met ons op via 023-891 06 10 of
info@tandemmantelzorg.nl.

Ben jij de ouder van een zorgintensief kind, bijvoorbeeld met een beperking of langdurige ziekte, en heb
je overzicht nodig voor het vinden en inzetten van
de juiste zorg of begeleiding? Wij helpen jou met je
zoektocht naar antwoorden op jouw vragen.
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Adviserende rol

Een Verpleegkundige Ouderenzorg kan veel betekenen voor ouderen met dementie
of andere problematiek, zoals somatische klachten. Francis Koopen is Verpleegkundige
Ouderenzorg. Ze is actief in Schalkwijk, dat ze zelf omschrijft als ‘een hele enerverende
buurt’. Ze heeft door haar werk veel contact met mantelzorgers.

Verpleegkundige Ouderenzorg Francis Koopen:
‘Iedereen heeft een eigen verhaal.’

Hartverscheurende voorvallen, mooie initiatieven en
verrassende dingen.
Tandem
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niet wat de wereld van dementie inhoudt. Ik merk het aan mijn broers.
Ze zijn van goede wil, staan altijd
klaar om onze moeder te helpen en
hebben altijd een luisterend oor.
Maar ze weten niet altijd hoe en wat
onze moeder als prettig ervaart. Een
mantelzorgconsulent kijkt wat dit
doet met mantelzorgers, ik sta ook
graag aan de andere kant van de lijn.
Het is als mantelzorger belangrijk
dat je ook gewoon zoon of dochter
kunt zijn. Ook daarbij speel ik een
adviserende rol.’

Francis Koopen blijkt geen type dat
gebukt gaat onder de niet altijd
even opwekkende omstandigheden
waaronder ze haar werkzaamheden verricht. Zeker in de afgelopen
corona-maanden stuitte ze op soms
hartverscheurende voorvallen.
Ouderen die niemand meer zagen,
eenzaamheid dus, het wegvallen
van structuur, angst om te sterven
en familie die niet meer wist wat
onder de gegeven omstandigheden
de beste beslissing was. Kortom, een
somber scala.

Facetimen of gebruik kunt maken
van een telefooncirkel.’

Facetimen
Dat sombere scala werd mede veroorzaakt omdat er voor een aantal
problemen geen simpele oplossing
was. Francis Koopen: ‘Er was een
echtpaar waarvan de vrouw ernstig
dementeerde. Ze had echter een
kwieke partner, hij deed alles. Tot
hij aan corona overleed. De kinderen
wilden niet dat hun moeder naar
een verpleeghuis of zorgcentrum
ging, omdat bezoek daar niet was
toegestaan. Eén van mijn taken is
dan het geven van advies. In dit
geval was dat kijken naar de mogelijkheden van 24-uurszorg en wat
de familie via het PGB vergoed zou
krijgen. Zelf moesten wij in de thuiszorg onze bezoeken aan huis minimaliseren. En de mooie initiatieven
van onder andere buurtteams, het
sociale wijkteam en welzijnsorganisaties konden niet door iedereen
worden omarmd. Leg iemand met
dementie maar eens uit hoe je kunt

‘Ik kijk altijd eerst naar wat er goed gaat en
hoe we de zaken die minder lopen positief
kunnen veranderen.’

Veelzijdig
Haar werk als Verpleegkundige
Ouderenzorg is veelzijdig, vertelt
Francis Koopen. ‘Bij het echtpaar
waarvan de man was overleden,
was ik praktisch bezig. Dat geldt
ook als ik een ergotherapeut inschakel. Of als ik vind dat iemand
slecht loopt en dat er fysiotherapie
nodig is. Ik ondersteun ook mantelzorgers zo goed mogelijk, vaak in

samenspraak met Tandem Mantelzorg. Het is heel breed. Ik heb bijna
vijf jaar in een sociaal wijkteam
gewerkt. Daar heb ik onder andere
geleerd hoe je de sociale kaart van
ouderen in beeld kan brengen. Het
eerste contact verloopt meestal via
de huisarts. Vervolgens maak ik een
afspraak bij de betreffende cliënt.
Ik kijk altijd eerst naar wat er goed
gaat en hoe we de zaken die minder
lopen positief kunnen veranderen.’
Begrijpelijk
Zeker voor mensen met dementie
zijn mantelzorgers heel essentieel,
stelt Francis Koopen. Ze spreekt uit
eigen ervaring, haar moeder heeft
alzheimer. ‘Veel mantelzorgers weten
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Tijdsbesef
Bij alles wat ze zegt, staat een vrolijke
lach op haar gezicht. Hier is iemand
aan het woord met plezier in wat
ze doet. ‘Dat is zeker zo. Geen dag
is hetzelfde. Ik werk in de thuissituatie, iedereen heeft een eigen
verhaal. Ik loop steeds tegen verrassende dingen aan en ben zelf ook
anders over zaken gaan denken.
Tijdsbesef bijvoorbeeld. Dat valt soms
weg bij mensen die dement zijn. Wat
is er op tegen, tenzij een eventuele
partner daar last van heeft, dat ze
overdag slapen en ’s nachts actief
zijn in huis. Als ze zich maar prettig
voelen. Dat is mijn uitgangspunt
in mijn werk als Verpleegkundige
Ouderenzorg.’

De vele gezichten . . .
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. . . van mantelzorg
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Hooridee

Wendelina Timmerman is vanaf haar geboorte
slechthorend. Zonder gehoorapparaat is
voor haar het voeren van een gesprek vrijwel
onmogelijk. In 2001 startte ze haar bedrijf
Hooridee. Ze verzorgt trainingen, geeft advies
bij gehoorverlies en helpt bedrijven bij het
faciliteren van hoorbeleid. ‘Dit werk heeft mijn
hart gestolen. Het is zo leuk om samen met
mensen uit te zoeken hoe je de communicatie
het beste kunt regelen.’

Tips & trucs van Wendelina Timmerman voor de
omgang met doven en slechthorenden

‘Alle zeilen bijzetten voor
goede communicatie’
Nederland telt rond de anderhalf miljoen dove en slechthorende
inwoners. Daarvan gebruikt een derde een hoortoestel. Zo is de helft
van de Nederlanders van 75 jaar en ouder slechthorend. De omgang
met slechthorende en dove mensen is niet altijd gemakkelijk voor
mantelzorgers. Maar er is meer mogelijk dan men denkt, vertelt
Wendelina Timmerman van Hooridee.
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kunnen via deze tips een helpende hand bieden.
In een relatie wil je elkaar immers goed
begrijpen. Het is belangrijk te leren samen
de bereidheid te ontwikkelen om te kijken
hoe je elkaar tegemoet kunt komen.’
Kleine stapjes
Zie het dus niet, legt Wendelina Timmerman
uit, als een persoonlijke nederlaag om een
audicien te bezoeken. ‘Ik wil niet oud zijn, zei
een slechthorende tegen mij. Maar slechthorendheid is geen teken van ouderdom. Na
ons 25e levensjaar gaat ons gehoor in kleine
stapjes achteruit. Dat is een gegeven. Slechthorendheid kan zorgen dat anderen verkeerde
conclusies trekken. Bijvoorbeeld wanneer
mensen klinkers wel en medeklinkers minder
goed verstaan. Dan komt een moeder bijvoorbeeld tot twee keer toe niet om drie uur maar
om vier uur op bezoek. Een kind kan dan denken dat haar moeder begint te dementeren,
terwijl dat er dus niets mee te maken heeft.’

Wees op tijd
Na het uitbreken van de corona-pandemie
werden veel mantelzorgers extra geconfronteerd met slechthorendheid. Facetimen is mooi,
net als zoomen, maar als degene met wie je
een gesprek voert je niet verstaat, kan het
ontaarden in een bron van ergernis. ‘Een goede
ondersteunende techniek is essentieel. Het
is voor mensen met gehoorverlies uiterst
belangrijk dat je elkaar goed begrijpt en verstaat. De vier sleutels om dat te bereiken zijn:
kennis, techniek, het omgaan met de situatie
en communicatie. Iedereen kent wel iemand
met gehoorverlies. Iemand in de familie, een
cliënt in de zorg, een collega, een goede kennis,
een medespeler in je sportteam, het komt veel
voor. Helaas schamen slechthorende mensen
zich soms om de eerste stap te zetten en een
gehoorapparaat aan te schaffen. Maar als je
op tijd start, is dat ook een manier om cognitieve achteruitgang, dementie dus, te voor
komen. Wees op tijd zeg ik altijd!’

Schrijftolk inhuren
In de corona-periode viel het Wendelina
Timmerman op dat lang niet alle mantelzorgers
of medewerkers in de thuiszorg op de hoogte
waren van de extra hulpmiddelen voor slechthorenden. ‘corona brengt met zich mee dat we
alle zeilen moeten bijzetten om de communicatie
te regelen en daarmee eenzaamheid tegen te
gaan. Facetime en Skype zijn top, omdat je
elkaar ziet. Je kunt het geluid vervolgens
koppelen aan de televisie of de smartphone
om nog beter verstaanbaar te zijn, omdat het
geluid dan beter bij de hoorapparaten binnen
komt. Bezoek regelmatig de audicien.
De ontwikkelingen van hoortoestellen volgen
elkaar in een hoog tempo op. Huur voor een
familiebijeenkomst een schrijftolk in. Die zit in
het basispakket en vertaalt een toespraak één
op één op een meegebrachte tablet. Of de tekst
wordt op een groot doek geprojecteerd. Dan
kan iedereen het lezen. Je zult zien dat ook
mensen die zeggen dat ze echt alles nog prima
verstaan daar gretig gebruik van maken.’

Elkaar in de ogen kijken
Mantelzorgers die het probleem her- en erkennen,
kunnen acties ondernemen, die de onderlinge
communicatie bevorderen, zegt Wendelina
Timmerman. ‘Vermijd onnodige bijgeluiden,
zorg voor voldoende licht, zodat je de gezichts
uitdrukking van de ander goed ziet. Ga niet
meer dan twee meter uit elkaar zitten en praat
naar de ander toe. Het allerbelangrijkste bij een
gesprek is dat je elkaar in de ogen kijkt. Dus
niet een bord uit een kastje halen en tegelijkertijd met een ander proberen te spreken. Dat
werkt niet. Maak daarover goede afspraken.
Mantelzorgers die voor hun ouders zorgen,
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Buurtplatform

Ondersteuning op buurtniveau;
van wandelen tot koken

BUUV is er ook voor
mantelzorgers

BUUV is hét buurtplatform voor en door bewoners, en bestaat in Haarlem al meer dan
tien jaar. Doel is om mensen bij elkaar te brengen via de wet van vraag en aanbod.
Haarlemmers kunnen zich op de website inschrijven omdat ze iets voor een ander
willen betekenen. Van een (technisch) klusje in huis wat blijft liggen, het onkruidvrij
maken van de tuin waar u niet aan toe komt tot het installeren van uw smartphone.

Kast opruimen
BUUV is er voor iedereen, benadrukt
Wilma van der Zwan, sociaal makelaar bij BUUV. ‘De werkzaamheden
zijn heel divers. De klusjes beslaan
geen hele dag. Denk bij BUUV in
principe aan eenmalige ondersteuning. Er kan een warm contact uit
ontstaan. Maar dat is, behalve als
het gaat om gezelschapsaanvragen
(koffie, spelletje, krant voorlezen),
niet een doel op zich. Stel dat u wat
minder goed ter been bent en u wilt
een kast opruimen of spullen buiten

ALS JE
CREA BEA
BENT
zetten voor grof vuil: bel BUUV! Ook
voor vervoer kunt u bij ons terecht:
een ritje naar het ziekenhuis of de
opticien. Alle hulp is gratis, al mag
er voor vervoer wel 19 cent per kilo
meter gerekend worden, want het
hoeft de chauffeur tenslotte geen geld
te kosten.’
Koken
Wilma van der Zwan somt nog veel
andere voorbeelden op. Een aantal
heeft een directe link met mantelzorg.
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MET JE
GROENE
VINGERS
‘We zijn er immers voor elkaar. Stel
dat je als mantelzorger naar een
lotgenotengroep wilt, maar daar
liever niet alleen naar toe gaat of
kan gaan. Via onze organisatie is
er wellicht iemand te vinden die in
dezelfde situatie zit. Af en toe even
met elkaar bellen kan door herkenning verlichting geven. Maar er zijn
ook BUUV-en die het leuk vinden om
voor een ander te koken.

MET JE
COMPUTERKENNIS
Iets voor iemand anders doen, hoeft
geen geld te kosten. Spreek van tevoren af hoe de kosten worden gedeeld.
Het koken zelf is vanzelfsprekend
geheel gratis.’
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Contact en prikbord
BUUV kan ook het leven van de
mantelzorger verlichten, vooral
voor incidentele vragen. Vindt u het
moeilijk om te bedenken waarmee?
Bel BUUV en we denken met u mee.
Inschrijven is gratis, u zit nergens
aan vast en bent u niet handig
met computers dan worden wij uw
contactpersoon en plaatsen wij de
vraag voor u.

ALS JE EEN
HANDIGE
HARRIE BENT
Aanmelden of informatie over
BUUV: bel 023-5517845 of mail naar
info@haarlem.buuv.nu
Op haarlem.buuv.nu staat een overzicht van vraag en aanbod per wijk
in Haarlem en hoe BUUV met de
RIVM-maatregelen omgaat.

ALS JE VAN
POETSEN HOUDT

Meedenken vanuit de praktijk

‘Ik probeer zo veel mogelijk te regelen voor mensen.’ Dat zegt Femke Janssen-Welch,
moeder van twee zoons met een cognitieve beperking in combinatie met autisme.
Naast mantelzorger is Femke een paar uur in de week ambulant begeleider van een
14-jarige jongen, zit ze in de gemeentelijke Haarlemse klankbordgroep mantelzorg
en is ze op zzp-basis actief als mantelzorgmakelaar.
Als werkende mantelzorger kreeg Femke tijdens de
corona-crisis haar twee zoons Mano (11) en Armando
(21) weer 24 uur per dag over de vloer. Femke kijkt met
voldoening terug op die periode. ‘Mijn man en ik zijn
zzp’er. We konden daardoor onze tijd effectief verdelen
tussen ons werk en onze zoons. Mooi om te merken dat
het ze rust gaf. Onze jongste zoon komt door alle verschillende indrukken meestal erg druk uit school, waardoor hij ’s nachts regelmatig wakker wordt. Wij dus
ook. Maar nu sliep hij de hele nacht door. Dat was echt
heerlijk om mee te maken. Toen ze weer naar school
en de dagbesteding mochten, was het voor beiden een
soort eerste schooldag. Mano bibberde zelfs een beetje.
Het was heel ingewikkeld voor ze.’

‘Soms frustrerend
dat je tegen muren aanloopt’

Mantelouder Femke denkt
mee in klankbordgroep
Tandem
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frustrerend zijn. Daarom zit ik in de klankbordgroep
mantelzorg van de gemeente Haarlem. Puur als mantelzorger, die vertelt vanuit de praktijk en meedenkt over
hoe de gemeente mantelzorgers het best kan ondersteunen en hoe daar invulling aan kan worden gegeven.’

‘Ik weet niet beter en
ik had niet anders gewild.’
Geen wereldreizen
Femke was 18 jaar toen ze van Armando beviel. Voor
haar geen wereldreizen of carrière maken. Ze zorgde
voor haar kind, die haar aandacht meer dan nodig had.
‘Ik heb vanaf mijn 18e voortdurend gezorgd, zeg maar.
Ik weet niet beter en ik had niet anders gewild. Mijn
man en ik hebben voor onze kinderen een duidelijk doel
voor ogen. Soms is het lastig erachter te komen wat het
beste is voor je kind. Dat geldt trouwens voor alle
mantelzorgers. Of om te beseffen dat ze sommige dingen
nooit zullen kunnen. Wij vonden de overgang van school
naar dagbesteding ook weer een spannende gebeurtenis.
Armando gaat nu naar Rozemarijn, een antroposofische
zorginstelling. Hij zit daar perfect op zijn plek.’

Putten uit eigen ervaring
Het regelen zit Femke in het bloed, vertelt ze. Ze maakt
als mantelzorgmakelaar mantelzorgers wegwijs in het
Nederlandse, soms verwarrende zorgsysteem. ‘Ik kan
putten uit eigen ervaring. Al lijkt het regelen in de loop
van de jaren wel ingewikkelder te worden. Terwijl de
bedoeling van allerlei maatregelen juist het tegenovergestelde was. Het is daarom best lastig voor een mantelzorger om erachter te komen waarvan je zoal gebruik
kan maken. Je wilt immers altijd het beste voor je dierbaren. Dat je dan soms tegen muren aanloopt, kan best

Deelnemen aan de klankbordgroep

die begin dit jaar is verspreid in Zandvoort, is een
voorbeeld van een concrete actie die in de klankbordgroep is bedacht. De gemeente streeft er naar
de klankbordgroep een afspiegeling te laten zijn van
de verschillende soorten mantelzorgers die er zijn.
Zorg je voor een kind, partner, ouder of naaste met
een chronische ziekte of beperking? Denk je graag
mee over thema’s die betrekking hebben op mantelzorgers die in Haarlem of Zandvoort wonen? Meld
je dan aan voor de klankbordgroep in uw gemeente.

In de gemeente Haarlem en in de gemeente Zandvoort is een klankbordgroep mantelzorg actief.
Tandem faciliteert deze groepen. In deze klankbordgroepen wisselen mantelzorgers van gedachten met
de gemeente over verschillende onderwerpen zoals
de toegankelijkheid van het WMO-loket, het vervoer
naar dagbestedingslocaties, de beschikbaarheid
van respijt en de uitdagingen waar mantelzorgers
voor staan in deze corona-tijd. De mantelzorgpas,
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Empowerment en professionalisering

‘Laat de regie bij de mensen zelf’

Uit vertrouwen groeien
wederkerige relaties
Lilian Linders is lector Empowerment en Professionalisering bij Hogeschool
Inholland. Ze verzorgde vorig jaar een lezing over vraagverlegenheid in tijden van
corona. Lilian Linders signaleerde veel hulpbereidheid, een ware stortvloed aan
initiatieven. Daarentegen was er weinig aandacht voor waar zorgvragers behoefte
aan hadden. Die wilden liever, hoe goedbedoeld ook, geen incidentele en vrijblijvende
hulp van onbekenden. Zorgvragers hebben juist behoefte aan duurzame hulp van
mensen die ze kennen en vertrouwen. Lilian Linders over zorg en zorgvragers in
tijden van corona.
Wat is volgens jou typerend voor de vraagverlegenheid
van een zorgvrager?
‘Een typerend voorbeeld is de vriendin die we al een tijdje
niet hebben gesproken en die plotseling weer belt. Het
ging even wat minder, maar nu gaat het weer, vertelt
ze. Want we trekken nu eenmaal minder snel aan de bel
als we ons slecht voelen. Maar ook ouders die de hulp
van kinderen niet inroepen, met als voornaamste reden
‘jullie hebben het al druk genoeg.’ Tijdens mijn onderzoek
kwam ik in contact met een ouder echtpaar met drie
succesvolle kinderen en één kind met psychische
problemen die thuis zit. Aan wie wordt hulp gevraagd?
Aan dat ene kind met problemen. Omdat het makkelijker
is terug te vallen op mensen die ook wat mankeren en
daarom dichter bij ons staan. Ook dat is een kenmerk
van vraagverlegenheid.’

Tandem

Kun je vraagverlegenheid oplossen?
‘Je kunt vraagverlegenheid niet doorbreken. Je moet als
mantelzorger, vrijwilliger of zorgverlener wel beseffen
en erkennen dat het bestaat. Je moet de trots van
mensen dat ze het nog zelf kunnen, hoe moeizaam dat
soms ook gaat, niet af willen pakken. Ook in tijden van
corona. Laat de regie bij de mensen zelf. Vraag ze om
zich bewust te zijn van de gevaren van corona voor hun
gezondheid, ook voor hun medemens. Afstand houden
en handen wassen dus, zoals iedereen. Wees niet betuttelend. Zeg niet: ga op een kaartclub, dan kom je een
beetje onder de mensen. Maar zeg: de kaartclub heeft
leden nodig. Is dat wat voor jou? Ontneem zorgvragers
niet de kleine dingen, zoals naar de slager of de winkel
gaan. Het geeft ze het gevoel dat ze nog een beetje bij de
wereld horen. Het zit hem in de kleine dingetjes.’
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Heb je andere concrete voorbeelden?
‘De zorgvrager wil altijd wat terug
doen. Als vrijwilliger of mantelzorger
krijg je meestal van alles aangeboden.
Ook koekjes die niet lekker zijn.
Weiger het niet allemaal. Het is fijn
iets terug te kunnen doen. De zorgvrager heeft er weer een activiteit
bij. De vrijwilliger komt, de mantelzorger komt, dan moet er wel iets
lekkers in huis gehaald worden. Het
lijkt klein, maar het is groot. Laat
blijken dat je er zelf ook plezier aan
beleeft, dat het geen eenrichtingsverkeer is. Je kunt bijvoorbeeld
gerust een euro vragen om boodschappen te doen.’

Blijft het nieuwe normaal, ook na
een eventueel vaccin tegen corona,
het nieuwe normaal?
‘Een aantal dingen is blijvend
veranderd. Ik denk dat we door
corona veel over de voordelen van
het gebruik van social media hebben
geleerd. Dat raken we niet meer
kwijt. Maar de behoefte aan fysiek

Je gebruikt bewust het woordje
zielig niet?
‘Zielig vind ik een kleinerend woord.
Zielig zeg je over mensen, nooit tegen
mensen. Maar als je veel pijn hebt,
de kwaliteit van leven ver onder de
maat is, is dat natuurlijk afschuwelijk. Voor die groep mensen is het
nodig om dat te kunnen uiten, om
vervolgens samen naar de lichtpuntjes te zoeken. Tenzij ze dat niet
willen. Je verhaal kwijt kunnen, is
erg belangrijk.’

contact blijft. Die behoefte is sterker
bij de jeugd. Iedereen beleeft corona
op zijn eigen manier. Ik woon ruim,
heb buiten terrasverwarming
aangelegd. Dat is heel anders dan
wonen op een kamertje in een
studentenhuis of met een gezin vier
hoog op een flat. Mensen zijn sociale
dieren die bij elkaar willen kruipen,
hoewel er natuurlijk individuele
verschillen zijn. Iemand die extravert is, mist heel veel. Iemand die
introvert is, gaat er makkelijker mee
om. De lasten in tijden van corona
zijn niet gelijk verdeeld.’

En dan zijn er nog de cultuur
verschillen.
‘De verwachtingspatronen wie voor
wie zorgt verschillen per cultuur.
In veel culturen komt het verzorgen
van een vader of moeder neer op
vrouwen. Maar ook dat verandert.
Dat heeft onder meer te maken met
de arbeidsparticipatie. Hoewel op
een vrijwilliger die over de vloer komt
in veel generaties en culturen - ook
de onze - nog vaak een taboe rust.”

‘De lasten in tijden
van corona zijn niet
gelijk verdeeld.’

En het belang van sociaal werk
natuurlijk.
‘Wat corona ons inderdaad eveneens heeft geleerd, is het belang van
sociaal werk in de wijk. Juist nu zijn
we noodgedwongen steeds meer
aangewezen op de eigen woonomgeving. Sociaal werk heeft mede
als opdracht om te werken aan
verbindingen in de wijk, is erop
gericht om ook kwetsbare mensen
te versterken. Daarom pleit ik voor
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duurzame aanwezigheid van sociaal
werk in de wijk. Het is belangrijk dat
wijkbewoners bekende en vertrouwde
gezichten zien en dat door hun
interventies ook andere bewoners
vertrouwde gezichten worden. In
dat onderling vertrouwen kunnen
wederkerige relaties ontstaan waarin onderlinge hulp vanzelfsprekend
wordt. Waar vertrouwen ontstaat
tussen bewoners groeien wederkerige
relaties. Gemeenten kunnen hieraan
bijdragen door te zorgen voor een
consistent en duurzaam beleid ten
aanzien van wijkgericht werken.’

Uitslag enquête

Wat mantelzorgers
van ons verwachten
Bij het verschijnen van het vorige Tandem magazine hebben wij
een onderzoek gehouden naar de behoeftes van mantelzorgers
en de waardering van de mantelzorgondersteuning die Tandem
biedt. We zijn blij met alle meningen en suggesties die we ontvingen. Hier leest u de samenvatting. Het is fijn om te horen dat
de overgrote meerderheid van u het team en de diensten van
Tandem waardeert. Ook hebben we waardevolle tips en ideeën
gehoord over wat beter kan en wat we nog meer kunnen doen.
Zo blijven we de mantelzorgondersteuning verbeteren.

Tips voor Tandem zijn altijd welkom.
info@tandemmantelzorg.nl

Leeftijd mantelzorgers:

20%

> 80 jaar

7%
rest

33%

Samenstelling mantelzorgers *

65% 35%

40%

51- 65 jaar

66 - 80 jaar

De bij Tandem ingeschreven mantelzorger
is meestal een vrouw

vrouw

man

* De respondenten zijn steeds mantelzorgers die bij Tandem zijn ingeschreven.

Veruit de meesten – 51% zorgen voor een partner.
Daarna: ouder(s), kind,
broer/zus.
En… maar liefst 18%
zorgt voor niet-familie.

De meeste mantelzorgers
zorgen voor iemand met:

1. Dementie/Alzheimer
2. Lichamelijke beperking(en)
3. Kwetsbaarheid door ouderdom
4. Psychiatrie
Websites
Mantelzorgers waarderen
de Tandem website. Weinig
mantelzorgers kennen de speciale
website met respijtaanbod,
www.helpenzorgen.nl.
En jongeren blijken geen websitebezoekers; we gaan daarom
actiever worden op de socials.

De belangrijkste
vraag: wat kan
Tandem voor u doen?
Informatie en advies is het
meest gevraagd: 34%.
Daarna noemt 21% de ‘sterke
schouder, het luisterend oor’:
kortom emotionele
ondersteuning. Ook belangrijk
– voor 16% - is contact en
ontmoeting met mantelzorgers
En verder: advies en hulp
bij (praktische) regelzaken,
en hulp bij het vinden van
helpende handen. Ook vaak
genoemd: informatie over
een specifiek ziektebeeld,
verzorging, begeleiding
of timemanagement.
Conclusie: het huidige
aanbod van Tandem sluit
goed aan bij de vraag.

De best
gewaardeerde
ondersteuning:
● Telefonische hulp
en ondersteuning
● Gesprek thuis of
op een Tandemkantoor

70%
Tandem Magazine

Het magazine wordt goed gelezen
en gewaardeerd. Meer dan 70%
steekt een ‘grote duim’ op voor het
Tandem magazine. De (digitale)
nieuwsbrief kan nog beter.

Logeeropvang:
een aarzelend ‘ja.’
Een op de tien mantelzorgers staat wel open voor
het idee van logeeropvang voor de persoon voor wie
men zorgt. Maar lang niet iedereen draagt de zorg zo
makkelijk over; er zijn ook vragen en twijfels. Een proef
met logeeropvang brengt behoeften en vragen in beeld.

82%
Tevredenheid over-all

Een zeer ruime meerderheid – 82% van de
ondervraagde mantelzorgers – zou het team
en de diensten van Tandem aanbevelen bij
anderen. 14% weet het niet en slechts 4%
vindt bij ons niet wat men verwachtte.

De vele gezichten . . .
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. . . van mantelzorg
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Werk en mantelzorg

Respijtzorg

Adriaan werkt in de grafische sector. Zijn zus heeft een verzorgend beroep.
Beiden zijn mantelzorger voor hun ouders. Adriaan wordt soms ‘s morgens vroeg
wakker gebeld door zijn vader, omdat er iets aan de hand is. ‘Ik werk veel vanuit
huis. Het komt niet altijd goed uit, maar ik ben redelijk flexibel. Voor mijn zus ligt
dat gecompliceerder. Die kan niet van het ene op het andere moment weg.
Maar vooralsnog gaat het redelijk.’

Even op adem komen

‘Ik ben gelukkig redelijk flexibel’

Kwestie van goed organiseren
De zorgtaken voor Adriaan en zijn
zus kwamen begin vorig jaar in een
stroomversnelling na een val van
hun moeder. Ze bleek haar nekwervels te hebben beschadigd. Na een
ziekenhuisopname werd ze verder
behandeld in een revalidatiecentrum. Net voor het afkondigen van
de corona-maatregelen mocht ze
weer naar huis. Het betekende dat
de vader van Adriaan voor zijn
vrouw moest zorgen.
‘Mijn vader is een pietje precies. Hij
wil alles perfect doen. Maar als je
ouder bent, lukt dat niet altijd. Dat
gaf wrijvingen. Het lontje van mijn
ouders werd steeds korter. Daar
kwam nog bij dat mijn moeder in
het revalidatiecentrum een zware
blaasontsteking had opgelopen.
Ze kreeg een katheter, waardoor
ze onrustig sliep. Mijn vader had
daardoor korte nachten. Dat kwam
zijn humeur vanzelfsprekend niet
ten goede. We merkten dat het de
verkeerde kant op dreigde te gaan.’

bood een handig foefje uitkomst
om de zak van de katheter aan
het bed te bevestigen, waardoor
hun moeder zich vrijer in bed kon

‘Mijn vader is een
pietje precies. Hij wil
alles perfect doen.
bewegen. ‘Mantelzorg is voor ons
vooral een kwestie van goed organiseren. Zo moesten we een bed voor
mijn moeder regelen, waardoor ze
in de huiskamer kon slapen. En er
werd een traplift geïnstalleerd. We
hebben hele lieve ouders, maar het

Traplift testen
Adriaan en zijn zus besloten ieder
een nacht bij hun ouders te slapen
om hun vader daarmee een goede
nachtrust te garanderen. Bovendien
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zijn ook mensen die de regie niet graag
uit handen geven. Mijn moeder is
bijvoorbeeld precies één keer met de
traplift naar boven gegaan. Dat was
om hem te testen. Verder slaapt ze
nog beneden. Terwijl wel of geen bed
in de huiskamer natuurlijk een heel
andere dynamiek geeft. Maar dat is
onbespreekbaar.’
Ouderenverpleegkundige
In het kader van ‘vreemde ogen
dwingen’ organiseerden Adriaan en
zijn zus gesprekken met een ouderenverpleegkundige en een ergotherapeut.
‘Mijn ouders maken bewust de
keuze zo lang mogelijk zelfstandig
te blijven wonen. Wij zijn, gezien de
huidige situatie, bang dat het mijn
vader straks te veel wordt. Als hij
maar weer een middag kan biljarten
of naar de filmclub kan gaan.
Gewoon even op adem komen. Dat
is zo belangrijk voor hem. Tandem
Mantelzorg zou, als het probleem
echt nijpend wordt, uitkomst kunnen
bieden. Wij wonen gelukkig dichtbij.
Als er wat is, kunnen we er snel zijn.
Bovendien zorgen we dat ze goed
en gezond eten, want mijn vader
kan niet koken. Dus maken we thuis
grote schotels, waarvan de helft
naar onze ouders gaat.’

Hans en Marcel uit Heemstede zorgen voor hun gezamenlijke vriend André (95)
en dat is best zwaar. Marcel en Hans waren hard toe aan een paar dagen weg.
Via de huisarts en Tandem Mantelzorg werd voor André daarom een tijdelijke
logeerplek geregeld in Breezicht, inclusief een fraai uitzicht vanaf de negende etage
op de haven van IJmuiden. De respijtzorg zorgde voor een korte en welkome
adempauze voor mantelzorgers Hans en Marcel.

De aanbouw aan de achterzijde
van hun woning biedt een mooi
uitzicht op de tuin. Marcel is de
man met de groene vingers. Tot
voor kort werd hij tijdens zijn
werkzaamheden als tijdelijke
tuinman bijgestaan door André.
Die tijd is echter voorbij. Net
als de bezoeken aan het buiten
land, die regelmatig werden
afgelegd. Hans: ‘We wilden in
maart twee weken naar Zwitserland. Daar is Marcel geboren
en getogen en woont familie
van hem. Dat deden we jaarlijks.
We combineerden het bezoek altijd
met een wintersportvakantie. We hadden alles besproken,
ook de respijtzorg voor André. En toen kwam corona.’

prachtige gemeenschappelijke
ruimte heeft.’
Bibliotheek
Respijtzorg is een tijdelijke en
volledige overname van zorg,
waardoor mantelzorgers even
op adem kunnen komen. Voor
Hans en Marcel was het een
uitkomst. Net als veel andere
mantelzorgers vinden ze het
bezwaarlijk een beroep te doen
op vrienden of naaste familie.
‘Omdat het niet een kwestie van
‘even blijven slapen’ is. Buurtzorg kleedt André elke morgen
aan. En twee keer in de week wordt hij door een thuiszorgmedewerker gedoucht. ‘

Zwitserland
De reis naar Zwitserland werd afgezegd. In plaats van
twee weken buitenland gingen ze, een paar maanden
later, vier dagen naar Maastricht. Hans en Marcel:
‘We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Zo bezochten
we eerst een ander woonzorgcentrum, maar we wisten
meteen dat André zich daar niet op zijn gemak zou
voelen. Het werd Breezicht, omdat we daar een goed
gevoel bij hadden. Dat bleek te kloppen, want alles was
er uitstekend georganiseerd. Voor André was het wel
wat minder, omdat hij door de corona-maatregelen
slechts een beperkte bewegingsvrijheid had. Hij zat op
de negende etage, met inderdaad een prachtig uitzicht,
maar hij mocht niet naar beneden. Terwijl Breezicht een

Tandem

‘Verder gaat André twee ochtenden naar de bibliotheek
in Heemstede, waar activiteiten worden georganiseerd.
Maar er blijft genoeg te zorgen over. Wij kleden hem
uit en brengen hem naar bed, we koken voor hem. En
zo zijn er nog zo veel bezigheden waar wij anderen niet
mee willen belasten. Daarom was respijtzorg een uitkomst. Wij konden vier dagen heerlijk genieten. André
kreeg wel elke dag bezoek van familie, want we wilden
weten hoe hij het maakte. Hem helemaal loslaten, dat
konden we niet.’

Vragen? Meer weten over respijtzorg? Neem dan contact op
met onze respijtcoaches. Zij denken graag met u mee.
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Gedurende het jaar komen er
steeds nieuwe workshops bij,
houd onze website in de gaten!

Workshops

Workshops

Workshops voor
mantelzorgers 2021

Loop de zorgen uit je lijf en
kom op adem!
Woensdag 21 april • 10.00 - 12.00 uur

Speciaal voor mantelzorgers is de workshop: ”Loop de
zorgen uit je lijf en kom op adem!” ontwikkeld. Al wandelend in het prachtige gebied van Nationaal Park ZuidKennemerland kom je tot rust, krijg je ruimte in je hoofd
en is er tijd en aandacht voor jou. Door ontspannings
oefeningen, bewust je lijf te voelen en je hoofd wat leger
te maken ontstaat er weer wat ruimte. Je weet waar je
energie van krijgt en hoe je dit thuis kunt toepassen.

Tandem heeft in 2021 een divers aanbod workshops en trainingen voor mantelzorgers uit
de regio Zuid-Kennemerland. Alle genoemde workshops zijn kosteloos, je moet je echter
wel van tevoren aanmelden. Wanneer fysiek bijeenkomen niet mogelijk is, zullen de meeste
workshops digitaal doorgang vinden. Actuele wijzigingen vind je op onze website. Kijk ook
voor meer informatie of aanmelden op www.tandemmantelzorg.nl of bel met 023 891 06 10.

De wandeling is geschikt voor iedereen die enigszins
goed ter been is. Goede schoenen en makkelijk zittende
kleding is alles wat je nodig hebt.

Workshops voor
professionals

Let op!
se
2 Daag p
o
h
s
k
Wor

Ook voor professionals kan Tandem
workshops verzorgen. Er zijn o.a.
workshops over wat mantelzorg precies inhoudt, netwerkversterking van
mantelzorgers en over familiezorg.
Ook trainingen op maat/locatie zijn
mogelijk.

Omgaan met dementie

Dinsdag 2 en dinsdag 9 februari • 10.00 - 13.00 uur
Steeds meer mantelzorgers krijgen te maken met een naaste met
(beginnende) dementie. Welke vormen van dementie zijn er? Welke
veranderingen in het gedrag kunnen optreden? En hoe ga je om met
deze veranderingen? Deze vragen zijn het startpunt van de eerste
bijeenkomst. In de tweede bijeenkomst gaan wij dieper in op de gevolgen
voor jou als mantelzorger. Er is gelegenheid om vragen te stellen en de
mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen.

Mindfulness

Voor meer informatie kunt u contact
op nemen via 023 891 06 10 of mailen
naar info@tandemmantelzorg.nl

Mantelzorg en nu?

Donderdag 4 Maart • 14.00 - 16.00 uur

Dinsdag 16 maart • 14.00 - 16.00 uur

Er zijn veel redenen om eens kennis te maken met mindfulness. Je wilt
graag beter kunnen omgaan met stress, meer rust ervaren, minder
piekeren of je wilt je beter kunnen concentreren, effectiever werken of
beter slapen. Ook om je beter te kunnen ontspannen kan mindfulness
een mooi hulpmiddel zijn. Deze workshop is een uitgebreide kennismaking met mindfulness. De workshop is zowel geschikt voor mensen
die geen ervaring hebben als voor mensen die de aanwezige ervaring
willen opfrissen. Na een korte introductie wordt gewerkt met oefeningen die bruikbaar zijn in je dagelijkse leven. Na afloop ontvangen de
deelnemers alle oefeningen om er verder zelf mee aan de slag te gaan.
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Je rolt vaak ongemerkt in het zorgen voor
de ander en voordat je het weet ben je
mantelzorger. Hoe pak je het aan en waar
kan je terecht met vragen rondom financiering, praktische ondersteuning en zorg
voor jezelf? Tijdens deze workshop zullen
we je vertellen wat Tandem voor je kan
doen en maken we je wegwijs in welke
mogelijkheden er nog meer zijn in onze
regio.

Balanceren tussen werk
en mantelzorg

Tijd voor jezelf en respijt

Donderdag 22 april • 10.00 - 12.00 uur

Donderdag 4 februari •
18.00 - 21.00 uur

Combineer je een baan met lang
durig zorgen voor een naaste die
ziek is of een beperking heeft?
Een goede balans tussen werk en
mantelzorg, hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan
je werksituatie, je mantelzorgsituatie en je eigen persoonlijkheid. In
de training komen die invloeden
aan bod. Aan de orde komt onder
andere:
• Wat bespreek je met je collega’s
en leidinggevende?
• Hoe krijg en houd je de regie?
• Hoe zorg je voor meer energie?
• Grenzen stellen, hoe ga je ermee om?
In de workshop leer je omgaan met
bovenstaande onderwerpen. Daarnaast ontmoet je andere werkende
mantelzorgers waarmee je ervaringen kunt uitwisselen en elkaar tips
en feedback kunt geven.

Grenzen stellen

Donderdag 20 mei • 10.00 - 12.00 uur
In deze workshop besteden we
aandacht aan het herkennen van
grenzen en het bewaken hiervan.
Het is namelijk tijdens het zorgen
voor een ander niet altijd eenvoudig
om ook goed voor jezelf te zorgen.
Tijdens de workshop is er gelegenheid om andere mantelzorgers te
ontmoeten en ervaringen uit te
wisselen onder het genot van een
kopje koffie of thee.
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Ben jij mantelzorger en veel in de
weer voor een ander? Vergeet je
soms de aandacht voor jezelf?
Zorgen voor een familielid of naaste
is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Het is wel van belang
dat je als mantelzorger in balans
blijft. Hoe doet je dat? Het helpt als
je af en toe de zorg uit handen kunt
geven. Dit heet respijtzorg. Er zijn
veel vormen van respijtzorg, zoals
gezelschap, dagbesteding, logeren
of vakantie, waar we je graag
tijdens deze bijeenkomst wegwijs
in maken.

‘Het is zwaar, maar het geeft mij veel voldoening’

Hanane ‘vanzelfsprekend’
mantelzorger voor haar moeder
Hanane woont haar hele leven al in Nederland. Haar ouders waren eerste
generatie gastarbeiders. Haar vader is inmiddels overleden, haar moeder
is ziek, kampt door een chronische aandoening aan de rug met allerlei
fysieke ongemakken. Hanane is haar mantelzorger.

‘In Marokko kennen ze het begrip
mantelzorger niet’, vertelt Hanane.
‘De familie neemt de zorgtaken op
zich. Mijn tante in Marokko nam
bijvoorbeeld haar moeder in huis
toen die ziekelijk werd. Dat was en
is heel vanzelfsprekend.’
Het aantal oudere migranten in
onze samenleving neemt snel toe.
Bij veel migrantengroepen is het
de gewoonte dat familieleden voor
ouderen en zieken zorgen. Zelfs als
die zorg te zwaar wordt. Thuiszorg
wordt als het even kan zo lang mogelijk uitgesteld, laat staan dat een
opname in een verpleeg- of verzorgingshuis als optie wordt gezien.
Zware last
En dus rust er een zware last op de
schouders van migrantenmantelzorgers. Daar weet Hanane alles
van. ‘Mijn moeder spreekt nauwelijks
Nederlands. Ze is echt een vertegenwoordigster van de eerste generatie. Mijn moeder wilde in de jaren
zestig helemaal niet naar Nederland.
Maar ze volgde mijn vader die hier
werk vond. Het betekent dat ik

alle telefoontjes doe en altijd mee
ga naar het ziekenhuis of naar de
huisarts.’
Veel voldoening
Via een zus kwam Hanane in contact
met Tandem en met mantelzorg
consulent Hetty van Halder. ‘Zij en
onze huisarts hebben ons geweldig
geholpen, onder andere bij het
aanvragen van indicaties en het

‘In Marokko kennen
ze het begrip
mantelzorger niet’
regelen van een PGB. Ik krijg nu een
vergoeding voor tien uur, al ben
ik veel meer tijd kwijt aan de zorg.
Geen punt hoor. Mijn moeder woont
een paar honderd meter verderop
en ik ben blij dat ik het kan doen.
Het is zwaar, maar het geeft mij
veel voldoening.’
Bindende factor
Hanane vertelt dat in de Marokkaanse cultuur de moeder de spil
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van het gezin is. ‘Als de moeder
overlijdt, valt die band weg. De man
hertrouwt vaak, maar een vrouw
die haar man verliest, blijft vrijwel
altijd alleen. Als die ouder wordt,
komen de zorgtaken op de kinderen
neer. Ik combineer het mantelzorgen met mijn studie. Dat is goed te
doen. Het zou anders zijn als ik een
fulltime baan zou hebben. Dan was
het niet gelukt.”
Vaste gast
Hanane is sinds jaren vaste gast
op de door Tandem georganiseerde
Dag van de Mantelzorg, die overigens afgelopen november door de
corona-maatregelen niet doorging.
‘Het is leuk om met andere mantelzorgers te praten over hoe zij met
hun taak omgaan. Ik ga altijd met
een vriendin. Zij zorgde voor haar
inmiddels overleden moeder. Het
is in Nederland allemaal prima
geregeld. Maar als je de weg in de
zorgwereld niet weet of, zoals in het
geval van mijn moeder, de taal onvoldoende beheerst, kun je als mantelzorger bijna niet zonder de hulp
van een organisatie als Tandem.’

Moeder van vroeggeboren kind met
beperkingen deelt haar twijfels in boek

‘Eva heeft me gemaakt
tot wie ik ben’
Iedere ouder wil een kind dat gelukkig is, zich fijn voelt, de toekomst
onbezorgd tegemoet kan zien. De realiteit is soms anders. Brenda van
Osch schreef het boek ‘Het onvoltooide kind - op zoek naar de grenzen
van pril leven’. Zij beschrijft daarin niet alleen de vroeggeboorte van
haar dochter Eva in 2002 en haar beperkingen die vervolgens aan
het licht kwamen. Maar ook hoe het haar eigen leven, haar denken en
doen, een andere wending gaf. Bovendien durft ze vragen te stellen die
vaak onder het stof van de schaamte verborgen blijven.

Tandem

33

magazine

Het onvoltooide kind

Eva is inmiddels 18. Ze verblijft in Amsterdam, in een
kleinschalige woon- en behandellocatie. In het weekend
komt Eva vaak naar huis. Brenda van Osch: ‘Eva staat
op zichzelf. Ze is door haar beperkingen zo anders dat
ik haar nooit vergelijk met andere meiden van 18. Ik heb
ook nooit last gehad van kwetsende opmerkingen. Ook
geen last van naïef denken van anderen trouwens. Dat
je als je jong bent denkt dat het leven je alleen maar
toelacht, ach, wat is daar mis mee.’

‘Eva heeft me gemaakt tot wie ik ben. Ik ben dolblij met
haar. Maar ik ga haar beperkingen niet toejuichen als
een verrijking, omdat ik het nu eenmaal het liefst toch
anders had gezien. Vooral voor haar, maar ook voor
mezelf. Dat realiseer ik me onder andere als ze een
weekend bij mij is geweest. Vaak heb ik een heel fijn
weekend met haar, gaan we lekker wandelen en geniet
ik enorm van haar. Maar soms is er weinig interactie
of zit ze niet lekker in haar vel en dan kost het me veel
emotie en energie.’

Het onvoltooide kind

Carrière
In eerste instantie zorgden Eva
en haar inmiddels ex-man dag en
nacht voor hun dochter Eva. Brenda
was economieredacteur bij het
weekblad Elsevier, haar man had
een eigen bedrijf. ‘Ik stond aan het
begin van mijn carrière. We hadden

Volledige steun
Haar werkgever steunde Brenda de
eerste vijf maanden volledig. Vervolgens besloot ze minder te gaan
werken. ‘Omdat mijn man een eigen
bedrijf had, waren we redelijk flexibel.
Verder waren we dankzij het PGB in
staat een verpleegkundige in huis te
nemen. Al met al konden we het goed
plooien, hoewel Eva veel aandacht
vroeg. Maar toen ze eenmaal kon
lopen, rond haar derde verjaardag,
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‘De zorg werd dus pas echt uitputtend
toen ze groter werd. Ook al omdat ze

‘Ik zou haar nooit meer kwijt willen.
Maar dat wil niet zeggen dat ik haar
leven niet liever anders had gezien.’
net een huis gekocht, we waren er
klaar voor, zeg maar. Eva werd tien
weken te vroeg geboren. Ze woog
maar 680 gram. De eerste drie maanden van haar leven lag ze op de IC,
vervolgens nog twee maanden op
een gewone couveuse-afdeling. We
hebben nooit echt voor de beslissing
gestaan of we wel of niet wilden
doorgaan met behandelen, maar we
hebben wel veel moeilijke gesprekken
met artsen gevoerd. Het lastige is
dat moeilijk te voorspellen is of een
kind schade zal overhouden aan
de vroeggeboorte. De artsen waren
optimistisch dat het met Eva uiteindelijk redelijk goed zou komen. Wij
wilden natuurlijk niets liever.’
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werd dat anders. Ze was heel obsessief, liep voortdurend weg. Als ik haar
uit het fietsstoeltje tilde, moest ik
haar echt tussen mijn benen vastklemmen. Anders was ze weg.’

moeite had met eten en weinig en
slecht sliep. Dat brak ons op den
duur op. Dat was het moment dat
we hulp hebben gezocht, zeker toen
bij haar, naast haar doofheid en
een verstandelijke beperking, ook
autisme werd gediagnostiseerd.’
Richard de Leeuw prijs
Eva veranderde niet alleen Brenda’s
privéleven, maar gaf ook haar loop
baan een andere wending. ‘Ik schreef
een boek over vroeggeboorte, won
daarmee de Richard de Leeuw prijs
2019 van de Vereniging van Ouders
van Couveusekinderen, werd
gevraagd voor televisieoptredens,
word gevraagd als dagvoorzitter,
doe veel andere dingen, dat gaat
heel goed samen.’
Financieel Dagblad
In haar boek en tijdens haar televisie
optredens vraagt ze zich in alle
openheid af of je ten koste van alles
ieder leven moet redden. In het
AMC liep ze een aantal weken mee
op een intensive care voor pasgeborenen, te vergelijken met het
centrum waar haar Eva negen jaar
eerder ter wereld kwam. Ze volgde
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er ouders en hun extreem te vroeg
geboren kinderen. Ze sprak met
neonatologen over de vraag wat
kwaliteit van leven is. Tegenwoordig
beschrijft ze haar leven met Eva en
met haar twee jongens van 13 en 10
jaar wekelijks in haar columns in
FD Persoonlijk. Ze durft vragen te
stellen, kwesties aan de orde te stellen. Te laten zien dat je als moeder
van een kind met veel beperkingen,
waar je zielsveel van houdt, toch je
twijfels hebt en houdt.
‘Ik kan mij geen leven zonder haar
voorstellen. Ik zou haar ook nooit
meer kwijt willen. Maar dat wil niet
zeggen dat ik haar leven niet liever
anders had gezien. Ik had haar, net
als ieder ander, ook zelfontplooiing
en autonomie gegund. Toen ze net
uit huis ging, was ze een periode
heel onrustig. Ze begreep weinig
van de wereld om zich heen.
Inmiddels heeft ze haar routines en
kan ze beter communiceren. Ik heb
de indruk dat ze zich fijn voelt en
dat is het enige wat echt telt.’

Kijken & luisteren
Blaren op de hiel
Annet Peetoom

Schrijnende relaties
in de mantelzorg
Zorgen voor je ouders,
dat doe je gewoon. Volgens
deskundigen een ingebakken loyaliteit, maar
gemakkelijk is het niet.
De één doet meer dan
de ander, kan meer dan
de ander, doet het beter
dan de ander of doet het
anders dan de ander. Op
ontroerende, geestige en
vaak beklemmende wijze
schrijft Annet Peetoom
over de ingrijpende gevolgen voor de relatie tussen
broers en zussen wanneer
ze gaan zorgen voor een
moeder of vader. De
verhalen maken voelbaar
wat verloren kan gaan,
maar er valt ook veel te
winnen. Bij mantelzorg is
er veel te leren over jezelf,
de relatie met je broers en
zussen en de waarde van
familiebanden.

Boeken

Leven, liefde, verlies en een nieuw begin
Jason Rosenthal

Filmtips
De Liefhebbers

Mijn oma is een superheld
Marloes van Loon

Pijnlijk rouwproces en nieuw perspectief
Tien dagen voor ze overleed aan eierstokkanker,
schreef kinder-boekenauteur Amy Krouse Rosenthal
een column voor The New York Times: You May Want
to Marry My Husband. Een hartverscheurende,
genadeloos eerlijke en creatieve variant op een
contactadvertentie, waarin een vrouw haar echtgenoot op haar sterfbed aanmoedigt om verder te
gaan en geluk te vinden na haar overlijden.
In Leven, liefde, verlies en een nieuw begin beschrijft
Jason B. Rosenthal zijn leven voor, met en na Amy.
Zijn emotionele verhaal biedt inzicht in het pijnlijke
rouwproces, maar laat ook zien hoe hij een nieuw
perspectief op de mooie dingen in het leven vond.

Rudy hoort er ook nog bij
Manon Kroezen

De impact van dementie
Hoewel het aantal mensen met dementie de komende
jaren sterk zal toenemen, weet het grote publiek nog
maar bar weinig over deze ongeneeslijke aandoening.
En speelt de pijn zich vooral af achter gesloten deuren.
In ‘Rudy hoort er ook nog bij’ laat cabaretière Manon
Kroezen op een liefdevolle, humoristische, maar ook
confronterende manier zien wat er zich afspeelt in de
belevingswereld van iemand die lijdt aan dementie. En
niet te vergeten, op wat voor manier de naaste omgeving ermee om gaat.

Naasten

Melanie Kranenburg, Niek van Ooijen, Maaike Haan
Graphic novel over mantelzorg in laatste levensfase
De vrouw van Geert krijgt te horen dat haar kanker niet meer
te genezen is. De vader van Eva is al lange tijd ernstig ziek en
takelt steeds verder af. Ze belanden in dezelfde situatie, maar
hebben ieder hun eigen verhaal. Naar een onderzoek van
Maaike Haan hebben afstuderende studenten Comic Design
Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen de twee fictieve verhalen
over mantelzorg in de laatste levensfase prachtig verbeeld.
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De onderlinge relaties van
vier volwassen kinderen van
de familie Liefhebber komen
op scherp te staan als blijkt dat
hun vader zijn ziekte heeft verzwegen. Om nader tot elkaar te
komen zullen ze de confrontatie
met elkaar én zichzelf moeten
aangaan, want zelfs onvoorwaardelijke familiebanden
hebben hun grenzen. Onder
meer te zien via Pathé Thuis.

Een warm en aandoenlijk verhaal over een
lieve kleindochter en
een oma met de ziekte
van Alzheimer. Suus
en oma beleven samen
de grootste avonturen.
Het allerliefst spelen ze
superheld. Maar oma vergeet steeds vaker dingen.
Als oma vertelt dat ze haar geheugen lijkt kwijt te
raken, besluit Suus dat ze het terug gaat vinden.
Vanaf ca. 4 jaar.

Kapsalon Romy (familiefilm)

Blauwe dagen
Caja Cazemier

Met frisse tegenzin
past oma Stine op
haar kleindochter
Romy, omdat haar pas
gescheiden dochter
Margot moet werken.
Oma, nog steeds actief
als kapster, worstelt
met beginnende
Alzheimer. Prachtige
jeugdfilm over dementie die je weet te ontroeren én amuseren.
Onder meer te zien via
Pathé Thuis.

Janna (14) zit al een tijdje niet
zo lekker in haar vel. Als haar
vriendje het uitmaakt, komt dat
hard aan. Zie je wel, denkt ze,
ik ben niet de moeite waard...
Steeds dieper zakt ze weg in de
leegte. Het is alsof er een grauwe mist over haar
hele leven heen hangt en ze kan nergens meer van
genieten. Uiteindelijk krijgt ze psychologische hulp.
Gek genoeg lijkt haar moeder daar helemaal niet
zo blij mee te zijn. De weg uit het dal is lang en
zwaar, maar uiteindelijk leert Janna zichzelf te
accepteren zoals ze is. Een aangrijpend verhaal
van een tienerdepressie, met een hoopvolle
eindnoot. Vanaf ca. 12 jaar.

Podcast
Oorlog in je lichaam

Is kanker meer een chronische dan een dodelijke ziekte aan het worden?
Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen, bij wiens vrouw borstkanker
met uitzaaiingen is geconstateerd, zoekt het uit in de podcast ‘Oorlog
in je lichaam’ Hans Jaap laat zien wat het heden, verleden en toekomst
is van de behandeling van kanker. Een persoonlijke zoektocht waarbij
Hans Jaap en zijn vrouw er alles aan doen om haar leven te rekken.
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De vele gezichten . . .

Tandem

38

magazine

. . . van mantelzorg
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Werk en mantelzorg

Marijke Schut zorgde met haar broers en zussen dertien jaar lang voor haar ouders.
Toen haar vader overleed, brak de tijd aan om haar droom waar te maken. Het werd
Gijs & Guus, een eigen winkel in tweedehands kleding en accessoires. ‘Het waren
zware jaren. Ik weet nog dat ik tijdens een vakantie een week lang op bed lag. Ik was
zo moe, ik sliep alleen maar.’
Marijke Schut komt uit een groot en
liefdevol gezin. Haar moeder was
Brabantse, een hartelijke, joviale
vrouw. Haar vader liep in de Tweede
Wereldoorlog gehoorbeschadiging
op. Hij werd stokdoof, hoorde niets
meer. Maar hij stond positief in het
leven. Een gewillige man, die niemand
tot last wilde zijn. ‘Het mantelzorgen
begon toen mijn moeder een TIA kreeg.
Ze lag de hele nacht op de grond. Mijn

‘Onze onderlinge
band is hecht.
Dat kwam goed van
pas. Nooit scheve
gezichten van die
doet meer dan die.’

‘Op den duur merk je dat je het
niet meer redt’

Als de mantelzorg
voorbij is
Tandem
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vader hoorde niets, die sliep gewoon
door en zag haar pas de volgende
morgen op de grond liggen. Mijn moeder moest daarop naar een verpleeghuis om te revalideren. En dat terwijl
haar grootste angst juist was dat ze
naar een verpleeghuis moest.’
Advocaatje
In het verpleeghuis had Marijke’s moeder over bezoek niet te klagen. ‘Broers
en zussen, we waren er elke avond.
Dronken we een advocaatje en kletsen
we gezellig. Ik nam soms een zak kleding mee die ik bij tweedehandszaken
in Haarlem kocht. De andere bewoners
van de afdeling gingen dan kleding
uitzoeken en passen. Als ze iets leuks
hadden gevonden, betaalden ze mij
een kwartje. Voor het parkeren zei ik

dan. Dat was heel leuk en ontspannen.
Toen mijn man en ik een week op vakantie waren, kreeg mijn moeder een
urineweginfectie in combinatie met
een sepsis. Ze werd verward en zelfs
agressief, waarop ze werd overgeplaatst
naar een gesloten afdeling. Niets voor
mijn moeder trouwens. Een heel lieve
vrouw, die nooit een vlieg kwaad deed.’
Hecht
Vanaf dat moment startte het mantelzorgen pas echt. De afdeling maatschappelijk werk van verpleeghuis
Velserduin ondersteunde de familie
waar het kon. ‘De medicatie werd afgebouwd, ze knapte langzaam op, kon
weer naar huis en leefde vervolgens
nog een paar maanden. We maakten
onderling afspraken wie op welk moment naar mijn ouders ging. Het bleek
best lastig om werken en mantelzorg
te combineren. Zo had mijn ene zus
een winkel in Haarlem, een andere
broer was leraar en er werkte nog een
zus fulltime in de zorg. Iedereen deed
echter wat in zijn of haar vermogen
lag. Onze onderlinge band is hecht.
Dat kwam goed van pas. Nooit scheve
gezichten van die doet meer dan die.
Ik woonde het dichtstbij, het huis van
mijn vader was 300 meter verderop.
Het was daarom logisch dat ik de
eerste contactpersoon was.’
Dagboek
Na het overlijden van haar moeder
bleek dat haar vader achteruit was
gegaan. ‘We waren zo gefocust op onze
moeder, dat we niet in de gaten hadden dat het met hem niet goed ging.
Hij hield altijd nauwgezet zijn dagboek
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bij. Daar was hij mee gestopt. En hij
had het niet meer over mijn overleden
moeder. Een bezoek aan de geriater
bevestigde onze vermoedens. Ik zegde
mijn baan in een huisartsenpraktijk
op, zodat ik tijd had om voor mijn
vader te zorgen. Dat konden we ons financieel veroorloven. Dat is natuurlijk
niet voor iedereen weggelegd. Dat besef ik mij terdege. Verder kwamen één
keer in de twee weken mijn schoonouders uit Maasland een zondag bij ons.
Mijn schoonvader had zwaar parkinson en had dus veel zorg nodig. Mijn
man is internist en dus waren we in
staat hem vloeibaar voedsel te geven.
Anders had het niet eens gekund.’
Praktische problemen
Ondertussen ging het met haar vader
steeds slechter. Er waren daarnaast tal
van praktische problemen die opgelost
moesten worden. Zeil laten leggen in
de woonkamer van haar vader, het toilet aanpassen, noem maar op. ‘Je komt
erachter dat je het als familie op den
duur niet meer redt. Het wordt steeds
zwaarder, je moet altijd bereikbaar
zijn. Uiteindelijk overleed mijn vader
op 96-jarige leeftijd, een paar maanden later stierf mijn schoonvader. Na
het overlijden van mijn vader zei mijn
man: “Het mantelzorgen is voorbij,
nu is het tijd voor jou om je droom
achterna te gaan.” Dat werd dus deze
winkel. Mode was altijd al mijn passie.
Als kleuter zat ik al op de achterbank
van de auto van mijn ouders kleren
te naaien. In mijn winkel voel ik me
helemaal thuis.’

Philippine

Puzzel mee en win

Vul aan de hand van de omschrijving de gevraagde antwoorden in. In sommige vakjes staat een
getal; daarvoor geldt dat in vakjes met hetzelfde getal dezelfde letter komt te staan. In de gekleurde
kolom komt de oplossing te staan. Stuur de oplossing vóór 28 februari in naar de redactie van dit
blad om kans te maken op één van de prijzen. Dit kan per mail: info@tandemmantelzorg.nl onder
vermelding van ‘oplossing puzzel’ of per post: antwoordnummer 1827, 2000 WC Haarlem.

De volgende prijzen zijn te winnen ...
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Met deze waardebon van € 25,-, beschikbaar
gesteld door Haarlemsewinkels.nl, kunt u
online shoppen bij een lokale winkelier.
Bijvoorbeeld bij de kaasboer om de hoek,
uw favoriete boetiekje of in die leuke hobbyen cadeauwinkel.
www.haarlemsewinkels.nl

16
14

17.
10

Waardebon
Haarlemsewinkels.nl

12

16.

22.

2x

15

14.

19.

8
13

12.

t, haring en…

020

9

8.

en de Bollentreek

r, geëerd

4

5

4.

1x

Sinds maart 2020 is in boerderij Zorgvrij (Velsen-Zuid)
de streekwinkel Van Streek gevestigd. Zij bieden gezonde
versproducten, gemaakt door ambachtelijke producenten
en boeren uit de regio Kennemerland. Van Streek heeft
een uitgebreid aanbod aan groente & fruit, brood, zuivel,
vlees en vegetarische producten. Voor één van de goede
inzenders van de prijspuzzel wordt er een mand met
heerlijke streekproducten samengesteld, beschikbaar
gesteld door Van Streek.
www.vanstreek.nl

2

2.

Mand met
streekproducten

18

1) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport • 2) Grootste planeet van ons zonnestelsel • 3) Deze buurkinderen zijn getekend door Fiep Westendorp • 4) Hoofdstad van Bulgarije • 5) Schilder van ‘Het Melkmeisje’ • 6) Veelgebruikt chat-programma
op de mobiele telefoon • 7) Kookprogramma met André van Duin • 8) Gebied tussen West-Friesland, Waterland, Amstelland en
de Bollentreek • 9) Bondscoach van het Nederlands voetbalelftal (heren) • 10) TV-persoonlijkheid met eigen Chateau • 11)
Deze componist werd in 2020, zijn 250e geboortejaar, geëerd • 12) De veertigste dag na Pasen • 13) Amerikaanse country-zangeres
14) Bij het Leidens Ontzet hoort een maaltijd van hutspot, haring en… • 15) Waar is iemand met Phasmaphobia bang voor?
16) Eerste acteur die James Bond speelde • 17) … staat een huis (tevens hogeschool) • 18) Bekendste gebarentolk van Nederland
19) Achtbaan, film uit 1977 en megahit van Danny Vera • 20) Boek van Rutger Bregman, won de NS Publieksprijs 2020 • 21) Dit
dier komt (in het wild) alleen in Azië voor • 22) Natuurkundige, onder meer bekend van zijn relativiteitstheorie
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Ambachtelijke
appeltaart

3x

Het Appeltaart Imperium is een sociaal bedrijf
waar cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg een leerwerkplek hebben om horecaervaring op te doen. Drie van de gelukkigen
met een juiste puzzel-inzending mogen zelf
zo’n overheerlijke appeltaart gaan proeven.
www.appeltaartimperium.nl

Tandem

43

magazine

Slimme technologie
Consulent aan het woord

Prettige aanvulling

Op afstand dichtbij
Fysiek samenkomen was afgelopen jaar vaak niet mogelijk. Toch willen wij mantelzorgers zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Dus heeft Tandem het aanbod op
digitaal gebied flink uitgebreid. Het blijkt dat dit door veel mantelzorgers als een
prettige aanvulling wordt ervaren. Daarom worden deze vormen van digitale
ondersteuning permanent in ons aanbod opgenomen.

Digitale
workshops

Digitaal “koffiedrinken”
Contact met andere
mantelzorgers via
beeldbellen

Mantelzorg en nu?, Grenzen stellen
en Tijd voor jezelf. Dit zijn een aantal
workshops die u digitaal kunt volgen.
Naast onze reguliere workshops*
bieden we de meeste workshops nu
ook digitaal aan. Op onze website
www.tandemmantelzorg.nl vindt u
alle informatie over de inhoud,
data en hoe aan te melden. Heeft
u suggesties voor een workshop die
wij nog niet aanbieden? Laat het
ons weten!

Tandem organiseert Zoom-bijeenkomsten voor mantelzorgers.
Gewoon om elkaar even te zien en te spreken, een hart onder
de riem te steken, vragen die er leven te bespreken, tips uit te
wisselen en te weten dat je niet de enige bent. Het zijn losse
bijeenkomsten, maar vaker meedoen kan. Kennis van beeldbellen is niet nodig. Als u zich aanmeldt, nemen wij contact
met u op om te horen of u hier hulp bij nodig heeft. Ook kunnen
we vooraf met u oefenen als daar behoefte aan is.

WhatsApp-groepen voor
mantelzorgers.

Whatsapp contact speciaal
voor jonge mantelzorgers

Wilt u als mantelzorger graag in
contact komen met andere mantelzorgers, maar gaat u liever de deur
niet uit? Denk dan eens aan onze
WhatsApp-groepen voor mantelzorgers. Dit zijn vaste groepen, bedoeld
om elkaar als mantelzorger tot
steun te zijn en ervaringen en tips te
delen. De groep start met begeleiding
van een mantelzorgconsulent en
bestaat uit maximaal 8 personen.
U kunt zich telefonisch aanmelden of
een appje sturen naar 023 891 06 10.

Goed zorgen voor een ander is iets moois. Hierbij
is het belangrijk dat je ook goed voor jezelf blijft
zorgen. Dit doe je door over je zorg(en) te praten,
je grenzen aan te geven en hulp te zoeken als het
nodig is. Tandem is daarom gestart met WhatsApp
contact voor jonge mantelzorgers.
Wil je je aanmelden voor een WhatsAppgroep
of gewoon je verhaal kwijt? Stuur een appje naar
023 891 83 35.

Samen op zoek
Wat Laetitia Schollink opvalt in haar werk als consulent
Mantelzorgondersteuning, is dat mantelzorgers vaak pas laat
aan de bel trekken om hulp te vragen. Ze zetten de schouders
eronder en gaan maar door…

Goed te begrijpen, het overkomt je
nu eenmaal. Maar ook jammer,
want er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden om de druk
wat te verminderen, de last wat te
verlichten. Mijn collega’s en ik kunnen de zorgsituatie zelf natuurlijk
niet veranderen, maar wel samen
met de mantelzorger bekijken hoe
we hem/haar kunnen ontlasten.
Op welke manier? Dat is voor iedereen anders. Denk bijvoorbeeld aan
een logeerplek voor degene die zorg
nodig heeft, een vorm van dagbesteding, inzet van een vrijwilliger, deelnemen aan een lotgenotengroep,
hulp bij regeltaken of het volgen
van een workshop of cursus. Dit kan
bijdragen aan een goede combinatie
van de mantelzorg en andere zaken,
zoals werk, gezin, sociale contacten
en sporten. En daarmee het voorkomen van overbelasting.
Ik ben blij met mijn plek binnen een
enthousiast en betrokken team, waar
bij we elkaar inspireren en stimuleren.
Collega’s met elk hun eigen achter-

grond en specifieke inbreng.
Daarnaast hebben mijn collega’s en
ik veel contact met andere organisaties, om de mantelzorgers zo goed en
gericht mogelijk te kunnen ondersteunen.
Tandem is er voor alle mantelzorgers,
van jong tot oud, waarbij mijn aan
dacht in het bijzonder uitgaat naar
jonge mantelzorgers. Dit is een

specifieke (zorg)situatie, want er is
vaak veel meer mogelijk dan mensen
denken.
Speciaal voor jonge mantelzorgers
hebben wij de website jmz.nu. En wil
je als jonge mantelzorger zelf meedenken over wat jou kan helpen, of
heb je ideeën voor een leuke activiteit
met andere jonge mantelzorgers,

‘Het kan prettig zijn om eens ergens je
verhaal kwijt te kunnen.’
doelgroep die vaak niet of nauwelijks
in beeld is. Terwijl toch een op de vier
jongeren met mantelzorg te maken
krijgt in zijn of haar leven. Of je nu
zorgt voor je vader of moeder, een
vriendin, je buurman of je kind, dat
maakt niet uit. Het kan dan prettig
zijn om eens ergens je verhaal kwijt
te kunnen. Ook is het belangrijk om
samen op zoek te gaan naar praktische oplossingen die passen bij de

dan is er een ‘denktank’, waarvoor
op de volgende pagina een oproep
staat. Zo willen we met elkaar voorkomen dat ‘zorgen voor’ een te grote
belasting wordt, zodat jonge mantelzorgers ook gewoon tijd houden voor
zichzelf. Ik ga dan ook graag met
mantelzorgers in gesprek om samen
te kijken wat ik kan bijdragen.’

Laetitia Schollink is sinds 1 augustus 2020 Consulent Mantelzorgondersteuning bij Tandem Mantelzorg. Daarvoor
was zij ruim negen jaar actief als mantelzorgmakelaar bij een vergelijkbare organisatie in een andere regio.
* Kijk voor een overzicht van deze activiteiten op pagina 30 en 31
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Altijd bereikbaar

Denktank
Jonge Mantelzorgers

Tandem Mantelzorg

Patienten- en mantelzorgcafe’s

Facebook: www.facebook.com/
tandemcentrumvoormantelzorgondersteuning
Twitter: @tandemzorg

Alzheimer Cafe Haarlem
Trefpunt ‘t Trionk
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem

Als je jong bent en je zorgt voor je broer, zus, vader,
moeder, opa, oma, dan heb je soms dingen die je graag
zou willen bespreken of delen. Misschien het liefst met
iemand die ook zorgt voor een ander en jouw verhaal
herkent. Hoe leuk zou het zijn als er een groep ontstaat die elkaar regelmatig ziet, spreekt, appt of op
een andere manier contact heeft? Je kunt elkaar tips
geven over gekke of nare situaties, gewoon luisteren
naar elkaar als je even wat kwijt wil, of misschien nog
leuker: samen een gezellige tijd doorbrengen.
De Denktank is er om aan al deze dingen vorm en
gehoor te geven. Met jouw ideeën willen we in maart
een eerste event organiseren. Ben jij tussen de 12 en 18
jaar en heb jij een naaste met een chronische ziekte of
beperking? Woon je in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal of Zandvoort? Vind je het leuk mee te denken over
activiteiten? Meld je dan aan bij een van ons. Heb je
eerst nog wat vragen voordat je je besluit kan nemen?
Ook dan kun je ons mailen, whatsappen of bellen.

Meer informatie over respijtzorg
www.helpenzorgen.nl

Elke eerste maandag van de maand van
19.30 - 21.30 uur (niet in de zomer)

Meer informatie voor jonge mantelzorgers
www.jmz.nu

Alzheimer Trefpunt Zandvoort
Wijksteunpunt De Blauwe Tram
Louis Davidscarré 1
2042 LZ Zandvoort

Laat van je horen en help ons mee een groep te
starten met jongeren zoals jij!

Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg
Kennemerland maakt zich sterk voor de collectieve
belangen van mantelzorgers.

Wat vind jij?
Denk je mee?

Spreekuur
Zorgt u voor een kind, partner, broer, zus,
ouder of naaste met een chronische ziekte of
beperking? Dan bent u ook mantelzorger. Als
de zorg langdurig en intensief is, komt hier
vaak veel bij kijken. Praktische ondersteuning,
wet- en regelgeving, maar soms ook onzekerheid en verdriet.
Tijdens de Week van de Mantelzorg is Tandem gestart
met een inloopspreekuur bij Welzijn Bloemendaal. Ik
ben daar om uw vragen te beantwoorden en met u
mee te denken. Denk aan het helpen met het aanvragen van een indicatie, het zoeken naar passende hulp
of het in contact komen met andere mantelzorgers.
Maar zeker ook om gewoon een praatje maken.
De even weken kunt u mij op woensdag van 9.00 tot
12.00 uur vinden op de Kerklaan 6 in Bennebroek en
in de oneven weken op vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
op de Bloemendaalseweg 125 in Bloemendaal. En mijn
collega Nicky Merbis heeft om de woensdag spreekuur
van 9.00-12.00 uur bij Plein 4 in Schalkwijk. Loop ook
daar gerust eens binnen! Alle data vindt u ook in de
agenda op www.tandemmantelzorg.nl.

Tandem • Laetitia
l.schollink@tandemmantelzorg.nl
023 891 83 35
Buurtgezinnen • Esther
esthergroenheide@buurtgezinnen.nl
06 40 655 576
STG • Sandra en Arianne
activiteiten@thuiszorg-gehandicapten.nl
088 118 29 85

Ik kijk er enorm naar uit om u te mogen ontmoeten.

Voor mantelzorgers is Tandem regelmatig aanwezig
in de Patiënten- en mantelzorgcafes die in de regio
Zuid-Kennemerland georganiseerd worden.

Breng uw netwerk in kaart
www.eventandemen.nl

Elke eerste vrijdag van de maand
van 14.00 - 15.30 uur (niet in de zomer)

Inloopspreekuur

Tandem bij Welzijn Bloemendaal
Woensdag van 9.00 - 12.00 uur (even weken)
Kerklaan 6, Bennebroek
Vrijdag van 14.00 - 17.00 uur (oneven weken)
Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal

Trefpunt Dementie Heemstede
Plein1
Julianaplein 1
2101 ZC Heemstede
Tweemaandelijks op woensdag vanaf 19.00 uur
(niet in de zomer)

Tandem bij Sociaal Wijkteam Schalkwijk
Woensdag van 9.00 - 12.00 uur (oneven weken)
Rivièraplein 4, Haarlem

Parkinsoncafe Haarlem en omstreken
Wijkcentrum de Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem

Platform Belangenbehartiging
Mantelzorg Kennemerland

Elke tweede woensdag van de maand
van 14.00 - 16.00 uur (niet in de zomer)
Meer informatie
www.parkinsoncafehaarlem.nl
www.alzheimer-nederland.nl

Haarlem e.o. contactpersonen
Dick van Heun en Franca Garrelfs
www.stemvandemantelzorger.nl
info@stemvandemantelzorger.nl

Nieuwsbrief
Velen van jullie ontvangen inmiddels onze digitale nieuwsbrief Met Tandem. Wilt u deze nieuwsbrief ook
ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar info@tandemmantelzorg.nl
LET OP! Regelmatig komt mail waarvan u niet expliciet heeft aangegeven deze te willen ontvangen in uw
SPAM/JUNK of ongewenste e-mailbox. Om dit te voorkomen kunt u info@tandemmantelzorg.nl toevoegen
aan uw lijst van veilige afzenders.

Colofon Tandem Magazine is een uitgave van Tandem Mantelzorg en verschijnt 1x per jaar Redactie Nikki Alkemade -

Jet van der Meer is mantelzorgconsulent bij Tandem.
In haar werk ervaart zij van dichtbij hoe belangrijk
de rol van de mantelzorger is.

Tandem

ma t/m vr 8.30 - 18.00 uur
T 023 891 06 10 (ook voor WhatsApp)
info@tandemmantelzorg.nl
www.tandemmantelzorg.nl

Patty Dingjan - Annemarie Scholten - Nicoline Vrouwe i.s.m. Jaap Bonkenburg en Johan Tempelaar (De Coalitie) Fotografie
Ramon Philippo, medewerkers + relaties Tandem Mantelzorg Correspondentieadres Redactie Tandem Magazine
Postbus 6166 - 2001 HD Haarlem
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Geen enkele
mantelzorger
hoeft er alleen
voor te staan.

Tandem

magazine

