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 Redactioneel
Drie keer per jaar komen de leden van de 

redactie van het Ouderlingenblad bijeen om de 
komende themanummers en losse-artikelen-
nummers voor te bereiden. Daarbij gaat het om 
een planning op de wat langere termijn, die het 
niet goed mogelijk maakt om in te spelen op de 
actualiteit. 

Vast agendapunt op de redactievergaderingen 
zijn de ingezonden brieven.  Meestal getuigen 
ze van betrokkenheid en kritisch meeleven. Daar 
is de redactie blij mee. Zowel wat we horen van 
lezers als wat via brieven tot ons komt nemen we 
heel serieus. We proberen altijd zo goed mogelijk 
in te gaan op de reacties en soms sturen we een 
brief door naar de schrijver van het betreffende 
artikel. Het is ook wel gebeurd dat een reactie 
leidde tot een nieuw artikel of een idee voor 
een heel themanummers.  Een enkele keer 
stuurt iemand een ingezonden bericht in, maar 
door de opzet en de planning van het 
Ouderlingenblad is daar in de regel 
geen plaats voor. 

In dit redactioneel wil ik iets 
doorgeven van wat Johan de Vos, 
ouderling uit Andel ons schrijft. 
Ter gelegenheid van zijn aftreden 
als ambtsdrager steekt hij zijn 
medeambtsdragers een hart onder 
de riem. Hij wijst op de verwarrende 
tijd waarin we leven en op de vele 

vragen die op ons afkomen.  Dankbaar is hij 
voor het Woord van God, dat als een baken 
ons de weg wijst. Hij roept zijn lezers ertoe op 
om de bijbel en het geloof serieus te blijven 
nemen in het werken aan de opbouw van de 
gemeente. Hij vraagt er om attent te blijven op 
wat er in de wereld en om ons heen gebeurt. 
In de verwarrende tijd waarin Jezus leefde 
waarschuwde hij zijn hoorders om te midden 
van tal van dreigingen er op te vertrouwen dat 
Hij zal terugkomen. De Vos roept er toe op om 
gesprekken over Jezus’ wederkomst en over de 
eindtijd niet uit de weg te gaan en om waakzaam 
te zijn. Het is goed dat hij hiertoe oproept. Het 
evangelie spreekt daar immers duidelijk over. De 
toekomst ligt niet in het verlengde van vandaag. 
Op de schepping zal een herschepping volgen, 
waarvan we in het leven van Jezus al een glimp 
hebben opgevangen. Wie gelooft zal in het hier 

en nu al speuren naar tekenen van 
Gods toekomst en alert reageren op 
wat die toekomst in de weg staat. 
Waakzaamheid is niet alleen gericht op 
het aanbreken van de nieuwe morgen, 
maar ook op het tegengaan van 
onrecht, onderdrukking en geweld.

Graag neem ik de slotwoorden 
van Johan de Vos hier over: hartelijke 
groet en Gods Zegen in uw werk in dit 
seizoen! Richard Vissinga
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Pijn, zorg, hulp, voldoening, plicht. Zo maar enkele van de vele 
woorden, die te verbinden zijn aan wat mensen ervaren aan 
mantelzorg. Mantelzorger worden is meestal geen keus. Het 
komt op je weg…

Mantelzorg in
de praktijk
Vier portretten

Erica Hoebe-de 

Waard, Gerry 

Kramer-Hasselaar, 

Jaap de Lange

Alle drie schrijvers 

zijn lid van de 

redactie van het 

Ouderlingenblad

Mijn man woont nu drie jaar in een 
bejaardencentrum. Hij is 90 jaar en 
heeft de ziekte van Alzheimer. Toen 
mijn man nog thuis woonde, was hij al 
een tijd dementerend en incontinent. 
Het proces ging geleidelijk aan steeds 
verder. 

Drie jaar geleden moest ik zelf voor 
een zware operatie naar het ziekenhuis. 
Ik kon toen niet voor mijn man zorgen 
en heb gevraagd of hij tijdelijk in het 
bejaardencentrum in onze woonplaats 
kon verblijven. Ik heb daar acht jaar 
als leidster van de dagverzorging 
gewerkt en doe er nog steeds veel 
vrijwilligerswerk. Gelukkig was er 
plaats voor mijn man. Hij werd daar 
tijdens mijn ziekenhuisopname goed 
verzorgd. 

Toen ik weer hersteld was, 
adviseerde de verpleging van het 
bejaardencentrum om mijn man 

daar te laten blijven wonen. Doordat 
zijn situatie verder achteruitging, 
leek het hun beter dat hij in het 
bejaardencentrum bleef. Daar heb ik 
toen in toegestemd.

Vanaf die tijd bezoek ik hem elke 
dag. Tot vorig jaar ging ik twee keer 
per dag. Toen moest ik weer een zware 
operatie ondergaan. Ik bezoek hem nu 
iedere dag van 17.00 tot 18.30 uur. Ik 
maak dan zijn boterhammen klaar en 
stimuleer hem om te eten. Anders doet 
hij dat niet. Als ik zeg dat hij wat moet 
eten, luistert hij meestal wel.

Soms knip ik zijn haar, want hij wil 
niet naar de kapper. En af en toe scheer 
ik zijn baard, gewoon met scheerzeep 
en scheermesje. Meestal scheert de 
verpleging hem, maar als dat niet 
gelukt is, doe ik het. 

Als mijn man naar de wc moet, help 
ik hem. En als hij niet lekker ruikt, 

Jannie (84)
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verschoon ik hem. Zijn was neem ik 
altijd mee naar huis. Ik vind het fijn 
om daar zelf voor te zorgen.

Het zorgen kost me geen moeite. 
Ik doe het gewoon. Ik vind het mijn 
plicht. Ik ben met hem getrouwd. Daar 
hoort het zorgen bij. Dit is zo op mijn 
weg gekomen. En wat er op je weg 
komt, moet je gewoon doen. En wat je 
doet, moet je goed doen. Dat heb ik van 
huis uit meegekregen en zo zit ik ook 
zelf in elkaar. Ik ben heel nuchter. Als 
ik een moeilijk moment heb, ga ik een 
uurtje fietsen. Dan waai ik helemaal 
uit, en kom blijmoedig weer thuis.

Mijn man kan heel moeilijk doen. 
Soms heeft hij een agressieve bui en 
zegt hij lelijke woorden tegen mij. Daar 
ga ik dan tegen in. Ik zeg dat hij moet 
ophouden, en dat ik anders wegga. De 
volgende dag ga ik gewoon weer op 
bezoek.

We zijn nu 28 jaar getrouwd. 
Mijn eerste man is overleden en ik 
ben toen lange tijd alleen geweest. 
Toen kwam deze man op mijn weg. 
Hij was weduwnaar. We zijn samen 
getrouwd. Zijn kinderen bezoeken 
hem regelmatig en komen dan ook 
bij mij op bezoek. Toen hij naar het 
bejaardencentrum moest, hadden ze 
daar wel moeite mee. Ze hebben het 
mij kwalijk genomen dat ik daar mee 
instemde. Achteraf zien ze wel in dat 
dat toen nodig was en het contact is nu 
helemaal goed.

Ik heb veel steun aan mijn geloof. 
We hebben een goede Leidsman 
hierboven. Bidden is voor mij heel 
belangrijk. Als je hulp nodig hebt mag 
je daar om vragen, en krijg je die ook. 
Zo heb ik dat meermaals ervaren. Ook 
bij de operaties die ik heb ondergaan.

De kerk en de gemeente betekenen 
veel voor mij. Ik ga trouw naar de kerk, 
en heb daar veel contacten. Ik heb geen 
behoefte om over mijn persoonlijk 
leven te praten. Het is meer het 
gezellige contact met anderen wat me 
goed doet. 

Verder ben ik ook heel actief. 
In het bejaardencentrum doe ik 
vrijwilligerswerk: ik schenk koffie, 
verzorg de bingo, en haal mensen op 
voor de weeksluiting. Verder brei en 
lees ik graag, en fiets en loop ik veel. 
Ik zie veel mooie dingen om me heen 
en kan daar erg van genieten. Ik ben 
heel blijmoedig, en zie overal wel een 
zonnetje.

Mantelzorg vind ik een naar woord. 
Ik zorg gewoon. En ik heb dan geen 
mantel aan. Ik heb mijn hele leven in 
de zorg gewerkt: eerst in de gezinszorg, 
later in de bejaardenzorg. De zorg 
die ik in mijn beroep gaf, voelt niet 
anders dan de zorg die ik nu aan mijn 
man bied. Ik sta graag klaar voor wie 
me nodig heeft. Het zorgen geeft me 
ook voldoening. Ik hoop nog lang zo 
te mogen doorgaan. Ik zou graag 102 
willen worden. (GK-H)

Cornelia
Het is nu ruim twee jaar geleden, 

toen aan de klas van Cornelia, 5 vwo, 
werd verteld dat de vrouw van een 
van de docenten is overleden. De 

leerlingen zijn er door geraakt: zo 
komt de dood wel heel dichtbij. Een 
van de meiden zegt: ‘nu ik dit hoor 
besef ik dat ik maar eens wat aardiger 

Ik vind het 

mijn plicht
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moet doen tegen mijn moeder’. Een 
reactie die Cornelia, inmiddels 19, niet 
begreep. Hoezo, aardiger doen... Je doet 
toch altijd aardig tegen je moeder?! 
Inmiddels ziet Cornelia dat haar 
reactie samenhing met het feit dat ze 
zich onbewust realiseerde dat ze haar 
moeder niet lang meer bij zich zou 
hebben. Het moest ‘nu’ goed zijn, nu 
het nog kon…  

Cornelia ’s moeder is afgelopen 
zomer overleden. Ze had kanker. 

Toen Cornelia 10 jaar was werd 
ze voor het eerst ziek, maar twee jaar 
geleden, toen ze in 5 vwo zat kreeg haar 

moeder erge pijn in haar rug. Ze legde 
niet de link met kanker, de uitslag, 
kanker in een vergevorderd stadium, 
kwam onverwacht. Het gezin beleefde 
een moeilijk, maar ook heel mooi jaar. 
Ze waren al heel hecht met elkaar, 
maar nu werd het nog hechter. Het 
werd een jaar van afscheid nemen, veel 
praten, diepe verbondenheid en angst. 
Een jaar ook waarin er thuis een hoop 
veranderde. Cornelia en haar jongere 
zus waren druk bezig met school. De 
ziekte van hun moeder begon zodanig 
dat ze in huis nog veel zelf kon doen en 
waar dat niet lukte nam hun vader taken 
over. De twee meiden werden ontzien, 
ze waren nog jong. Maar gaandeweg 
leerde Cornelia veel van haar moeder. 
Hoe ze een was moest draaien, hoe 
ze moest koken, hoe je een badkamer 
schoon maakt. Het ging ook steeds 
slechter met haar moeder. Eerst kon ze 
nog redelijk lopen, later gebruikte ze 
een stok en nog weer later ging ze alleen 
naar buiten met een rollator. Samen 
winkelen, iets waar ze van genoten, 
werd een hele expeditie. Steeds opletten, 
genoeg rustmomenten nemen…

Cornelia ’s moeder wilde voor haar 
dochters vooral een moeder blijven. 
Ze betrok hen bij haar ziekte, sprak 
veel met ze over de dood, maar bleef 
bovenal aandacht houden voor het 
leven van haar meiden. Was altijd 
geïnteresseerd in verhalen over school, 
over hun vriendinnen, over sport… Ze 
wilde ook niet dat ze te veel voor haar 
zouden zorgen. ‘Op het laatst kreeg ze 
zelf haar benen niet meer in bed getild, 
maar daar moest papa haar bij helpen, 
dat liet ze ons niet doen’. Natuurlijk 
herinnerde Cornelia haar soms aan het 
innemen van haar medicijnen of aan 

Het gevoel 

van een 

warme jas
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het op tijd naar bed gaan, maar ze was 
en bleef in de eerste plaats kind. 

Hierdoor heeft ze de tijd dat zij met 
haar vader en zus voor haar moeder 
zorgde niet als belastend ervaren. 
Integendeel, het was een goede tijd. 
‘Het was fijn om thuis te zijn, want je 
weet: iedere minuut telt.’ Ook merkte 
ze dat haar zorg anders was dan die 
van de professionele zorg die aan huis 
kwam. ‘Zij zorgden voor de medische 
kant, dat waren steeds wisselende 
mensen. Ik had een andere intentie, 
een geestelijke.  Ik zorgde dat de wereld 
binnenkwam, maakte het persoonlijk, 
deelde mijn leven, mijn verhalen, mijn 
verdriet met haar.’ 

De term mantelzorg vindt Cornelia 
heel mooi. ‘Het roept het gevoel op 
van een warme jas, je wordt erdoor 
verwarmd…’ 

De ziekte en het overlijden van haar 
moeder hebben haar aan het denken 
gezet. Over het bestaan van een hemel, 
over wie God is… ‘Ik wil niet geloven 
dat er geen hemel is, want waar is mijn 
moeder dan?!’ 

Gerda zou op de avond van ons 
gesprek drie jaar getrouwd geweest 
zijn met Marc. Hij overleed afgelopen 
najaar na een lange tijd ziek geweest te 
zijn. Samen hebben ze een dochter van 
inmiddels vier jaar. 

Ze werd zijn chauffeur. Zo is de 
mantelzorg die Gerda deed voor haar 
man begonnen. Na een hartoperatie 
mocht hij zelf niet autorijden. Dat was 
een probleem, want hij had een eigen 
zaak. Gerda reed hem een tijdlang naar 
zijn klanten, wachtte tot hij klaar was 

Bidden geeft rust bij alle vragen. Het 
geeft de tijd en de ruimte om rustig na 
te denken, om stil te staan bij wat écht 
belangrijk is. 

Nog steeds raakt het haar om het 
‘Onze Vader’ te bidden. Een gebed 
dat ze samen met haar ouders, zus en 
de dominee gebeden heeft een paar 
uur voor dat haar moeder stierf. Haar 
moeder haalde daar heel veel kracht uit, 
was ook niet bang om te sterven, had 
vertrouwen in God. ‘Zij had er vrede 
mee en dat maakt heel veel uit voor mij.’

Van haar moeder heeft Cornelia 
een paar belangrijke lessen geleerd: 
Heb het nu goed en blijf bij jezelf. 
Door de ziekte heeft ze geleerd om 
te relativeren. ‘Laatst overleed het 
konijn van een vriendin en ze was heel 
verdrietig, dan denk ik: kom op kind, 
het is een konijn! Natuurlijk, ik moet 
niet doorslaan, zo van: mijn moeder 
is overleden dus bij mij is alles erger, 
maar over een gescheurde nagel kan 
ik me echt niet meer druk maken!’ 
(EH-dW)

en bracht hem weer thuis. Geen leuke 
taak, ze had net haar rijbewijs, reed 
met het zweet in haar handen en haar 
man keek over haar schouder mee… 
Ze was dan ook opgelucht toen hij zelf 
weer mocht rijden en haar mantelzorg 
erop zat. Niet wetende wat er nog te 
wachten stond…

Twee jaar geleden werd Marc ernstig 
ziek en gaandeweg kon hij steeds 
minder zelf. Het ging sluipenderwijs. 
Pas toen het gezin verhuisde naar een 
mindervalidewoning werd voor Gerda 

Gerda

Mantel der 

liefde
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duidelijk hoe serieus zijn ziekte was, 
hoe afhankelijk haar man van haar 
was. Er waren zo veel dingen waarbij ze 
hem moest helpen. 

De zorg kwam alleen op Gerda neer. 
Haar man accepteerde weinig hulp. 
Als er dan al hulp nodig was, dan van 
zijn vrouw en zeker niet van derden. 
Hij wilde geen thuiszorg en haalde, 
ook al kostte hem dat al zijn energie 
van die dag, liever zelf zijn medicijnen 
bij de apotheek dan dat hij ze liet 
thuisbezorgen. 

Die strijd van haar man, de strijd 
om het behoud van zijn autonomie, 
dat was voor Gerda wel het moeilijkste. 
Het stelde haar constant voor de 
vraag: Hoe laat ik hem in zijn waarde? 
Hoeveel pak ik van hem over, wat kan 
hij nog zelf? Gerda vond het zo erg 
voor hem dat hij steeds minder kon, 
steeds afhankelijker werd. Zíj had nog 
toekomst, vrijheid. 

De zorg voor haar man werd 
steeds zwaarder, zeker ook omdat hij 
niets aan anderen over wilde dragen. 
Een verpleeghuis was daardoor ook 
geen optie, hij wilde heel graag thuis 
blijven en Gerda deed alles om dat te 
realiseren. Op een gegeven moment 
heeft Gerda ’s zusje ingegrepen en 
thuiszorg voor Marc en dagopvang voor 
hun dochtertje geregeld. Dat gaf rust, 
al stuurde Marc de thuiszorg soms 
gewoon naar huis, omdat hij het  niet 
opbracht zich door hen te laten helpen, 
met als consequentie dat Gerda het 
weer deed. 

De verzorging voor Marc schonk 
Gerda tegelijkertijd ook veel 
voldoening. Ze was op haar plaats als 
‘spin in het web’. Zij wist hoe hij het 
beste verzorgd kon worden en deed 
het ook met liefde: het was het enige 

dat ze kón doen. En die zorg deed 
hun relatie goed. Ze groeiden nog 
dichter naar elkaar toe. En Marc was 
dankbaar voor alles wat Gerda hem 
gaf aan ondersteuning, gezelligheid 
en liefde. Dat laatste, die liefde, dat 
was de drijfveer. Die liefde die voor 
Gerda onlosmakelijk verbonden is 
met mantelzorg, een term die voor 
haar verwijst naar de mantel der 
liefde, waarmee ze Marc heeft kunnen 
verzorgen.  

Op een gegeven moment kon 
Gerda de zorg voor haar man niet 
meer combineren met de zorg voor 
hun dochtertje. Gelukkig kon Gerda 
’s moeder die taak op zich nemen. 
Dat was geweldig, maar het betekende 
ook dat Gerda in die periode veel van 
haar dochtertje heeft gemist. Ook de 
tijd die het gezin samen doorbracht 
werd daardoor minimaal. Marc kon op 
het laatst nog weinig drukte hebben 
en juist als je beseft dat je binnenkort 
misschien afscheid moet nemen wil 
je, nu het nog kan, je dochter tijd door 
laten brengen met haar vader. Je wilt 
die laatste tijd samen zo goed mogelijk 
maken, genieten van de momenten die 
er nog zijn. 

Marc is overleden. Gerda mist hem, 
maar daarnaast geniet ze ook van de 
vrijheid. Ze is dankbaar voor al het 
vertrouwen dat ze kreeg, dat ze voor 
hem mócht zorgen, dat ze alles heeft 
gedaan wat ze kon. Het heeft hun 
liefde intenser gemaakt. 

Hij heeft bij Gerda een groot geloof 
en vertrouwen in God nagelaten. 
Tijdens zijn ziekte vertelde hij hoe 
hij zonder twijfel vertrouwde op God, 
geloofde in de hemel. Waar Gerda 
vragen had, boosheid of twijfel, had 

Liefde is 

de drijfveer
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‘Nee, je moet niet vragen of we er iets 
aan gehad hebben of van geleerd hebben. 
Natuurlijk is dat zo, maar zo kan ik er 
niet over praten. Onze vriend was begin 
dertig. We hadden nu in de zomer met 
een glas wijn of een biertje in de tuin 
moeten zitten voor een goed gesprek of 
zo …Nee, dit gaat allereerst over hoop en 
wanhoop, over ziekzijn en verlies. Wat 
dat betreft heeft het eerder veel gekost. 
Al zijn we hartstikke dankbaar dat we het 
hebben kunnen volbrengen…’

We zijn in gesprek met KeesJan 
en Ineke, midden dertig en ouders 
van vier kinderen. Via het jeugdwerk, 
kwamen ze met Eric in contact, 
leeftijdgenoot, alleenstaand en ook bij 
het jeugdwerk betrokken. Geleidelijk 
werd Eric een huisvriend, die eens in 
de week aanschoof om mee te eten. 
‘Dat ging eigenlijk heel makkelijk. We 
hadden eenzelfde soort gereformeerde 
achtergrond en dan herken je elkaar 
ook makkelijk in manieren van denken 
en doen.’ Eric werd ziek, longkanker. 
Een spannende periode van operaties 
en behandelingen volgde. Langzaam 
werd duidelijk, dat er geen genezing 
mogelijk zou zijn. Waar moet je dan 
heen als je ‘alleen’ door het leven gaat? 
Wie helpt je? 

‘We hebben Eric toen beloofd dat 
we ons uiterste best zouden doen 
dat hij in zijn eigen huis zou kunnen 
blijven wonen en daar ook zou kunnen 
sterven. We hebben toen in overleg met 
hem een groep vrienden en kennissen 

gevormd. Toen dat gaandeweg nodig 
werd, hebben we een rooster gemaakt, 
zodat er in eerste instantie drie keer 
per dag iemand bij hem langs ging 
voor boodschappen, huishoudelijk 
werk, maar ook voor een praatje of 
gesprek.’ Naarmate de ziekte verder 
ging en de verzorging persoonlijker 
werd en er ook ’s nachts geslapen 
moest worden, werd de kring van 
vrienden kleiner gemaakt. Het was een 
intensieve periode, waarin regelmatig 
overleg plaatsvond met de huisarts en 
de thuiszorg. Eric is uiteindelijk thuis 
gestorven en vanuit de kring van zijn 
familie en vrienden begraven in zijn 
geboortedorp. In de dienst hebben 
verschillende mensen uit die kleine 
kring een aandeel gehad.

‘Ook voor onze kinderen was het een 
bijzondere periode. Natuurlijk probeer 
je ze ook wel af te leiden door dingen 
samen te doen, maar het legde wel 
een druk op het leven. Op een gegeven 
moment was één van ons tweeën wel 
dagelijks bij hem, overdag of ’s nachts. 
Niet voor niets dat onze jongste weer 
ging bedplassen … Ja, het heeft best veel 
gekost. En we hebben ook echt tijd nodig 
gehad daarna om alles te verwerken.‘

‘Of geloven een rol speelde? 
Nou, dat weet ik niet hoor. Het ging 
allereerst om vriendschap en om 
vertrouwen. In vriendschap vertrouw je 
je aan elkaar toe. Daar is ook het woord 
trouw aan verbonden. Dáár ging het 
om in die periode.’ (JJdL)   π

De zorg voor een vriend

hij een vaste zekerheid: God is goed. 
Zijn geloof, zijn vertrouwen geeft haar 
nu kracht. ‘Want’, zegt ze: ‘als hij, te 

midden van al zijn ellende, zo’n blind 
vertrouwen had op God, wie ben ik dan 
om aan God te twijfelen?’ (EH-dW)

Vriendschap 

en vertrouwen
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Onderzoek heeft uitgewezen dat er in Nederland enkele 
miljoenen mensen in de zogenaamde ‘mantelzorg’ werkzaam 
zijn. In de zorg voor hulpbehoevende naasten: familieleden, 
buren of vrienden. Onbetaalde zorg. Niet alleen ouderen, vaak 
ook jongeren en zelfs kinderen zijn werkzaam in de mantelzorg.

Mantelzorg
Ter toelichting op dit themanummer

Arie Romein

Ds. A. Romein is 

emerituspredikant 

en lid van de 

redactie van het 

Ouderlingenblad

Het begrip ‘mantelzorg’ is een 
uitdrukking van vandaag. Vroeger 
vernam men daar niet van onder die 
benaming, al is het verschijnsel van 
alle eeuwen. Het begeleiden en helpen 
van zieke of gehandicapte naasten is 
een vorm van zorg die de mens van alle 
tijden heeft verleend.

In dit themanummer geven 
we aandacht aan de mantelzorg, 
aan wie deze verlenen en wie ze 
ontvangen. Het nummer zet in met 
vier praktijkverhalen, portretten 
die inkijk geven in de concrete 
werkelijkheid. Ervaringen van pijn, 
zorg, hulp en voldoening. Elk relaas is 
indrukwekkend. 

Vier situaties   In alle vier gevallen 
is sprake van begeleiding naar het 
sterven. Ik merk op dat er ook veel 
mantelzorg wordt gegeven waar nog 

geen sprake is van een naderend 
levenseinde, dikwijls jaren achtereen, 
zoals aan enkel- of meervoudig 
gehandicapte familieleden.

Mantelzorg kan een langdurige 
en vaak ook zware belasting zijn voor 
hem of haar die deze zorg verleent. 
Het is van grote betekenis dat daar 
aandacht voor is en dat men zich 
bezint op de nodige ondersteuning 
van de mantelzorgers. Zij hebben het 
al zwaar en mogen niet geïsoleerd 
en raken en vergeten worden. Zeker 
niet door de kerkelijke gemeente. 
Dit themanummer stelt vooral de 
betrokkenheid en mogelijke activiteiten 
van de kerkelijke geloofsgemeenschap 
aan de orde.

Wat drijft mensen tot het geven van 
mantelzorg? Wie de vier portretten 
afzoekt op de motieven van de 
mantelzorgers, vindt er verscheidene. 
Jannie ‘doet het gewoon’. Ze vindt 

Onbetaald en 

onbetaalbaar
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het haar plicht. Het zorgen geeft haar 
zelfs voldoening. Ook Cornelia heeft 
het zorgen voor haar zieke moeder 
niet als belastend ervaren. Zij wilde 
haar leven tot het laatst toe delen met 
haar moeder. Gerda erkent dat de zorg 
zwaar was, maar haar diepste motief 
was de liefde voor haar man, die in de 
moeilijke tijd van zorg en ziekte zelfs 
verdiept werd. Voor de vrienden van 
Eric sprak het als vanzelf dat zij hem 
door dik en dun trouw zouden blijven. 
In solidaire vriendschap. Eerlijk geven 
ze toe dat het wel een druk op hun 
leven legde. 

Is ook het geloof motiverend? In 
de vier verhalen blijkt het geloof zeker 
betekenis te hebben. Jannie heeft er 
veel steun aan. Cornelia vindt rust in 
het gebed. Ook Gerda heeft door alles 
heen geloofsvertrouwen gekregen. De 
vrienden van Eric gebruiken daarover 
liever geen grote woorden. Hun zorg 
was vanzelfsprekend.

Aspecten van mantelzorg 
en ondersteuning   In dit 
themanummer worden verscheidene 
aspecten rond mantelzorg verkend in 
de volgende artikelen:

Vindt men mantelzorg in de Bijbel? 
Arie Romein komt tot een Bijbelse 
oriëntatie, waarin naar voren komt dat 
het bezitten van een mantel en iemand 
een mantel omslaan in de Schriften 
dikwijls meer betekenis heeft dan men 
op het eerste gezicht zou denken. En 
mantelzorg ontbreekt bepaald niet.

Agaath Koers wijst in haar bijdrage 
op de betekenis van Pastoraat, in het 
bijzonder ter ondersteuning van de 

mantelzorger, die volop gaat voor 
hem of haar die zorg behoeft, maar 
soms in een valkuil dreigt te geraken. 
Een pastorale houding vraagt wel 
om oefening in luisteren en om 
inlevingsvermogen. Zij geeft enkele 
suggesties voor de zondag vóór de ‘Dag 
van de Mantelzorg’.

Ook het kerkelijk Diaconaat is te 
betrekken op mantelzorg. Dat doet 
Willy Meijnhardt uit de doeken. Na 
een beschrijving van de noodzaak 
tot ondersteuning, niet alleen van 
de verzorgde, maar vooral ook van 
de mantelzorger, waaronder ook tal 
van jongeren, attendeert zij op de 
mogelijkheden daartoe en gaat zij 
puntsgewijs in op de belangrijkste 
aandachtspunten. 

Over het politiek-sociale beleid inzake 
mantelzorg levert Els de Waard een 
bijdrage. Van groot belang is de wet 
WMO uit 2007. Binnen het kader 
van deze wet is de overheid, landelijk, 
maar vooral plaatselijk, sterk betrokken 
bij de mantelzorg en ondersteunt 
die. In veel plaatsen is er sprake van 
kerkelijke advisering van de burgerlijke 
gemeente. Het is van belang dat de 
kerk hierin haar kansen onderkent en 
benut.   π

Een pagina met de titel Wegwijzer, achterin 

dit nummer opgenomen, geeft suggesties 

voor nadere informatie of diepergaand 

onderzoek naar de plaats en betekenis 

van mantelzorg in ons land. Daarbij ook 

enkele websites die inzage geven in tal 

van gegevens over mantelzorg.

Door dik en 

dun trouw
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Een mantel in het bijbelse oosten was een belangrijk kledingstuk. 
Mantelzorg was in eerste instantie: ervoor zorgen dat je een goede 
mantel hebt. Een wollen overkleed over je linnen lijfrok. In de 
koude nacht, zeker in de woestijn, hulde men zich in de eigen 
mantel als in een warme deken.

Mantelzorg: elkaar 
overeind houden
Een bijbelse oriëntatie

Arie Romein In bijbelse tijden is een mantel 
een onmisbaar attribuut. Een mantel 
moest in geval van verpanding dan ook 
vóór de nacht worden teruggegeven 
(Ex. 22:25; Deut.24:13). Een man had 
zulk lijfgoed nodig voor zichzelf, mét 
een staf of stok en een wapen. Deze 
noodzakelijke eigendommen waren om 
zo te zeggen één met de drager ervan. 
Ze vormden met hem zijn identiteit, 
zijn persoonlijkheid. Deze eenheid 
werd zo sterk beleefd, dat het weggeven 
van de mantel werd gevoeld als het 
wegschenken van je persoonlijkheid, 
van jezelf. 

Twee bijbelse voorbeelden   Het 
eerste: Jonathan, bestemd om de 
opvolger van zijn vader koning Saul 
te zijn, geeft zijn mantel en zijn 

wapenrusting aan David (1 Sam.18:4). 
Hij wil daarmee uiting geven aan zijn 
intense vriendschap. Dat is natuurlijk 
een prachtig geschenk. Maar het is 
meer dan een duur cadeau. Jonathan 
drukt ermee uit de overdracht van 
zijn persoonlijkheid en ambt als 
kroonprins. Het is dus een zichtbare 
erkenning van het koningschap van 
David. Hij draagt met die mantel zijn 
toekomstige koningschap met alle 
bevoegdheden daarvan aan zijn vriend 
over.

Het tweede voorbeeld: Elia’s mantel 
valt om de schouders van Elisa als 
symbool van de overdracht van zijn 
profetische geest (2 Kon. 2:13). Dat is 
dus niet eenvoudigweg het weggeven 
van een gebruikte, maar nog goede jas. 
Het is de rituele overgave van zijn ambt 
aan zijn jonge assistent. Dit gebeuren 

Een 

mantel, een 

onmisbaar 

attribuut 
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illustreert eveneens dat een mantel 
in het oude oosten en in het bijbelse 
Israël meer is dan zomaar een kostuum 
of een regencape. 

Iemand z’n mantel ontnemen is 
zoveel als iemands persoonlijkheid 
aantasten. Voor Jozef betekende 
het afnemen van zijn mantel, zijn 
‘pronkgewaad’, door zijn broers, het 
verspelen van zijn positie (Gen.37:34). 
Het is dan ook niet alleen een wrede 
grap dat de Romeinse soldaten Jezus 
ontkleden en zijn kleed, aan één 
stuk geweven, verdobbelen. Het is de 
vernietiging van zijn persoonlijkheid. 
Zij ontkennen Hem als mens. Hij mag 

er eenvoudig niet meer zijn. 
Wanneer Paulus in één van zijn 

brieven oproept Christus ‘aan te 
trekken’ als een kleed (Rom.13:14; 
Gal.3:27), dan is dat precies het 
tegenovergestelde: het is de geest van 
Jezus aanvaarden, hem beamen in 
innige verbondenheid.
De mantel is dus in de Heilige Schrift 
een element van buitengewoon grote 
waarde.

Mantelzorg   En mantelzorg, is die 
in de bijbel te vinden? 

Eerst: wat verstaan we er onder? 
Mantelzorg is langdurige en intensieve 
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hulp voor iemand die hulp nodig 
heeft. Een heldere recente definitie 
omschrijft: ‘Mantelzorg is zorg die, niet 
in het kader van een hulpverlenend 
beroep, wordt gegeven aan een 
hulpbehoevende door één of meer 
leden van diens directe omgeving, 
waarbij de zorgverlening direct 
voortvloeit uit de sociale relatie’. 
Mantelzorg wordt meestal verleend 
door een nabije naaste, de partner, 
een dochter of zoon, een vriend, een 
buurvrouw. Als een warme deken van 
zorg, uit liefde of plicht gegeven. De 
mantelzorger is naaste, iemand die 

naast je staat. Meestal vrijwillig en 
onbaatzuchtig. 

Zeker vinden we deze nabije 
zorgverlening in de bijbel. Ik noem 
weer twee voorbeelden, één uit het 
Oude en één uit het Nieuwe Testament.

Eerste voorbeeld: Ruth. 
Schoondochter van Noömi in 
Bethlehem. Zij neemt de zorg voor 
haar schoonmoeder op zich. Ze zet 
zich volledig in voor het welzijn van 
deze bejaarde vrouw, die zichzelf niet 
meer kan redden (vgl. Ruth 2:11).

Tweede voorbeeld: In het evangelie 
lezen we over de vier mannen die hun 
verlamde vriend door het tegeldak 
omlaag laten zakken tot voor de voeten 
van Jezus (Marcus 2:1-12). Jezus keek 
omhoog, zag hun gezichten zich 
aftekenen tegen de blauwe hemel en, 
staat er: ‘Hij zag hun geloof’. Hun 
geloof motiveert hen tot mantelzorg 
aan hun vriend. Dit is dan, wat de 
Schrift elders noemt ‘geloof door de 
liefde werkende’ (Gal.5:6). ‘Wie twee 
mantels heeft moet delen met wie er 
geen heeft”’ zei de Here Jezus Christus 
(Luc.3:11; vert.Oussoren). 

Een mantelzorger is dan ook te 
beschouwen als iemand die zijn of 
haar denkbeeldige mantel om de 

schouder van een naaste legt, warm, 
meelevend, solidair, liefdevol. Het is 
iets van je eigen persoonlijkheid geven 
aan die ander. Het doet denken aan St. 

Heer, mijn God, hoe groot bent u
Met glans en glorie bent u gekleed

in een mantel van licht gehuld.

                            Psalm 104: 1 en 2

Een geringe 

opgave is het 

meestal niet
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De mantel van 
Sint Maarten

Eén dag na de ‘Dag van 

de Mantelzorg’ wordt de 

naamdag van Sint Maarten 

gevierd. Sint Martinus, 

van 371 tot 397 bisschop 

van Tours (Frankrijk), was 

in zijn jonge jaren een 

Romeins legerofficier. 

Uit die periode stamt het 

verhaal, dat hij tijdens een 

winternacht in Amiens 

bij de inspectie van de 

wacht, tegemoet getreden 

werd door een in lompen 

gehulde, verkleumde bede-

laar. Martin had geld noch 

voedsel bij zich, maar met 

z’n zwaard deelde hij z’n 

wijde mantel in tweeën en 

gaf de ene helft aan de be-

delaar. In de nacht daarop 

droomde Martin dat de 

bedelaar Jezus was ... 

In Nederland zijn enkele 

van de oudste kerken aan 

hem gewijd, zoals de 

Martinikerk in Groningen 

en de Domkerk in Utrecht. 

Ook zijn er dorpen naar 

hem genoemd, zoals 

Maartensdijk (Utrecht), 

Sint-Maartensdijk (Zee-

land) en Sint-Maartensbrug 

(Noord-Holland).

Maarten, die zijn kleed doormidden 
sneed en de helft aan een naakte 
bedelaar gaf. ‘Ik was naakt en gij hebt 
Mij gekleed’ zei Jezus (Mattheüs 25:35) 
en: ‘Voor zoveel gij dit aan één van deze 
minsten hebt gedaan hebt gij dat aan 
Mij gedaan’ (vs.40).

Navolging   Mantelzorg is 
zorgverlening van mens tot mens, 
een humane zorg, die door ieder 
mens van welke levensopvatting dan 
ook, gegeven kan worden. Maar voor 
christenen is het een zorgverlening die 
niet alleen voortspruit uit humaniteit 
of medelijden. Het is zorgverlening 
die een plaats heeft in de navolging 
van Christus. Dienen in het voetspoor 
van Hem, die zelf kwam om te dienen. 
Het beeld van de mantel is kenmerk 
van deze zorg: de naaste een warm 
kleed omdoen, daarmee zijn of haar 
identiteit onderstrepend. Het is heel 

concreet laten voelen dat je eerbied 
hebt voor zijn of haar eigenheid en 
persoonlijkheid. 

Nu zijn er mantelzorgers die al 
jarenlang zorgen voor hun naaste. 
Dat kan een eigen gezinslid zijn, een 
buurman of een familielid. Dikwijls 
verleend aan een gehandicapte, vaak 
een zwaar invalide persoon. Het wordt 

vol liefde gedaan, zonder klagen, als 
een vanzelfsprekende dienst. Een 
geringe opgave is het meestal niet. 
Mantelzorg kan een heel zware opgave 
zijn, soms haast niet vol te houden. 
De vader van de maanzieke jongen in 
Mattheüs 17:14 tilt er zwaar aan! Het is 
dan ook noodzakelijk dat de gemeente 
van Christus oog heeft voor de broeder 
en zuster die er voor gaat. Het kan 
nodig zijn die taak zo nu en dan even 
over te nemen, al is het maar voor een 
paar dagen, een week. 

Ook hier geldt voor de gemeente 
van Christus een bijbels woord. Het 
apostolische woord: ‘Draagt elkanders 
lasten en vervult alzo de wet van 
Christus’ (Galaten 6:2; St.Vert.). Dat 
is een roeping, ook vandaag. Het 
omslaan van een mantel van zorg voor 
de mantelzorger zelf. Om hem of haar 
overeind te houden!

 

Een nieuw kleed   De Here God 
geeft zijn kinderen een bijzondere 
belofte mee. We lezen erover in de 
Openbaring van Johannes. Daar is 
sprake van nieuwe, witte klederen 
(Openb.3:5). Daarmee zullen de 
kinderen van God worden bekleed. In 
Gods toekomst. Dat witte kleed – het is 
opnieuw een symbool van een nieuwe 
persoonlijkheid. Ze zullen krijgen: een 
nieuwe naam. Vernieuwde mensen 
zullen ze zijn, dankzij het volbrachte 
werk van Jezus Christus. Immers ze 
zijn bekleed met zijn gerechtigheid en 
zullen eenmaal volkomen rein zijn. 
Dat betekent dat ‘wit’ van het witte 
kleed. Daar zorgt God voor. God werkt 
in de zorg! Het is zijn mantelzorg. Zo 
is dat woord van diepe inhoud en van 
eeuwige betekenis.   π

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zoals een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. 

Huub Oosterhuis, in: Zolang er mensen zijn.
100 liederen voor de eredienst,
Kampen/Averbode 1993, p 15
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Hulp aan je partner, je kind of je ouders, het is vaak zo 
vanzelfsprekend voor diegene die het oppakt. Natuurlijk doe je 
dat en natuurlijk wordt dat van je verwacht! .......Is dat zo?

Pastoraat en 
mantelzorg

Agaath Koers

Mw. Agaath Koers 

is ouderling-

coördinator. In het 

dagelijks leven heeft 

zij een eigen praktijk 

in bedrijfsmaat-

schappelijk werk, 

trainingen en 

coaching (www.

agaathkoers.nl). 

Zij volgde onder 

andere de opleiding 

‘Contextueel 

Pastoraat’ (2007-

2009)

Wanneer langdurig hulp wordt 
gegeven aan iemand uit de familiekring 
of naaste omgeving heet dit 
mantelzorg. Als een mantel staan om 
diegene die zorg behoeft. Dat is een 
nobel streven, toch is het belangrijk 
om vanuit pastoraat en diaconaat meer 
zicht te krijgen op mantelzorgers. Want 
ook die mantelzorgers hebben soms 
een mantel nodig. 

Bezoekwerk   In het pastoraat is 
er oog voor de oudere, de zieke, de 
kwetsbare. Als vanzelfsprekend wordt 
daar een bezoekje afgelegd, worden de 
bloemen uit de kerk een keer bezorgd 
of wordt een kerkelijke kaart gestuurd. 

Is er ook oog voor de mantelzorger? 
Wordt zij of hij ook gezien in de zorg 
om en voor de ander? Wanneer de 
mantelzorger op het zelfde adres 
woont, gaat het vaak vanzelf... of toch 
niet? Als dat niet zo is, wordt het 
al lastiger de mantelzorger te zien. 

Vragen we wel eens: hoe is het nu met 
u, mevrouw mantelzorger? Krijgt ze 
wel eens een compliment voor wat ze 
allemaal doet, maar ook voor wat ze 
opgeeft om deze zorg te kunnen geven? 
Mantelzorgen kan eenzaam zijn. Veel 
sociale contacten worden opgegeven 
of verdwijnen vanzelf naarmate de 
zorg langer duurt. Het kringetje wordt 
steeds kleiner. Maar ook de emotionele 
gevolgen voor de mantelzorger 
kunnen groot zijn. Van maatje word 
je verzorger of van ouder word je 
verpleegkundige.

Aandacht   Geleidelijk kan de zorg 
zwaarder worden; is dat nog te doen? 
Hoe houd je dat vol, wie schakel je 
in? Heb je zelf door dat het steeds 
iets meer wordt? Het sluipt er vaak 
in, steeds iets meer. ‘Pa of ma kan er 
toch niets aan doen dat hulp nodig is?’ 
Met veel respect kunnen we vanuit het 
pastoraat de mantelzorger benaderen. 

Is er ook 

oog voor de 

mantelzorger? 
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‘Jij doet er toe! Jij bent een belangrijke 
schakel voor de zorgvrager om er te 
kunnen zijn zoals het nu is.’ 

De mantelzorger heeft het recht 
om grenzen aan te geven, om nee te 
zeggen. Zij of hij heeft het recht om 
steun te ontvangen in het omgaan met 
spanningen en vermoeidheid, maar 
ook in het creëren van eigen vrije tijd. 
Als de Samaritaan in de gelijkenis, 
doen wat binnen zijn vermogen ligt, 
maar niet méér en met een eigen doel 
voor ogen.

Inzicht   Jannie, geportretteerd in het 
begin van dit blad geeft aan dat ze zorgt 
omdat het haar plicht is; het komt op 
haar weg en wat ze doet moet ze goed 
doen. Dat dwingt respect af. Het is 
lovenswaardig dat ze het volhoudt.

De vanzelfsprekendheid voor de 
mantelzorger (en de omgeving) om de 
hulp te verlenen die op dat moment 
nodig is, heeft ook valkuilen. Vaak is 
de nodige hulp meer dan beschikbaar 
zijn; dan is het ook de coördinator zijn 
van de zorg, het bezoek regelen en de 
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persoonlijke verzorging. In de meeste 
situaties gaat dat buitengewoon goed 
en mogen we ons gezegend weten met 
zoveel hulp in de nabije omgeving. 

Hoe zit het met die valkuil? Onze 
valkuil heeft te maken met onze 
kwaliteit, onze goede eigenschap. Als 
zorgzaamheid onze kwaliteit is, is dat 
een eigenschap om trots op te zijn. 
Oog voor de naaste, er zijn voor de 
ander, dat is een pracht eigenschap. 
Waar zit dan die valkuil? Dat kan op 
verschillende manieren tot uiting 
komen. Iemand die goed zorgt voor 
anderen kan zichzelf daar wel eens 
in vergeten, zichzelf wegcijferen. 
‘Zo hebben we het toch geleerd?’, 
zul je horen. Een poosje is het zo vol 
te houden. Maar wat als het langer 
duurt? Wat is de draaglast? En wat is 
de draagkracht? Goed om op zijn tijd 
even bij stil te staan en te zien of er 
‘hulplijnen’ nodig en beschikbaar zijn.

Een andere lastige valkuil is dat 
de zorg wat doorslaat, dat zorgen 
verandert in weten wat goed is voor de 
ander. Dat kan leiden tot betuttelen en 
geen anderen toelaten om te helpen 
zorgen. Waar komt de ander tot zijn 
recht in zijn kwetsbaarheid? 

Waar ligt dan de uitdaging? 
Niet in het stoppen met zorgen, 
maar doorgaan met de mantelzorg. 
Daarnaast genieten van de momenten 
die er te creëren zijn in de zorg voor 
jezelf en sociale contacten. Daar is 
soms hulp bij nodig, die pastoraat en 
diaconaat kunnen bieden.

Samenwerking   Pastoraat en 
diaconaat kunnen elkaar ondersteunen 
in het omzien naar de mantelzorger. 
Hoe kunnen we nabij zijn en ook onze 

zorg aanbieden, zonder in ónze valkuil 
te komen? 

Vanuit het pastoraat en diaconaat 
zijn we de oren en ogen van de 
gemeente. Daar zijn antennes voor 
nodig: Mensen die alert zijn, mensen 
die even doorgeven wat van belang 
is. Allereerst de mantelzorger zelf, 
maar ook degene die verzorgd wordt 
heeft vaak oog voor de belasting van 
de mantelzorger. Mensen in de naaste 
omgeving kunnen hun zorg delen. 
Dat betekent dat helder moet zijn 
wie binnen de kerkelijke gemeente 
aanspreekpunt zijn: Voor het pastoraat 
op het gebied van de ondersteuning 
en voor het diaconaat op het gebied 
van de meer praktische zaken en de 
sociale kaart. In het contact met de 
mantelzorger komen beide kanten aan 
de orde. Er is geen strakke scheidslijn 
te trekken tussen pastoraat en 
diaconaat. Regelmatige afstemming is 
dan belangrijk.

Zichtbaar zijn   Als werkers in 
het pastoraat kunnen we present 
zijn, laten merken en laten weten 
dat we aanspreekbaar zijn. In een 
telefoontje met de vraag ‘hoe is het 
nu met jou’ geef je de mantelzorger 
erkenning voor de geboden zorg. Breng 
eens een bezoekje specifiek voor de 
mantelzorger, ontmoet haar eens apart. 
Een kort bezoek op afspraak werkt 
het beste. Je kunt luisteren naar haar 
verhaal. Wat doet het mantelzorgen 
met haar, wat maakt het los? Wat 
doet het verliezen van de vertrouwde 
verhoudingen met haar? Het is te 
vergelijken met een rouwproces bij 
overlijden. Alle fases komen ook hier 
in beeld.

Geen strakke 

scheidslijn 

tussen 

pastoraat en 

diaconaat
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Dan is het zaak om op het juiste 
moment en op de juiste manier 
te reageren. Wat juist is hangt van 
de situatie af en heeft te maken 
met afstemmen en timing. Zoals 
in het portret van de vrienden van 
Eric, waar zij luisteren naar wat hij 
belangrijk vindt en wat binnen hun 
mogelijkheden ligt. Niet alvast gaan 
regelen, maar de ruimte geven om de 
vraag te ontvangen. Voor elke situatie 
zoeken naar de balans tussen afstand 
en nabijheid. Waar sta ik, waar staat 
de ander? De mantelzorger de ruimte 
geven om te vertellen wat nodig is, 
om haar vragen te stellen en haar 
gevoelens te uiten. De ruimte geven 
om een eigen vorm en inhoud te 
geven aan de geboden hulp. Dat vraagt 
luisterbereidheid en inlevingsvermogen 
van pastoraat en diaconaat. Dat is 
training en een oefening in geduld.

In de pastorale begeleiding gaat 
het om solidariteit, verbondenheid, 
barmhartigheid, inlevingsvermogen, 
trouw en echtheid. Dat vraagt 
aansturing binnen het pastoraat en oog 
voor de eigen kwaliteiten en valkuilen. 
Dáár is ruimte voor de emoties die 
bezoekwerk oproept.

Kerk naar buiten   Mantelzorgers 
kunnen door publiciteit gewezen 
worden op hun eigen situatie. 
Herkenning! ‘Zo loopt het nu eenmaal’, 
is niet vanzelfsprekend. Publiciteit kan 
plaatsvinden in kerkelijke berichtgeving 
en locale huis-aan-huis bladen.

We kunnen ook als kerken 
naar buiten treden en ons laten 
informeren wat de burgerlijke 
gemeente aan initiatieven ontplooit 
met betrekking tot mantelzorg. Sinds 

de invoering van de WMO in 2007 
zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
het ondersteunen van mantelzorgers. 
Gemeenten weten echter de 
mantelzorgers nog niet goed te 
bereiken. Hoe kun je daar als kerk bij 
aansluiten of belanghebbenden wijzen 
op de verplichting van de gemeente? 
Is er bijvoorbeeld een activiteit rond de 
dag van de mantelzorgers? Dit jaar op 
10-11-10. 

Het bijbelse getal 10 drukt de 
verantwoordelijkheid van de mens uit 
tegenover God. ‘De tien woorden van 
de wet; het geven van tienden.’Hoe 
kunnen we daar gehoor aan geven? 
Een kleine stap is om als kerk deel te 
zijn van de samenleving en mee te 
doen met de burgerlijke gemeente. 
Samenwerkend met hen kunnen 
initiatieven worden genomen en 
mantelzorgers in beeld komen. 

Ideeën hiervoor komen opborrelen 
als je met een paar mensen om de tafel 
gaat zitten. Te denken valt aan:
•   een interview afnemen bij 

mantelzorgers en publiceren in het 
huis-aan-huisblad

•   een lunch verzorgen voor alle 
mantelzorgers (wel laten aanmelden)

•   een dagje respijtzorg (= vervangende 
zorg) regelen en leuke activiteiten 
aan bieden aan de mantelzorger

In de dienst voorafgaand aan 10 
november 2010 (zondag, 7 november 
a.s.) kunnen we in voorbeden en 
verkondiging aandacht geven aan de 
mantelzorgers. Publiciteit vooraf zal 
de aandacht ten goede komen. De 
bloemen uit de kerk worden uiteraard 
bezorgd bij mevrouw of meneer 
Mantelzorger.   π

De dag van 

de mantel-

zorgers: 10 

november a.s.
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Het is niet zo verwonderlijk dat mantelzorg en vrijwilligerswerk 
een heel prestatieveld van de Wet op de Maatschappelijke 
Ondersteuning bestrijken. Het is het fundament van onze 
samenleving.

Mantelzorg 
en diaconaat

Willy Meijnhardt

Mw. Willy Meijnhardt 

is werkzaam als 

projectmanager 

bij Kerk in Actie 

binnenlands 

diaconaat. 

Kerk in Actie is 

de naam voor de 

organisatie van 

het missionaire 

en diaconale werk 

in binnen- en 

buitenland van de 

Protestantse Kerk in 

Nederland

Uit recente cijfers blijkt dat van 
de totale zorg 20% gegeven wordt 
door beroepskrachten, maar dat 80% 
van de zorg wordt verleend door 
mantelzorgers en vrijwilligers. Als je 
die verhouding tot je door laat dringen, 
begin je ook te beseffen waarom de 
overheid steeds meer aandacht besteedt 
aan deze informele zorg, want wat zou 
er gebeuren als die zorg wegvalt?

Overigens voelen van de 2,6 miljoen 
mantelzorgers in Nederland 450.000 
zich overbelast. Aandacht voor hun 
ondersteuning en voor de rol van de 
lokale kerk naast de overheid is dan 
ook niet misplaatst.

Nu is het bezoeken van zieken door 
de eeuwen heen een belangrijke taak 
van de kerk geweest. Het is één van 
de zeven werken van barmhartigheid, 
een duidelijke opdracht dus. Maar 
waar een chronisch zieke of iemand 
met een psychische, verstandelijke 
of lichamelijke beperking is, zijn 

ook mantelzorgers. Het is dan ook 
een belangrijke taak voor degene die 
bezoekwerk doet, om ook aandacht te 
hebben voor de mantelzorger die, zoals 
blijkt uit onderzoek vaak overbelast is:

Enkele voorbeelden   Een arts 
met veel ervaring in de psychogeriatrie 
vertelde eens hoe hij bij een 
huisbezoek aan een bejaard echtpaar 
vaak in een oogopslag de diagnose kan 
stellen. De blozende, fris ogende helft 
van het echtpaar was meestal degene 
met dementie; de afgetobde helft de 
overbelaste, ‘gezonde partner’…

De jonge mantelzorger
We staan er misschien niet zo bij stil 
en ook wordt deze groep vaak niet 
meegerekend in onderzoeken, maar er 
wordt van uit gegaan dat 10% van alle 
thuiswonende jongeren boven de 12 
jaar mantelzorger is. Dat betekent dat 
zij zorgtaken uitvoeren voor een ziek 

Ook jongeren 

kunnen 

mantel-

zorger zijn
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familielid: een vader, moeder, broer of 
zus of ander familielid dat meer dan 
drie maanden en meestal jarenlang 
psychisch en/of lichamelijk ziek is en/
of verslaafd is. Anders gezegd: in een 
klas van 30 leerlingen zitten gemiddeld 
drie jonge mantelzorgers. ….

De GGZ – mantelzorger
Familie van mensen met psychische 
of psychiatrische problemen zien 
zichzelf meestal niet als mantelzorger. 
Maar dat zijn ze terdege. Zij behoren 
ook vaak tot de groep van (te) zwaar 
belaste mantelzorgers. De zorg van de 
mantelzorger is een levenslange zorg. 
En net zoals andere mantelzorgers 
zijn ze slecht in het inschakelen van 

anderen om taken te delen. Ze denken 
vaak de enige te zijn die de patiënt 
begrijpt en kan helpen…

Mantelzorgers zijn kortom 
mensen die ondersteuning kunnen 
gebruiken bij de zware taak die zij 
hebben. Het zijn mensen die al 
lang in een beknellende situatie zijn 
beland, vaak ten koste van de eigen 
gezondheid. En al heeft de overheid 
steeds meer aandacht voor de 
mantelzorger, uit het evaluatierapport 
Op weg met de Wmo, blijkt onder 
andere dat 8 van de 10 mantelzorgers 
tijdens de aanvraag van Wmo–
zorg niet gevraagd wordt of zij 
ondersteuning nodig hebben, terwijl 
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de meerderheid daaraan wel behoefte 
heeft. Mantelzorgers zijn ook 
onvoldoende op de hoogte van het 
ondersteuningsaanbod.

Mantelzorgondersteuning als 
een taak van de diaconie?   In de 
Kerkorde van de Protestantse Diaconie 
wordt in Art.3.1 en 3 diaconale arbeid 
als volgt omschreven:

De gemeente is geroepen tot de dienst 

van barmhartigheid en gerechtigheid 

door:

1. •   het betrachten van onderling 

dienstbetoon,

 •   het verlenen van bijstand, verzor-

ging en bescherming aan wie dat 

nodig hebben,

 •   het deelnemen in arbeid ten 

behoeve van het algemeen maat-

schappelijk welzijn,

 •   het signaleren van knelsituaties in 

de samenleving en

 •   het bevorderen van de zorg voor 

het behoud van de schepping.

3.  De diaconale zorg in de gemeente 

en in haar omgeving krijgt gestalte 

in het leven van de leden van de 

gemeente, die worden opgewekt 

tot onderling dienstbetoon, tot 

voorbeden en tot de dienst van 

barmhartigheid en gerechtigheid 

in de wereld, als ook in de arbeid 

die door en onder leiding van de 

diakenen wordt verricht.

Kortom het gaat daarbij dus niet 
alleen om onderling dienstbetoon in 
de eigen kerkelijke gemeente, maar 
ook om het werken in en daarbij het 
signaleren van knelsituaties in de 
samenleving. 

Dat het bij mantelzorg om een 
knelsituatie gaat in de samenleving 
blijkt wel uit het al genoemde aantal 
van 2,6 miljoen mantelzorgers 
waarvan 450.000 zich ernstig belast 
voelen. Zij ervaren dat de zorg teveel 
op hun schouders rust, dat hun eigen 
autonomie in de knel raakt en dat de 
zorgverlening ten koste gaat van hun 
gezondheid en conflicten oplevert op 
het werk of in de thuissituatie.

Een initiatief van mantelzorg-
ondersteuning   ‘Bent u 
mantelzorger, dan weet u ongetwijfeld 
waarover het gaat. Altijd klaarstaan 
voor vader of moeder, altijd aanwezig 
zijn bij een zieke die niet meer 
alleen gelaten kan worden of je 
echtgenoot verzorgen die ernstig 
ziek is. Boodschappen doen, wassen, 
eten, koken: kortweg een huishouden 
runnen, een zieke volledig verzorgen, 
soms zelfs naast eigen gezin en 
huishouding.’

In het handboek voor 
diaconiewetenschap, ‘Barmhartigheid 
en Gerechtigheid’, beschrijft dr. 
Herman Noordegraaf het initiatief 
van een diaconie die de diaconale 
hulpgroep ter ondersteuning van 
mantelzorgers heeft opgericht. Met 
bovenstaande tekst introduceert de 
diaconie het begrip mantelzorg in het 
kerkblad. Herkenbaar voor iedereen, 
en zeker voor degenen die zelf 
mantelzorger zijn.

Soorten mantelzorg-
ondersteuning   Het ministerie 
van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport, Mezzo (de landelijke 

Mantelzorgers 

kunnen 

ondersteuning 

gebruiken
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Vereniging voor Mantelzorgers en 
Vrijwilligerszorg) en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten 
hebben de acht belangrijkste 
soorten mantelzorgondersteuning 
geformuleerd. Dit is een goede 
kapstok om de mogelijkheden van 
diaconale ondersteuning in kaart te 
brengen.

Informatie
Hang een affi che van het Steunpunt 
Mantelzorg in het eigen kerkgebouw 
of wijkgebouw. Leg het tijdschrift 
de Mantelzorger en folders van het 
Steunpunt op de boekentafel in de 
kerk. Schrijf eens een stukje in het 
kerkblad. 

Informeren over mantelzorg is een 
belangrijke pijler van ondersteuning. 
Het kan een eyeopener zijn om te 
ontdekken dat je zelf behoort tot 
de doelgroep van mantelzorgers en 
dus ook aanspraak kunt maken op 
ondersteuning. 

Nodig de coördinator van 
een Steunpunt eens uit op een 
gemeente- of wijkavond om de 

gemeente te informeren over welke 
mantelzorgondersteuning er geboden 
kan worden, maar ook waar kerkelijke 
vrijwilligers wellicht hun steentje 
kunnen bijdragen.

Het gaat ook om het informeren 
over aandoeningen. Nodig bijvoorbeeld 
eens een geestelijk verzorger en/
of een geriatrisch arts uit die kan 
vertellen over de gevolgen van de 
ziekte van Alzheimer. Nodig eens een 
ouderenadviseur uit om over haar werk 
te vertellen. 

Advies en bemiddeling
Maak gebruik van de aanwezige 
deskundigheid bij een Steunpunt 
Mantelzorg. Leg als diaconie 
contact met de coördinator van het 
steunpunt en stel een diaken aan 
als vast contactpersoon. Ook kunt 
u gemeenteleden wijzen op de 
mogelijkheid als vrijwilliger te werken 
in samenwerking met een steunpunt, 
zodat u als diaconie geen heel nieuwe 
organisatie hoeft op te zetten. Begeleid 
een mantelzorger bij het aanvragen van 
Wmo–zorg.

Emotionele steun
Het hoeft geen verdere toelichting hoe 
belangrijk emotionele steun is voor 
een mantelzorger. Dat begint al bij het 
pastorale bezoekwerk, maar bestem 
de bloemen uit de zondagse eredienst 
eens voor een mantelzorger. Gebruik 
dat moment om te vertellen waarom 
de bloemen naar de mantelzorger 
gaan. Een mooi moment daarvoor is de 
zondag vóór de jaarlijkse Dag van de 
Mantelzorg op 10 november.

Breng mantelzorgers met elkaar in 
contact, lotgenotencontact geeft veel 
herkenning. 

Niet alleen 

aandacht 

binnen, maar 

ook buiten de 

kerk
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Educatie
Voor mantelzorgers is instructie over 
hulpmiddelen, over ziekteprocessen, 
over houding, over grenzen stellen 
enzovoort belangrijk om het zorgen 
vol te kunnen houden. Deze educatie 
wordt gegegeven door Steunpunten.

Voor zorgvrijwilligers is 
deskundigheidsbevordering belangrijk 
ook voor wat betreft educatie en 
training, maar het is ook belangrijk dat 
zij hun verhaal kwijt kunnen.

Praktische Hulp
Tegenwoordig wordt er bij ziekte 
in het gezin eerst gekeken of er 
leden in het gezin zijn, die de 
huishouding kunnen laten draaien, 
de zogenaamde ‘gebruikelijke hulp’. 
Dat kan een zware wissel trekken ook 
op jongeren. Daarom is extra hulp 
belangrijk. Bijvoorbeeld in de vorm 
van huishoudelijk hulp, klussendienst, 
vrijwillige hulp, administratieve hulp 
en extra kinderopvang.

Respijtzorg
Respijtzorg biedt mantelzorgers 
de mogelijkheid hun zorgtaken 
even helemaal aan een ander over 
te laten. De bedoeling is dat de 
mantelzorger even vrijaf van de zorg 
heeft. Dat kan door beroepskrachten, 
bijvoorbeeld dagopvang, logeerhuizen, 
zorgboerderijen en door professionele 
respijtzorg thuis. Sommige vormen van 
vervangende zorg worden betaald uit 
de AWBZ.

Overname van de zorg door 
vrijwilligers kan bijvoorbeeld door de 
mantelzorger wekelijks een dag(deel) 
te vervangen, zodat hij of zij kan gaan 
sporten of winkelen.

Maak mantelzorgers er op attent 
dat Het Vakantiebureau in Lunteren 
vakanties met aandacht organiseert, 
onder andere voor (echt)paren met een 
thuiswonende dementerende partner. 
Ook dan is er even respijt, de zorg voor 
de ander wordt dan gedeeld, waardoor 
de mantelzorger tot rust kan komen. 
Veel diaconieën bieden het al aan. 

Financiële tegemoetkoming
Het gaat hierbij om fiscale 
compensatie, bijzondere bijstand en/
of tegemoetkoming onderhoudskosten 
thuiswonende gehandicapte kinderen. 
Soms springt de diaconie (tijdelijk) bij.

Materiële hulp
Woningaanpassing, 
mantelzorgwoning/ -kamer, parkeerpas 
en andere hulpmiddelen zijn bij de 
gemeente te verkrijgen. Maak mensen 
hier op attent.

Barmhartigheid en 
Gerechtigheid   Mantelzorgers 
in en buiten de kerken hebben onze 
aandacht en zorg nodig. Sinds de 
invoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning in 2007 zijn er 
Wmo–raden in het leven geroepen om 
burgers mee te laten denken over het 
beleid van de burgerlijke gemeente 
ten aanzien van zorg en welzijn. 
Ook kerken zijn op veel plaatsen 
in deze raden vertegenwoordigd. 
Wanneer u knelpunten signaleert 
waar mantelzorgers mee te maken 
hebben meld die dan bij de Wmo–raad. 
Het gaat niet alleen om het doen van 
barmhartigheid, maar ook om het doen 
van gerechtigheid.   π
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