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Voorwoord
In 2016 was mantelzorg weer een belangrijk thema voor Zorgbelang. Zo begon ons jaar met een 
nieuwjaarsbijeenkomst, waar diverse sprekers werd gevraagd hun nieuwjaarswensen voor mantelzorgers uit 
te spreken. 

Zelf sprak ik bij die gelegenheid drie wensen uit. 
In de eerste plaats een goede interactie tussen 
mantelzorger en het gehele netwerk om hem 
heen (artsen, verzorgenden, maar ook een eigen 
ondersteuner). Daarnaast het meenemen van 
het perspectief van de mantelzorg in nieuwe 
wetgeving, met name die rond dementie. Als 
laatste wil ik nog steeds graag het Adviespunt 
Zorgbelang in stelling brengen als hét punt waar 
knelpunten in de zorg gemeld kunnen worden, 
zowel door mantelzorgers als professionals.

Onze medewerkers zijn in de loop van het jaar bij diverse activiteiten rond mantelzorg betrokken geweest. 
U leest daarover meer in deze BelangStelling. Ook bij de Gearwurkingsdei voor bestuursleden van Friese 
ouderenbonden over het thema mantelzorg op 19 oktober heeft Zorgbelang een rol.

Het leek ons goed om verschillende zaken rondom het onderwerp vast te leggen in een themanummer van 
ons magazine BelangStelling. Een overzicht van activiteiten, standpunten en enkele prikkelende ideeën en 
meningen. 

Oud-hoogleraar Guus Schrijvers signaleert waar beleid rondom mantelzorg aangescherpt kan worden. 
Medewerkers Herma Kooke en Henriette Bleumink vertellen over hun activiteiten en zo is er nog veel meer 
informatief materiaal voor u verzameld. 

Ik verwacht dat mantelzorg in 2017 ook geregeld op de agenda van Zorgbelang zal staan. Om meerdere 
redenen. Mantelzorgers verdienen meer aandacht en we vinden dat mantelzorgers nog beter ondersteund 
kunnen worden en dat er nog beter wordt samengewerkt kan worden tussen gemeenten, zorgverzekeraars 
en zorgaanbieders.

Esther de Vrij
Directeur/bestuurder Zorgbelang Fryslân

ZBF BelangStelling Mantelzorg okt 0216 11102016 try2.indd   3 13-10-2016   14:19:01



4 BelangStelling Mantelzorg - oktober 2016

De mantelzorger op de SOFA

Een kritische blik door de ogen van de mantelzorgers
Zorgbelang Fryslân ondersteunt ouderenzorgorganisaties in de versteviging van de samenwerking met 
cliënt, familie en andere betrokkenen (zoals vrijwilligers). Dit doen we door met cliënten, familieleden en 
vrijwilligers in gesprek te gaan. Samen met de zorg komt er uitwisseling en afstemming op gang. Dit start vaak 
bij het geven van informatie over de landelijke ontwikkelingen en het ophalen van ervaringen, wensen en 
behoeften. Zo kan van onderaf het beleid zelf en een goede uitvoering van het beleid worden beïnvloed.

Kortgeleden zei een zorgprofessional tegen me: “Mijn collega en ik kwamen op de uitvaart en daar hoorden 
we wat de persoon die we jaren hebben verzorgd allemaal heeft meegemaakt in zijn leven. Toen vielen 
dingen op hun plek. Hadden we dat maar eerder geweten.”

Het was helaas niet de eerste keer dat ik zo’n verzuchting hoorde.

Informele zorg
Al in 2014 zei staatssecretaris van Rijn al: “De informele zorg1 is onvervangbaar. Het verhoogt de kwaliteit 
van leven van cliënten en vult professionele zorgverlening op een unieke manier aan.” Het vergroten van 
de onderlinge betrokkenheid in de samenleving vormt samen met het verbeteren van de kwaliteit en de 
houdbaarheid hét motief van de hervorming van de langdurige zorg. Informele zorg komt altijd in aanvulling 
op, maar nooit in plaats van professionele zorg. Het is nooit verplicht. 

De Rijksoverheid zegt het, informele zorg is niet verplicht. Maar wel wenselijk om de kwaliteit van leven 
van cliënten te verhogen en de professionele zorgverlening aan te vullen. Dit stelt ouderen, hun netwerk 
en de zorgorganisaties voor meerdere uitdagingen. Zij moeten actiever met elkaar omgaan. De rol van 
de professionals in de zorg verandert, zoals in hun eigen wereld wordt gezegd is de omslag van ‘zorgen 
voor’, naar ‘zorgen dat’. Er wordt meer verwacht van de mantelzorger. De tijd van ‘nu wordt er voor moeder 
gezorgd’ is voorbij. 

Mantelzorg is eigenlijk een vreemde en verzakelijkte benaming voor iets wat natuurlijk plaatsvindt. Vaak 
voelen mensen zich geen mantelzorger, maar wel de partner of het kind die zorgt voor zijn of haar naaste. Het 
zorgen voor je naaste is een natuurlijk proces waar je ongevraagd inrolt: “Dat doe je gewoon”. Soms is het dan 
ook enigszins bevreemdend om al de professionele termen en modellen te gebruiken. Mantelzorgers geven 
soms aan bang te zijn dat hierdoor ‘het natuurlijke’ verloren gaat. 
Betrokkenen geven aan dat de hele beweging richting meer samenwerken met het netwerk niet voor 
iedereen opgaat. 

Tegenwoordig zijn er omstandigheden waardoor dit steeds moeilijker wordt. Dit roept veel vragen en 
onzekerheid op. Want niet iedere oudere heeft kinderen of familie die kan zorgen, of de kinderen wonen te 
ver weg of hebben zelf een drukke baan en kinderen. Of een mantelzorger zegt tijdens een gesprek over het 
continueren van het oude netwerk bij opname in een verpleeghuis: “Alle vriendinnen van mevrouw de Vries 
zijn al overleden. Zij is 96 en heeft niemand meer. Met wie moet zij nu nog contacten ophalen?” 

Respect voor ieders eigen mogelijkheden en grenzen is erg belangrijk. De samenwerking met de 
mantelzorger en het netwerk is altijd maatwerk. Mantelzorgers vragen om dit te zien en te respecteren en 
waar zij niet kunnen aanvullen (aldus van Rijn), dat de professionals ondersteunen.

Een veel gebruikt model om de verschillende rollen aan te geven van professional en mantelzorger is het 
SOFA model. Ik wil hier het model graag kort uitleggen en per rol aangegeven wat mantelzorgers, cliënten 
en vrijwilligers ervaren en aangeven nodig te hebben. Vanuit een diversiteit aan gesprekken die Zorgbelang 
heeft gevoerd met betrokkenen worden highlights en gemene delers uitgelicht.

1 Informele zorg verwijst naar zorg en ondersteuning die wordt verleend door mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden en 
vrijwilligers aan mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zonder daarvoor aanspraak te maken op betaling van loon.
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SOFA is een afkorting van Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen. Het model is ontwikkeld 
door het Expertisecentrum Mantelzorg. Een goede samenwerking tussen de cliënt, mantelzorger, professional 
en het informele netwerk is van groot belang voor behoud van kwaliteit van leven. Volgens de overheid dient 
de mantelzorger echt gezien te worden als partner in de zorg. Gelukkig horen we bij Zorgbelang voorbeelden 
waarin met erg tevreden is over deze samenwerking en het contact met de zorg goed te noemen is.
 

Samenwerking
De indruk bestaat dat dit beter gaat wanneer de zorg kleinschaliger is en er een vast team van mensen achter 
staat. Mantelzorgers benadrukken de behoefte te hebben aan een goede afstemming van verwachtingen. 
Zij weten soms ook niet goed wat er van hen wordt verwacht en wat wel en niet mag. In gesprek blijven met 
elkaar is essentieel. 

Tijdens een bijeenkomst met Zorgbelang werd een deelnemer zich bewust van haar eigen invulling van 
mantelzorger. Zij vertelde haar ervaring: “Toen mijn schoonmoeder nog thuis woonde douchte ik haar één 
keer per week. Dat vond ze heerlijk. Dit stopte toen ze in dat huis ging wonen. Altijd waren er problemen met 
douchen. Ik besef nu pas dat ik haar had kunnen blijven douchen. Wat zou dat � jn geweest zijn voor haar. 
Dat ik daar zelf ook niet aan heb gedacht, stom! Je gaat er blijkbaar toch van oudsher vanuit dat de zorg het 
overneemt en jouw rol voorbij is.”

Bij de verschillende organisaties waar Zorgbelang komt, geven mantelzorgers wel aan dat de communicatie 
verbetert kan worden. Een aantal mensen oppert dat het goed zou zijn af en toe bijeenkomsten te houden 
waarin informatie wordt uitgewisseld en contact met het betrokken wordt gemaakt. Mantelzorgers vragen 
zich af of de werkdruk bij medewerkers niet te hoog is om ook tijd en ruimte te hebben om de samenwerking 
met het netwerk goed vorm te geven. Dit verdient aandacht bij de werkgevers in relatie tot de implementatie 
van het nieuwe beleid.

Ondersteunen
Een andere rol van de professional is ondersteuner van de mantelzorger. Want iemand die langdurig voor 
een ander zorgt loopt het risico zelf overbelast te raken, het eigen netwerk te verliezen of loopt tegen vragen 
aan over (het omgaan met) de ziekte van diens naaste. Vanuit mantelzorgers wordt een behoefte kenbaar 
gemaakt aan meer ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van scholing, op het gebied van praktische 
handelingen, hulp vragen, maar ook hoe om te gaan met de naaste met dementie. De mogelijkheid van een 
adempauze in de vorm van respijtzorg kan ook prettig zijn.

Faciliteren
Het faciliteren staat ervoor dat de professional de persoonlijke relatie ondersteunt van de mantelzorger 
met de betrokkene. Bijvoorbeeld door voldoende privacy en ook letterlijk ruimte te bieden. Hier kan een 
spanningsveld liggen in relatie tot het nieuwe beleid. “Ik wil best als ik bij vader kom, ook ko�  e schenken voor 
de andere bewoners op de huiskamer. Maar als dat elke keer van mij verwacht wordt…? Ik moet ook gewoon 
op bezoek kunnen komen bij mijn vader.”

Afstemmen
Afstemmen betekent volgens het SOFA model dat de professional de mantelzorger benadert als expert. 
De mantelzorger kent de cliënt al lang en weet veel over diens persoon, levensgeschiedenis, gewoonten, 
wensen en behoeften. Ook hier zijn er mantelzorgers die zich als zodanig benadert voelen. Maar vaak wordt 
benadrukt dat de zorgprofessionals zich meer moeten verdiepen in de mens (achter de cliënt). Vooral door in 
contact met de persoon zelf zich te verdiepen in de cliënt. 

Hoe slechter de cliënt op een gegeven moment in staat is zichzelf te vertegenwoordigen, hoe belangrijker het 
wordt om informatie uit te wisselen met de mantelzorger. 

Herma Kooke
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Anna Edens is mantelzorger voor haar man

‘Het is belangrijk om als mantelzorger iets
voor jezelf te hebben’
Dat een chronische aandoening ingrijpend in het leven van de patiënt, maar ook in dat van de naasten kan 
zijn, is algemeen bekend. Een voorbeeld is het verhaal van Anna Edens. Zij is al vele jaren mantelzorger voor 
haar man. Hij werd al op zijn 37ste gediagnosticeerd met epilepsie. Door deze ziekte heeft hij slechts negen 
jaar als arts kunnen werken. 

Mantelzorgers moeten vaak veel inleveren. Zo ook Anna Edens: “in mijn geval betekende dit dat ik met mijn 
opleiding kinderpsychologie nooit iets heb kunnen doen. Je wordt door de situatie in een rol geduwd. 
Daarnaast zit het ook wel in mijn karakter om te 
willen zorgen voor iemand.”

Anna besloot een cursus voor mantelzorgers 
te volgen in Hilversum: “dat heeft mijn wereld 
vergroot! Daar werd duidelijk aangegeven dat het 
als mantelzorger heel belangrijk is om iets voor 
jezelf te hebben.” 
Besloten werd dat haar man naar een dagopvang 
in Amersfoort zou gaan. Daar vond hij echter niets 
aan, dus dat werd al snel teruggedraaid: “als hij niet 
weg wilde, dan betekende dat automatisch dat ik ook niet weg kon. Alles draaide om hem.”

Voor haar man was het moeilijk in te zien wat zijn ziekte en hulpvragen voor haar persoonlijk betekenden, 
vertelt Anna Edens: “er ontstond een soort woede door de situatie en het onbegrip. Uiteindelijk ben ik twee 
jaar ergens anders gaan wonen. Het ging wonderwel goed met hem in die periode. Op vrijdag en zaterdag 
waren we samen, maar de rest van de dagen woonde ik in Heerenveen. We waren niet meer gelijkwaardig in 
onze relatie. Ik regelde alles. Als mantelzorger ben ik dan ook door periodes van diepe depressie gegaan. Je 
wilt liever geen ruzie dus ik probeerde dat te voorkomen ten koste van mezelf.”

“Ik ging mee naar de neuroloog omdat ik weet hoe een aanval verloopt, maar werd door de neuroloog niet 
serieus genomen als gesprekspartner. Ik zag mijn man door de epilepsie na iedere aanval slechter worden. 
We konden elkaar ook in de communicatie niet meer goed vinden, waardoor de hele dag misverstanden 
ontstonden. Als mantelzorger wil je het graag goed doen, maar ik raakte verstrikt in emoties door de situatie. 
Aan de ene kant heb ik met hem te doen, maar aan de andere kant heb ik ook tijd voor mezelf nodig.”

Door de langdurige ziekte van haar man werd hun netwerk steeds kleiner: “epilepsie maakt mensen bang. 
Daardoor is het ook lastig om ervoor te zorgen dat er mensen in de buurt als achterwacht fungeren voor 
de tijd dat ik van huis ben. We hebben één adres in de buurt die bij het indrukken van de noodknop 
poolshoogte gaat nemen, maar dat is eigenlijk veel te weinig.”

Jarenlang is Anna voorzitter geweest van hersenletsel.nl en daar probeerde zij mensen waarvan de partner 
een CVA had gehad, bij elkaar te brengen. Tot voor kort begeleidde ze een groepje vrouwen, maar om diverse 
redenen - vaak ook gerelateerd aan de hulpbehoefte van de partner - is dit groepje niet meer bij elkaar.

Momenteel gaat haar man zes keer in de maand een volle dag naar een zorghotel in Fryslân. Het geeft 
Anna allerlei mogelijkheden om eens een dagje onbezorgd weg te kunnen en leuke dingen te doen, 
die anders toch niet goed mogelijk zijn. Ze is enthousiast over deze vorm van respijtzorg: “ik wil graag 
bij alle beleidsmakers aangeven dat het belangrijk is dat respijtzorg goed wordt ingeregeld. Niet een 
mantelzorgcompliment of een dag voor de mantelzorg, maar goede respijtzorg, zodat de mantelzorger dat 
stukje voor zichzelf heeft om te ontspannen en weer op te laden.”

Henriette Bleumink
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Belangenbehartiging van mantelzorgers 
in Fryslân: wie doet wat?
Mantelzorg is in 2016 een belangrijk thema voor Zorgbelang Fryslân. Dat begon al met de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari. Daar is uitgebreid stil gestaan bij het onderwerp. Diverse sprekers gaven 
aan dat deze vorm van zorg belangrijk is en ondersteund dient te worden. 

Vanuit die nieuwjaarsbijeenkomst wil Zorgbelang de ideeën en uitgangspunten verder concretiseren: 
hoe kunnen we de belangen van mantelzorgers in Fryslân zo goed mogelijk behartigen? Die vraag stond 
centraal in het vervolg met de Themabijeenkomst van 17 mei. Daarvoor waren sprekers uitgenodigd die een 
toelichting gaven op de belangenbehartiging van mantelzorgers in de provincies Groningen en Drenthe.

Groningen
In Groningen is er het Platform Hattinga Verschure (PHV), genoemd naar de bedenker van het begrip 
‘mantelzorg’. Het PHV behartigt collectief de belangen van (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen en 
wordt ge� nancierd door de provincie Groningen. De individuele belangen worden behartigd door Mezzo. 
PHV ondersteunt de positie van de mantelzorgers in de diverse gemeenten en geeft ondersteuning op 
diverse gebieden. Men wil mantelzorgers een stem en een geluid geven. Tevens toetst het PHV het beleid van 
de gemeenten in de Provincie.

Drenthe
In Drenthe is het Drents Platform Mantelzorg actief. Het DPM behartigt collectief de belangen van de 
mantelzorgers en draagt zorg voor bewustwording van de positie van de mantelzorgers in Drenthe. In 
Drenthe kent elke gemeente een georganiseerde vorm van belangenbehartigers op vrijwilligers niveau in 
de vorm van contactpunten mantelzorg. In totaal twaalf contactpunten, die worden ge� nancierd door de 
gemeenten. Deze contactpunten staan in nauw contact met de mantelzorgers en zorgen ervoor dat zij 
gehoord worden. Men is een klankbord.
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Fryslân
In Fryslân bestaat er geen provinciale organisatie die de collectieve belangen van mantelzorgers behartigt. 
Wat er het meest in de buurt komt zijn de bijeenkomsten, voor leden van Wmo-raden die mantelzorg in hun 
‘portefeuille’ hebben.  Deze worden twee keer per jaar georganiseerd door de regioconsulent van Mezzo 
en de adviseur van programma Aandacht voor Iedereen, een landelijk programma dat in Fryslân wordt 
uitgevoerd door Zorgbelang. De aanwezigen worden op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen, 
kennis en ervaring wordt gedeeld en deelnemers worden geïnformeerd over  hoe deze kennis kan worden 
toegepast in het gemeentelijk beleid

Nu de taken van Mezzo vanwege bezuinigingen afnemen voor wat betreft de  regionale ondersteuning is 
deze ontmoeting niet meer vanzelfsprekend.

Tijdens de bijeenkomst van Zorgbelang in mei werd een levendige discussie gevoerd die veel invalshoeken 
duidelijk maakte: ‘niet een nieuw gremium opstarten als het niet nodig is’,  ‘Zorgbelang moet dit trekken’ en 
‘dit moeten we op gemeentelijk niveau uitvoeren’.
De bespreking van dit alles tijdens de Themabijeenkomst, heeft geleid tot de instelling van een  werkgroep 
die zich nader bezint op het onderwerp belangenbehartiging van mantelzorgers. De leden van de werkgroep 
komen uit welzijnsorganisaties en via hen de steunpunten mantelzorg, vrijwilligers uit de informele zorg en 
mantelzorgers. De werkgroep wordt bijeengeroepen door Zorgbelang.

Vastgesteld is dat het oprichten van een provinciaal platform niet zinvol is. Het ontwikkelen van een 
netwerk van al bestaande mantelzorgondersteuners lijkt beter haalbaar. Het model in Drenthe spreekt de 
aanwezigen het meest aan en een eventuele Friese variant ervan lijkt het meest waarschijnlijk. Van belang is 
dat gemeenten zich bewust zijn van de individuele zorgvraag van een mantelzorger, van diens wensen en 
behoeften. Maar hoe weten zij daarvan ? 

Een regionaal netwerk van mantelzorgsteunpunten en betrokkenen, waaronder ook  de sociale wijk- of 
gebiedsteams, kan praktijkervaringen delen met bijvoorbeeld de gemeentelijke adviesraden voor het sociale 
domein die dit vervolgens op de agenda van de gemeente plaatsen.

Binnenkort organiseert Zorgbelang een bijeenkomst met deze raden sociaal domein waarin we met hen 
willen overleggen wat zij kunnen betekenen voor mantelzorgers. Op basis van de uitkomsten van dat gesprek 
hopen we tot een vorm van mantelzorg belangenbehartiging te komen. 

Wordt dus vervolgd. 

Jannie Soepboer 
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Zorg op afstand
kan spanning bij de mantelzorger verlichten
Voor Mobiléa heeft Zorgbelang Fryslân in het kader van het project Fryslân Fernijt twee keer met 
mantelzorgers en verwanten om tafel gezeten om wensen en behoeften in kaart te brengen over beeldbellen 
en zorg op afstand. De mantelzorgers en verwanten zijn namelijk een belangrijke schakel voor het slagen 
van deze vorm van ondersteuning. In die gevallen waarbij de cliënt moeite heeft met deze ontwikkelingen 
kan ze laagdrempelige ondersteuning en hulp bieden door gebruik te maken van schermsturing en/of 
schermovername.

Vanuit eigen ervaring geven mantelzorgers aan dat er altijd een bepaalde spanning bij hen zit. Ze willen graag 
dat alles goed gaat met degene voor wie ze mantelzorger zijn. Dus is het van belang dat daar in het systeem 
rekening mee wordt gehouden. 

Wat vindt de doelgroep belangrijk als het gaat om beeldbellen en zorg op afstand?
Het belangrijkste bij het beeldbellen voor de mantelzorger is, dat degene die belt de ander kan zien zoals hij 
is. Zo kan de mantelzorger goed inschatten of er hulp noodzakelijk is of niet. Daarnaast is een overzichtelijk 
scherm, bedieningsgemak en het kunnen instellen van het systeem naar individuele behoeften van belang.

Wat mantelzorgers � jn 
vinden bij schermsturing 
is dat de cliënt baas blijft 
over zijn eigen systeem. 
Hij/zij wordt door het 
systeem geleid, zonder 
dat het om ‘bemoeizorg’ 
gaat. Het gaat om het 
leermoment voor de cliënt, 
zodat deze het de volgende 
keer zelf kan doen en de 
mantelzorger niet meer 
hoeft te ondersteunen. Wat 
bij schermsturing belangrijk 
wordt gevonden is dat de 
cliënt duidelijk ziet, door kleur en beweging, om welke knop het gaat die ingedrukt moet worden.
Tenslotte worden een heldere instructie en makkelijke zoekfunctie door bijna alle mantelzorgers genoemd.

Tijdens de focusgroepen is ook het vraagstuk van de regiehouder aan bod gekomen. Hierbij geven 
mantelzorgers aan dat in de meest ideale variant de cliënt zelf regiehouder is binnen het systeem en niet de 
zorgaanbieder. Daarbij is ook het waarborgen van de privacy belangrijk. Binnen het systeem geeft de cliënt 
aan wie wat mag inzien en of er een groepsgesprek plaats vindt met hulpverlener en/of mantelzorger.

Vanuit de mantelzorgers is heel enthousiast gereageerd nadat de nieuwigheid er af was en de bekendheid 
met het systeem groter werd. Belangrijk is dat mensen al bekend zijn met het systeem voordat zorg 
noodzakelijk wordt. De mantelzorgers vinden dat gemeenten en
zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor het uitrollen. De kosten mogen geen belemmering zijn. Voor de 
functionaliteit is men graag bereid te betalen. Zeker als dit op de persoonlijke wensen wordt
afgestemd. Voorstel vanuit de focusgroepen is dan ook om een pilot te starten bij één of meerdere wijk- en 
gebiedsteams en te kijken of het preventief werkt.

Conclusie is dat er zeker een groep mantelzorgers en verwanten zit te wachten om dit systeem in gebruik te 
nemen, ingericht voor het individu en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Henriette Bleumink

Bijeenkomst met Ruud Bleeker van Mediapioniers over de mogelijkheden van Mobiléa 
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Mantelzorgondersteuning in Fryslân
Mantelzorg is de afgelopen decennia een speci� ek onderdeel van beleid rond zorg en welzijn geworden. Het 
Rijk, gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars zijn allemaal gaan rekenen met het idee dat familie, 
vrienden en buren een deel van de zorg die een patiënt of cliënt nodig heeft voor hun rekening nemen.

Tegelijkertijd neemt het aantal signalen dat mantelzorgers overbelast raken, sterk toe. Dezelfde partijen die 
mantelzorg onderdeel van hun beleid hebben gemaakt, zijn zich daarvan bewust. Zonder mantelzorgers 
ontstaan er immers grote problemen in de zorgverlening. Niet verwonderlijk dus dat er veel initiatieven 
ontstaan, op diverse plekken en van verschillende opzet, om mantelzorgers te ondersteunen.

We belichten enkele van deze initiatieven in de provincie Fryslân die vanuit verschillende invalshoeken zijn 
opgezet: een zorginstelling, een gemeente en een zorgverzekeraar.

Communicatie
Waar mantelzorg in het verleden een zaak was die bij de patiënt of cliënt thuis plaatsvond, heeft mantelzorg 
in de afgelopen tien jaar een vaste plek in intramurale zorg gevonden, in de zorginstellingen. Ook als vader 
of moeder in een verzorgings- of verpleeghuis woont, blijft de betrokkenheid van de naasten van cruciaal 
belang. Als familie echter binnen de instellingsmuren gaat meehelpen, is een goede communicatie met de 
professionele zorgverleners cruciaal. 

Bij ZuidOostZorg, een koepel van meerdere verzorgings- en 
verpleeghuizen, kwam dit probleem aan de orde. Mantelzorgers 
misten een communicatiekanaal met de verzorgenden en 
verpleegkundigen. Anke Huizenga, bestuurder van ZuidOostZorg 
erkende dit probleem: ‘we zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden 
die deze communicatie mogelijk maken en we zijn uitgekomen bij 
Familienet. Familie wil graag op hun eigen tijden met ons contact 
maken en dat sluit niet altijd aan bij de mogelijkheden van onze 
locaties. Daarom hebben we voor Familienet gekozen en al onze 
locaties hebben dat geïmplementeerd. We merken dat mensen het 

gebruiken en het ondersteunt hen echt bij vragen die ze hebben. Je kunt vragen stellen, je kunt berichten 
posten, je kunt je bemoeien met de agenda en tips geven.’

Familienet is eigenlijk een website waarop ingelogd moet worden en waar iedere cliënt een eigen 
persoonlijke pagina heeft. Medewerkers en familie delen hier veilig berichten, foto’s, video’s, documenten 
en een agenda. De eerste ervaringen van ZuidOostZorg zijn positief, zegt Anke Huizenga: ‘mensen krijgen 
antwoord, er word naar ze geluisterd, er wordt ruimte in de agenda gemaakt en het is op die manier echt ter 
ondersteuning van de zorg en van de communicatie. We hadden eerst een pilot, om het voorzichtig uit te 
proberen, maar wegens enorm succes hebben we het nu in alle locaties.’

Cursus
De Friesland is dan wel niet het aanspreekpunt voor mantelzorgers, 
maar dat neemt niet weg dat de zorgverzekeraar wel een rol voor 
zichzelf ziet weggelegd. Al was het alleen maar om mensen met 
zorgvragen met de juiste mensen en instanties in contact te brengen. 
Een rol als mantelzorgmakelaar, een wegwijzer in de wirwar van 
informatie. Maar er is meer.

Jelle Boomgaardt is liaison-manager bij De Friesland. Zijn werk is 
gericht op de samenwerking tussen de zorgverzekeraar en de 24 Friese 
gemeenten. Het is zijn taak verbindingen te leggen op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg. Vanuit zijn baan heeft hij te maken met de drie belangrijkste zorgwetten, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met 
zo’n breed werkterrein is het eigenlijk vanzelfsprekend dat mantelzorg als thema langskomt. 
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Boomgaardt wijst als eerste op het zorginkoopbeleid van De Friesland: ‘wij hebben een inkoopbeleid waarin 
wij stimuleren dat de hulpverlener heel erg nauw gaat samenwerken met de mantelzorger. Omdat wij dat een 
essentiële schakel vinden tussen de hulpverlener en de klant zelf en die kan daar heel goed in ondersteunen. 
Dat zit hem dan vaak in de attitude. Een hulpverlener moet niet zelf bedenken wat hij allemaal kan bieden, 
maar moet de vraag stellen waar mensen zichzelf niet meer kunnen redden of wat kunt u zelf juist wel doen. 
Dat is de primaire vraag en als het dan niet meer lukt, dan kan de professional zeggen dat we daarbij gaan 
helpen.’

Maar er is meer. In het Nederlandse stelsel van zorgverzekeringen, bepaalt de politiek wat er onder de 
Basisverzekering valt. Een verzekeraar echter, bepaalt wat er in aanvullende verzekeringen zit. Vaak zitten er 
volgens Boomgaardt meer mogelijkheden in een verzekering dan een gemiddelde mantelzorger weet: ‘bij 
ons wordt het volgen van cursussen vergoed. Er zijn heel veel thuiszorgorganisaties die cursussen organiseren 
om kennis over te dragen, je te leren hoe je iemand kunt helpen als mantelzorger. Die cursussen worden 
vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Ik denk dat daar eigenlijk te weinig gebruik van wordt gemaakt.
Er is nog een aardig voorbeeld van wat wij vergoeden vanuit een Aanvullende Verzekering. De chronisch zieke 
of ernstig gehandicapte ontvanger van de mantelzorg heeft recht op 21 dagen mantelzorg vervangende zorg 
per kalenderjaar. De Stichting Handen-in-Huis verleent deze zorg.’

Respijt
Als er gesproken wordt over het ontlasten van mantelzorgers, komt de term ‘respijtzorg’ al gauw om de hoek. 
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid de zorg tijdelijk aan een ander over te dragen. Dat kan 
het geval zijn bij ziekte of afwezigheid van de mantelzorger, maar meestal wordt respijtzorg ingezet om de 
mantelzorger even te ontlasten, even op adem te laten komen. 

Al in 2010 opende in Alkmaar het eerste respijthuis. In het respijthuis kan de degene die verzorgd wordt 
tijdelijk wonen en respijtzorg vanuit een instelling of door vrijwilligers krijgen. Het concept uit Alkmaar 
sloeg aan en heeft in het hele land navolging gekregen. Eén van de nieuwste plekken waar deze vorm van 
respijtzorg mogelijk is geworden is Leeuwarden. 

Jacob Jongejan van de gemeente Leeuwarden was nauw bij de 
ontwikkeling ervan betrokken: ‘afgelopen januari zijn we in Leeuwarden 
met twee appartementen gestart. Eéntje van Palet en eentje van 
Noorderbreedte. Zij reserveren een kamer waar wij met professionele 
achtergang en een aantal getrainde vrijwilligers rondom de klok 
zorgvragers kunnen laten opvangen. Waardoor de mantelzorgers hetzij 
een dag per week, hetzij een week aaneengesloten, hetzij drie weken 
aaneengesloten respijt kan ontvangen en de tijd voor zichzelf heeft.’

De behoefte aan respijtappartementen was voor de gemeente lastig in te 
schatten omdat mantelzorgers een groep is die moeilijk in beeld te krijgen 
is. Afgesproken is daarom de beide appartementen in ieder geval een 

jaar voor respijtzorg te reserveren. Jongejan is tevreden met de manier waarop het voorbeeld van Alkmaar 
navolging heeft gekregen in Leeuwarden: ‘Al is dat wel een hele andere methode die ze daar gevolgd 
hebben. Daar is een nieuw huis gebouwd dat heel zwaar voorge� nancierd is door de woningbouwcoöperatie 
en dat is feitelijk niet meer van deze tijd. Met de bezuinigingen die wij nu te incasseren hebben gekregen op 
Wmo gebied is zo’n bedrag feitelijk niet meer op te hoesten, dus vandaar dat wij heel blij zijn dat door deze 
combinatie zowel zorg als welzijn aan elkaar kunnen koppelen en formele zorg aan informele zorg.’

Naast Palet en Noorderbreedte is ook welzijnsorganisatie Wellzo bij het respijtzorgproject betrokken dat 
de naam Even Geen Zorgen heeft gekregen. Het aanbod is divers. Zo is het naast tijdelijke opname in het 
respijtappartement ook mogelijk respijtzorg thuis te krijgen. Verder kunnen mantelzorgers coaching krijgen 
en worden er mantelzorgcafés georganiseerd. Daar kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten en informatie en 
ervaringen uitwisselen. Het project Even Geen Zorgen is genomineerd voor de Zorgbelang Duim 2016. 

Johannes Beers
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Werom yn de tiid mei 
Dat wie doe sa
Yn Doniahiem yn Sint-Nyk wenje 60 âlderen. Njonken it soarchsintrum hat Doniahiem ek in ôfdieling dêr’t 
sân minsken mei demintens yn in lytsskalige wenfoarm wenje. Moarns om 10.00 oere stiet de ko� e klear yn 
’e húskeamer, dy’t gesellich ynrjochte is mei plantsjes op in brún dressoir en in sebra� nkje yn in koai. Lûd 
kwetterjend lit er hearre wat hy derfan fynt. 

Hilde van Nijen is mei in frijwillichster op de groep om te helpen mei de ko� e, in spultsje of in ferhaaltsje. It 
giet fansels om de geselligens en de ynteraksje mei-inoar. Mar yn hokker taal bart soks no? 
‘Dizze groep is, op in pear senioaren nei, hiel Frysktalich’, fertelt Hilde. ‘Minsken dy’t graach Frysk prate, 
sprekke wy oan yn it Frysk, mar jouwe minsken oan dat sy leaver Nederlânsk prate, dan switche wy mei nei it 
Nederlânsk. Dat is gjin probleem. Foar de aktiviteiten mei de Frysktalige bewenners brûke wy de materialen 
fan Dat wie doe sa. De � lmkes op de dvd’s binne hjir favoryt. Net dat soks de foarkar fan de bewenners hat, 
mar net alle begelieders kinne like goed Frysk lêze as dat sy de taal prate. Sels moat ik in ferhaal yn it Frysk ek 
altyd eefkes tariede, foardat ik it foarlêze wol foar de groep. Minsken � ne it moai as sy har memmetaal hearre. 
It � elt fertroud.’ 

Hilde: ‘Juster hawwe wy út de rige it boek ‘Beroppen’ út de kast helle. It berop fan ‘baakster’ wurdt dêr út de 
doeken dien.’ Frou Plantinga wie eartiids baakster. ‘Wat in put wurk wie dat’, fertelt se. ‘De froulju bleaune 
eartiids wiken op bêd lizzen. Dat joech in waskjen fan je heisa. No giet dat fansels oars’, giet se � erder, ‘doe 
hiest ek slútlekkens’. ‘Jo hawwe my doe útlein wat dat binne, no?’, follet Hilde oan. ‘Dêr koest de froulju yn 
bewuolje (wikkelen) om oan te sterkjen nei de befalling’, seit se. ‘Prachtich om oer te fertellen!’ Frou Plantinga 
giet rjochtop sitten, de skouders nei achteren en har eagen glimme. As der in kollega mei har beukerke 
(kleuter) binnenkomt, falt frou Plantinga stil. Se kin har eagen net ôfhâlde fan it lytse famke. Fêst dat se yn 
gedachten weromgiet nei de tiid dat sy op de lytse krobben (kinderen) fan in oar paste. 
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Hjoed wurdt it berop fan bakker bepraat mei frou Risselada út Sleat. ‘Ik bin no 91, mar ik haw 38 jier 
bakkersfrou west. Yn de winkel ferkocht ik bôle en koekjes. Earst allinne oan de bewenners fan Sleat, letter 
fansels ek oan de toeristen. Yn de simmer hie ik twa famkes yn tsjinst dy’t my holpen. O sa handich, want dy 
koene ek Ingelsk en Dútsk. Yn it begjin wie it allegear hânwurk, ju’, ferfolget se. ‘Moasten wy mei de koer te 
suteljen en letter gie myn man op de bakfyts by de doarren del. Moast er mei de pont nei de oare kant.’ Frou 
Risselada hat nocht oan it fertellen fan har aventoeren. Alles oan har laket as sy oan it wurd is. As sy dêrnei 
oansprutsen wurdt yn it Nederlânsk, praat frou Risselada � ot Nederlânsk werom. In protte âlderen krije letter 
faak wat muoite om de switch te meitsjen nei in oare taal. En krekt dêrom hat Dat wie doe sa materiaal makke 
yn de eigen memmetaal.

Dat wie doe sa is ien fan de projekten dy’t by de Afûk ûnderbrocht is. Douwkje 
Douma is sûnt augustus by de Afûk begûn as projektlieder fan ûnder oaren it 
projekt Frysk yn ’e soarch.
Op de fraach foar wa’t Dat wie doe sa makke is, fertelt Douwkje: ‘Om’t de 
lokaasjes en de sitewaasjes dy’t yn byld brocht wurde hiel werkenber binne, is it materiaal ynteressant 
foar elkenien dy’t belangstelling foar it ferline hat: âlderen, bern, bernsbern, mar ek foar mantelsoargers of 
professionals út de soarch. De ferhalen oer eartiids binne faak de kaai nei oantinkens út âlde tiden. Sa wurde 
der wer nije ferhalen ta libben roppen.’ 

It materiaal is werkenber, komt út de regio en is yn it Frysk. Ne� ens Douwkje is der ferlet fan sok materiaal. ‘It 
is foar elkenien in moaie ûnder� ning om oer it eigen libben te fertellen. Minsken wurde harren bewust fan 
de ûnder� ning en prestaasjes út it ferline. Dat draacht by oan it selsbetrouwen en de eigenwearde. Hielendal 
yn dizze tiid, dêr’t safolle dingen digitaal en � uch geane dat in protte âlderen it gefoel hawwe as soene se 
net mear meitelle. En dat soks yn it Frysk is, is in pree. De measten � ele har mear fertroud as sy de eigen 
memmetaal prate kinne. Net allinne yn húslike sitewaasjes, mar ek yn sitewaasjes dat je ôfhinklik binne fan in 
oar. Wy sjogge dat it materiaal goed oanslacht by âlderen, mar in spesi� ke doelgroep binne de minsken dy’t 
ferjitlik wurde. Faak sjogge wy dat de no-tiid foar dy groep lestich is, mar de tiid-doe is noch springlibben!’

Ciska Noordmans

Dat wie doe sa 
Dat wie doe sa bestiet út in rige fan boeken mei 
seis ferskillende tema’s: skoalle, beroppen, feest, 
klinke & drinke, sport en sjonge & spylje.

Yn in temaboek steane (foarlês)ferhalen, spultsjes, 
gedichten en foto’s dy’t oanlieding jouwe om 
oantinkens op te heljen oer eartiids.

By guon boeken binne ek dvd’s te bestellen. 

De � lmkes binne foar it grut part ek werom te 
� nen � a de website: www.datwiedoesa.nl en op 
de facebookside fan Datwiedoesa. 
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Mantelzorg is goedkoop, maar niet gratis
Bijna één op de drie Nederlanders geeft informele zorg. De mantelzorg van die 4,5 miljoen mensen is, aldus 
het Sociaal Cultureel Planbureau, 6,5 miljard euro waard, als we voor één uur mantelzorg 9,5 euro rekenen. Het 
aantal mantelzorgers loopt de laatste jaren terug. Hun taken worden zwaarder. 

Er komt meer behoefte aan mantelzorgers nu 
cliënten langer thuis verblijven. De gemeenten 
ontvingen gezamenlijk 100 miljoen euro over 2016 
voor de ondersteuning van de mantelzorgers. Dat 
is ongeveer 1,5% van die 6,5 miljard euro. De indruk 
bestaat dat gemeenten niet alles doorsluizen naar 
mantelzorgers. Waar zouden Friese gemeenten dat 
geld aan kunnen uitgeven? Hoe zouden zij samen 
met De Friesland Zorgverzekeraar kunnen bereiken 
dat mantelzorgers het langer volhouden en meer 
mensen deze zorg willen verlenen?

Meer respijtzorg
Als mantelzorgers af en toe weg kunnen omdat hun geliefde een paar dagen door professionals worden 
geholpen, kunnen zij hun werk langer volhouden. Dat soort zorg heet respijtzorg.  In Leeuwarden bestaat 
thans zo’n mogelijkheid: als mantelzorgers zelf ziek zijn of overbelast raken en even een time-out behoeven, 
kunnen zij op kosten van de gemeente of soms van de zorgverzekeraar een korte tijd verblijven in een 
respijtzorgappartement. De andere 23 gemeenten in Fryslân zouden dit goede voorbeeld moeten volgen.  

Een stap verder is dat mantelzorgers een recht krijgen op bijvoorbeeld tien dagen vakantie. Dat betekent 
dat hun naaste gedurende die dagen bij professionals logeert. In Duitsland bestaat zo’n recht. Daar hebben 
mantelzorgers recht op vier weken vakantie. Dat gaat wat ver, ik houd het op tien dagen. Is dat te veel gevraagd?

Ondersteuning en vergoeding
Ik kan mij goed voorstellen dat gemeenten een blijk van waardering geven aan mantelzorgers die meer dan 
acht uur per week gedurende meer dan drie maanden zorgen voor hun naasten. Dat zou een bedrag kunnen 
zijn van 92 euro per maand. Bekend is namelijk dat mantelzorgers per jaar gemiddeld 1100 euro (= 92 euro per 
maand) extra kwijt zijn aan zorgkosten: bijvoorbeeld om te reizen, het huis warmer te stoken dan normaal of 
een cadeautje dan wel bloemetje te kopen voor hun geliefde. Van belang is dat mantelzorgers daarvoor geen 
uitgebreide boekhouding moeten hoeven bij te houden. Ze hebben het al druk genoeg. Gewoon 92 euro per 
maand overmaken. 

In 2016 zijn er vele wijkverpleegkundigen bij gekomen. Zelden geven zij adviezen aan de mantelzorger over 
hoe zij hun partner of ouders het makkelijkste kunnen bijstaan. Dat kan anders. Zij kunnen mantelzorgers 
bijvoorbeeld prima adviseren over hoe je je geliefde uit bed kunt helpen. Het kunnen ook gedragsadviezen 
zijn: hoe zeg je nee als mantelzorger tegen je partner of moeder, die te veel claimt? 

Verder berust de mantelzorg momenteel vaak bij slechts één persoon. Hoe schakel je meer mensen in? Niet 
iedere mantelzorger is daar bedreven in. Wijkverpleegkundigen wel. Eigenlijk zou iedere mantelzorger iedere 
zes maanden een gesprek met een wijkverpleegkundige moeten hebben over de vraag: hoe gaat het met u 
en wat heeft u nog nodig? 

Sommige Friese gemeenten organiseren eens per jaar in hun schouwburg of in een groot Chinees restaurant 
een feestavond voor alle mantelzorgers in hun gemeente.  De burgemeester of wethouder spreekt hen toe, 
artiesten treden op, vervoer naar en van de feestlocatie is geregeld.  Soms komt de cliënt zelf ook mee.
Andere gemeenten verruimen het toekennen van koninklijke onderscheidingen. Die ontving iemand in het 
verleden alleen bij verdiensten in maatschappelijke organisaties, maar als een mantelzorger veertig jaar vele 
uren per week heeft gewerkt voor zijn naaste, mag die van mij ook wel een lintje krijgen. Het gaat er steeds 
weer om dat mantelzorgers maatschappelijke erkenning krijgen. Dan houden zij het langer vol. 
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Het keukentafelgesprek en de mantelzorger
In keukentafelgesprekken over toegang tot de Wet maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige 
Zorg en de Zorgverzekeringswet gaat veel aandacht uit naar de behoeften en participatiemogelijkheden van 
cliënten. Dat is prima. Als mantelzorgers aan het gesprek deelnemen, dan is hun rol een ondersteunende. 
Zij serveren de ko�  e en vullen de cliënt aan als die er niet uitkomt. De gezondheid van de mantelzorger zelf 
komt nauwelijks aan de orde. Evenmin als het opstellen van een taakverdeling tussen professionele werkers 
en mantelzorgers. 

De keukentafelgesprekken zouden ook daarover moeten gaan. Dat kost dan weer meer tijd voor de sociaal 
werker, maar de kans op een langere volhoudtijd voor de mantelzorger is beter geborgd. Zo wordt een 
verpleeghuisopname weer wat uitgesteld.    

Dus kom, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, weet elkaar te vinden in een gezamenlijk beleid om 
mantelzorgers te ondersteunen en hun volhoudtijd te verlengen. Mantelzorg is goedkoop maar niet gratis. 

Guus Schrijvers

Column

Wat is niet is….
Jarenlang had ze het volgehouden, soms onder 
best moeilijke omstandigheden. Uiteindelijk was het 
motortje op, nu ongeveer een jaar geleden. Gelukkig 
had ik het wel een beetje zien aankomen en was ik 
er op voorbereid. Eén telefoontje en er werd van alles 
in gang gezet om haar taken ten opzichte van mij 
tijdelijk met een ander te kunnen opvangen. Voor haar 
werd ondertussen goed gezorgd en nadat ze weer 
opgeknapt was, heeft ze met vernieuwde energie 
rondgereden.

Inderdaad, ‘ze’ is mijn auto en niet mijn mantelzorger. 
Het thema van dit blad kan u op het verkeerde 
been hebben gezet. Nee, mijn auto begaf het, 
de Wegenwacht regelde een bergingsbedrijf, het 
bergingsbedrijf zorgde voor een leenauto en na 
reparatie kwam mijn autootje weer thuis. Een gekke, 
wellicht zelfs smakeloze vergelijking van een auto met 
een overbelaste mantelzorger? Misschien.

En toch. Het gekke is dat ik heel goed weet wie 
ik moet bellen als mijn auto het begeeft. Het 
nummer van de Wegenwacht staat in mijn telefoon 
opgeslagen. En wat was ik ontzettend die kille 
oktoberavond langs de snelweg bij Winschoten blij 
met de machinerie die in gang werd gezet om mijn 
gezin thuis te brengen en mijn auto te repareren. Dat 
heb ik via de ANWB tot in de puntjes geregeld. 

Voor mantelzorgers is dat lang niet altijd 
duidelijk, want wie bel je als jouw motortje op 
is? Je huisarts? Misschien heb je contact met een 
wijkverpleegkundige? Grote kans dat je ook wel ergens 
in een Huis aan Huisblaadje een informatienummer 

van de gemeente zou weten te vinden waar je zo’n 
vraag kwijt kunt. Ik betwijfel echter of u een nummer 
‘respijtzorg’ tussen uw contacten in de telefoon hebt 
staan, zoals de Wegenwacht in mijn telefoon staat.

Het kan zijn dat u vindt dat de vergelijking 
van mantelzorg met de ANWB mank gaat, de 
wielrijdersbond is immers een buitengewoon grote 
vereniging met maar liefst meer dan vier miljoen 
leden. Natuurlijk kunnen die wat wegzetten! Mijn 
vraag is dan waarom mantelzorgers dat niet zouden 
kunnen. Als alle vier miljoen mantelzorgers in 
Nederland lid zouden worden van de Algemene 
Nederlandse Mantelzorgbond (ANMB), zou deze even 
groot zijn als de ANWB.

We zouden niet meer hoeven knokken voor het in 
stand houden van mantelzorgsteunpunten, maar 
we zouden ANMB winkels in alle grote plaatsen 
hebben. Zoals de ANWB bewegwijzering verzorgt 
langs de wegen, kunnen mantelzorgers de weg 
naar ondersteuning, coaching, cursussen en training 
vinden. En het mooiste: de Respijtwacht staat dag en 
nacht voor de leden klaar. 

Een grote vereniging als de Mantelzorgbond zou ook 
in Den Haag wat in de melk te brokkelen hebben. 
Reken er maar op dat als hoofddirecteur Van Bruggen 
van de ANWB minister Schultz van Infrastructuur belt, 
dat zij opneemt. Zo’n grote bond heeft invloed. 
Mantelzorgers hebben dat niet.

Maar wat niet is kan nog komen….

Johannes Beers
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