
Zorgen inmantelpak
Metmade eendjes voerenof pahelpen aankleden: vandemantelzorgers
voelt 14procent zich overbelast,meldt het CBS. 83procent heeft een
baan en eendeel ook thuiswonende (vaakpuberende!) kinderen.
Welkom inde sandwichfase.

Elfanie toe Laer

‘Haar alzheimeruitte zich vooral in
angstaanvallen’, vertelt Jolanda vanDijk
(51). Zewerkt vier dagenperweekals re-
ceptionistebij technischdienstverlener
Kuijpers inHelmonden toenhaar vader
drie jaar geledenoverleed,merkte zedat
haarmoeder achteruitging. ‘Zebelde re-
gelmatig ’s avonds laat op, huilenden to-
taal inpaniek, ik ging erdan vaakmaar
logeren. Indebeginperiodebelde zeook

vaakals ik aanhetwerkwas.Danmoest
ik afwegen: ga ik er acuutnaartoe, of kan
ik thuiszorg inschakelenomtegaankij-
ken?Zoheb ikdrie jaar aangeklooid. Ik
benenigkind, dusdat vergt best veel,
ookdoordat ik twee thuiswonendekin-
derenheb.Mijndochterhad indie tijd
problemenopschool eneen fout vriend-
je;wehaddenerg veel zorgen.’

Sindsde zomerwoont Jolanda’smoe-‘H
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der in een verpleeghuis. ‘Dat scheelt’,
zucht ze. ‘Nukomikecht opbezoeken
kan ik lekker gaan zittenmet eenkopje
koffie.Maarhet isniet: hiephoi, ikben
er klaarmee. Ik ga er zo vaakmogelijk
naartoe.Dezeweekben ik alleenwoens-
dagniet geweest.De verpleging zegt:
denkookaan jezelf Jolanda,maarnu
kan iknogmethaar communiceren.Ook
alwordt erniet echtmeer gesproken.’

‘Vaak zijnhetde veertigers’, aldus
loopbaancoachBirgit Vandermeulen,
die veelmantelzorgersbegeleidt (‘Eenop
de zeswerknemers ismantelzorgerhè!’).
Eengrootdeel vanhenzit inde ‘sand-
wichfase’.Hun leven lijkt netwat rusti-
ger teworden, dekinderendoppenhun
eigenboontjes,maardankomendeou-
ders. VolgensVandermeulen zijn er twee
vragenwaardewerkendemantelzorger
meeaande slagmoet: hoega ikommet
mijn eigen inzetbaarheid, enhoekan ik
overmijzelf persoonlijk leiderschapne-
men. ‘Mensenmakengeen tijd voorde
vraaghoehetmethenzelf gaat.Het is be-
langrijk omdat juistwel tedoenwanthet
antwoordkanbetekenendat jebesluit
tijdelijkminder te gaanwerkenof zorg
uit tebesteden.’

DianaMonissen (61), voorzitter vande
raad vanbestuur vanhetPrinsesMáxi-
maCentrumvoorkinderoncologie, had
al eendijk vaneencarrière, toenhaarou-
ders zeventien jaar geledenplotseling
veel zorgnodighadden. ‘Mijn vaderwas
hartpatiënt enwerdacuut opgenomen

inhetAcademischZiekenhuis inMaas-
tricht. Tot zijndoodeenhalfjaar later
heeft hij daar gelegen. Indiezelfdeperio-
demerktenwedatmijnmoeder achter-
uitging. Zewerd verward.’

Monissenheeft zes kinderen, diedan
nogallemaal thuiswonen. Zewoont in
Bussumenwerkt inAmsterdam, als be-
stuursvoorzitter vanggz-instellingMen-
trum.Tothaarmoeder in2003overlijdt,
zal zemantelzorgen. ‘Mijnbroer en zijn
vrouwwoonden indebuurt en vingen
ontzettend veel op. Achteraf realiseer-
de ikmehoeweinig zij indie tijdmet va-
kantie gingen.Mijnmanhadwoensdag-
en vrijdagmiddag vrij enwehaddenheel
goedeopvang thuis.Daardoor kon ik ge-
woondoorgaanmetmijnbaan.Als ik er
nuaan terugdenk, zie ikhoeheftigdeze
periodewas.’

Iederewoensdagmiddagenzondag-
ochtend rijdtMonissennaarMaastricht.
Inhetweekendneemt ze liefst eenof
tweekinderenmeeen vertrekkenzeom

Op bezoek bij moeder
‘De verpleging zegt:
denk ook aan jezelf
Jolanda, maar nu
kan ik nog met haar
communiceren’

Telt de dag te weinig uren?
Plan slim, dan kan meer, ook
tijdens de sandwichfase.

Praat
Bespreek de situatie met je
leidinggevende en collega’s.*

1

Evenwicht
Denk na over een goede ba-
lans. Focus op de lange ter-
mijn: hoe houd ik de zorg, als
dat nodig is, nog vijf jaar vol?*

2

Relax
Zorg goed voor jezelf. Het kan
heerlijk zijn op het werk om
even niet te zorgen, maar je
hebt ook ontspanning nodig.*

3

Gebruik de techniek
Skype in plaats van een be-
zoekje en schakel extra hulp
in via de groepsapp.

4

Me-time
Het is essentieel jezelf ‘me-
time’ en energiemomenten te
gunnen. Schakel je hulptroe-
pen in. Mensen wíllen helpen.

5

Erzijn2miljoen
mantelzorgers,
becijferdehet
CBS.Volgenshet
SCPzijndit er4
miljoen.Datkomt
doordathetSCP
een ruimerede-
finitie vanman-
telzorghanteert:
allehulpaaneen
hulpbehoevende
uit iemandsom-
geving ismantel-
zorg.

2mln
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Tips

* Liesbeth Hoogendijk, directeur
mantelzorgvereniging Mezzo

Diana Monissen, directeur Prinses
Máxima Centrum

Coach Birgit Vandermeulen
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zesuur ’s ochtends zodat zebijtijds in
het ziekenhuis zijn enookweer vroeg te-
rugkunnen rijdenomthuis samen teko-
kenen te eten.Monissen: ‘Opeendag
knalde ikopdeA2bijna achter opeen
vrachtwagen, zomoewas ik. Laterdenk
je:waaromhad ikniet een studentchauf-
feur ingehuurd?Waaromnamiküber-
hauptnietmeermaatregelen, zodat ik
het beter konbolwerken?Daar sta je in
die faseniet bij stil.’

Jolanda vanDijk realiseert zichmaar
al te goeddat zij numidden indeman-
telzorgfase zit.Had zedat van tevorenge-
weten, danhadzedingenanders aan-
gepakt: ‘Ikbenheel leergierig enwas
begonnenaaneencursusGuasha, een
traditioneleChinese geneeswijze. Ikheb
nooit examengedaan, door gebrekaan
tijd. Als ikhet over kondoen, zou ik er
eerder aanbeginnen.Maar als je jong
bent, sta jedaarnatuurlijkniet bij stil.’

Opladen
‘Opwoensdag riepenmijn collega’s
vaak: “PrettigweekendRikkie!’’Maar
mijnweekendbegondannog langniet.’
RikkiePlugboer (59),moeder van twee
volwassen zonen,werkt als apothekers-
assistente inhetAmsterdamseZieken-

huisOLVG, locatieOost, en zorgt iede-
redonderdag voorhaar ouders.Moe-
der (87) lijdt sinds2008aanalzheimer
enwoont sindsdrie jaar in een verpleeg-
huis. Vader (88)woontnogopzichzelf,
maarheeft ook zorgnodig. Plugboer:
‘Mijndonderdagbegint altijd inhet
zwembad. Ik trekdrie kwartier baantjes
ommeop te ladenendaarna rij iknaar
Bussum.’ Inhet verpleeghuis is het ie-
dereweekweer spannendmetwelkhu-
meurhaarmoederwakker is geworden.
‘Vaak is zeboosofbangmaar somsheeft
ze er zin in. Zeherkentmenietmeer, ze
denktdat ikhaar zusjeben, of zeweet
wel dat ikRikkieheet,maarniet datRik-
kiehaardochter is.’ Pratengaatniet
meer, knuffelenwel.Communicatie op
hartniveaunoemtPlugboerdat.

Toenhaarmoeder ziekwerdende
zorg steedsmeer tijd vergde, lichtte zij
haar leidinggevende in. Plugboer: ‘Ik
zatniet lekker inmijn vel,moest steeds
meeruren zorgenenhadflexibiliteit no-
dig.Mijn leidinggevende zei: als hetno-
dig is, krijg je vrij. Ik sprak er ookover
met collega’s endanmerk jehoeveel
mensenmantelzorgen.Wezijn eenklein
teamenbegrijpenelkaar goed,heel fijn
is dat.’ LangzaamvondPlugboer een
nieuwebalans tussenwerk enzorg. En
zekreeg eenhobby: ‘Mijnmanwerkt

De overheid kan mantel-
zorg stimuleren of ont-
moedigen. Pearl Dykstra,
hoogleraar Sociologie aan
de Erasmus Universiteit,
onderscheidt 3 methodes.

1. Supported Familialism
De overheid investeert in
mantelzorgmet een pgb
of betaald verlof. Dykstra:
‘Mensenmet kleine ba-
nen zullen geld van het
pgb kiezen want zij heb-
ben tijd. Je ziet sowieso
dat vrouwen enmensen
met slechtbetaalde banen
meermantelzorgen.Wil je
hun arbeidsmarktkansen
vergroten, dan is het slim-
mer te investeren in verlof.’

2.Defamilialisering
De overheid investeert in
hulp van buitenaf, zoals
thuishulp. Dykstra: ‘Zo fa-
ciliteer je dat iedereen kan
zorgen én werken.’

3.Familialism by default
De overheid investeert
niet. Dykstra: ‘Zorg komt
helemaal voor rekening
van naasten. Dit zie je in
veel Oost- en Zuid-Euro-
pese landen.’
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ookhardendaarombeslotenwe imker
teworden.Dandoenweooknogwat sa-
men.’ Inmiddelshebbenze verschillen-
debijenkasten inhunwoonplaatsHui-
zen,waarvan twee indeachtertuin.De
honing verkopenze, al is datniet veel.
Plugboer: ‘Daar gaathet ookniet om.We
vindeneengezondebijenstandbelang-
rijk enhet is leukwerk.Bovendienheb ik
het gevoel dat, sindswedit doen, de tuin
een stukmooier is.’

Werkgever
Plugboerpleit voormeer acceptatie van
mantelzorg: ‘Erwordtnooit over gespro-
ken in teambesprekingen, veelmensen
houdenhet voor zichzelf. Ze zijnbangop
een zijspoor gezet teworden.’ In een ide-
alewereld zoueenspecialemantelzorg-
verlofregelingwordenopgenomen inde
cao, vindt ze.Maar als lid van vakbond
CNVweetPlugboerdat dat erniet in zit:
‘Mantelzorg vinden ze een individuele
kwestie.’

Plugboers leidinggevende isapotheker
WillemSchornagel.Hij vindthet logisch
dathij rekeninghoudtmetdeprivésitua-
tie vanwerknemers: ‘Hetmaaktmijwei-
niguitof iemandwegmoetomteman-
telzorgenofgewoonwat tijdvoorzichzelf
wil.Alsdatnodig is,kijk ikaltijdwatmo-
gelijk is.’VoorSchornagelhoefterniet va-
kerovermantelzorgentewordengespro-
ken. ‘Ikbendaarvrij liberaal in’, zegthij.
‘Ikwildatwerknemerszichgoedvoelen,
dusalser iets iswatzijnodighebben,wil

ikdaarovermeedenken.Maarspeciale re-
gelingenvoormantelzorgers vind ikniet
nodig.Alsdaardoordeoverheidwetge-
vingvoorwordtbedacht,gaanwijdaar-
inmee.Maarhetziekenhuisheefthierin
geenvoortrekkersrol.’

Werknemershoevenomdezelfde re-
dendanooknietbangtezijndatzij van-
wegehetmantelzorgenopeenzijspoor
wordengezet. Schornagel: ‘Voormijgeldt:
als jegoedwerk levert,maakthetmijniet
uitwat jeprivédoet. Ikkijknaarderesul-
tatenenals ikgeenproblemenzie, zul je
mijniethorenklagen.’

ZelfhoeftbestuurderDianaMonissen
nietmeer temantelzorgen,maaralswerk-
geverziet zijhoeveelerwordtgevergdvan
demantelzorgers. ‘Natuurlijkhou ikdaar
rekeningmee. Ikganietdedagenturven
diezenodighebbenomvoor iemandte
zorgen,wantervaring leert:mensenma-
kenechtgeenmisbruikvanruimhartig
verlof.’Ofmantelzorgverlofmoetwor-
denopgenomenindecao? ‘Ikwoudat
hetniethoefde,maar ikvreesdathetwel
nodig is.’ToenonlangseenvanMonis-
senskinderenveel verlofnodighadomte
zorgenvooreenziekkind, zagzedever-
schillen: ‘In tegenstelling totdebaasvan
mijndochter,wasdewerkgever vanmijn
schoonzoonheelcoulant.Datgafhem
zoveel rust. Ikvinddusdatdewerkgever
zichflexibelmoetopstellenenomdatzij
datnietallemaaluit zichzelfdoen, zouhet
goedzijnalshet indecaowordtopgeno-
men.’

‘Ik knalde eens bijna
op een vrachtwagen,
zomoewas ik’
DianaMonissen, bestuurder,
was vier jaar mantelzorger

‘Mantelzorgverlof
moetwordenopge-
nomen inde cao’
Rikkie Plugboer, apothekers
assistente enmantelzorger

‘Zemakengeen tijd
voor de vraaghoe
hetmet henzelf gaat’
Birgit Vandermeulen, loop
baancoach bij Feelwise

vandewerkende
mantelzorgers er-
vaart regelmatig
tijdgebrek.
14%maaktaf-
sprakenmetde lei-
dinggevendeover
bijvoorbeeldflexi-
belewerktijdenen
thuiswerken.

40%
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