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De zaal reageert opgelucht als trainingsacteurs Barbara Oppelaar en Linde Löbert van Ervarea 

vertellen dat ze geen rollenspellen hoeven te doen: zij zullen zelf scenes uitspelen tijdens de 

conferentie ‘Informele zorg’, die door VKI bij Careyn in Utrecht georganiseerd is. Wel vragen ze alle 

deelnemers om actief mee te doen. En dat zijn er veel: meer dan 80 zorgverleners, medewerkers 

welzijn en vrijwilligers hebben zich ingeschreven voor deze middag waarin de samenwerking met 

informele zorgers centraal staat.  

 

Na 2 oefeningen om de zaal ‘op gang’ te krijgen spelen Barbara en Linde de eerste scèneover een 

moeder en een dochter. De dochter maakt zich zorgen over haar moeder die nog thuis woont. Ze 

zegt ongepaste dingen en begint zaken te vergeten. Na onderzoek blijkt dat moeder de ziekte van 

Alzheimer heeft. Dochter geeft aan dat haar wereld op dat moment instortte. De kans dat moeder 

moet verhuizen naar een verpleeghuis wordt reëel, ofschoon moeder daar heel anders over denkt. 

De deelnemers overleggen in tweetallen wat hen in de scène is opgevallen.  

Centraal staat de belasting voor de dochter die heel veel doet, terwijl de moeder het gevoel heeft dat 

het allemaal wel mee valt. De zaal herkent dit: vaak doet één mantelzorger bijna alles. Wat dan vaak 

speelt is: ‘was sich liebt, neckt sich!’: de moeder waardeert vooral de andere familieleden, die leuke 

dingen met haar doen en haar bijvoorbeeld niet wijzen op het innemen van de medicijnen. Wat viel 

nog meer op? 

 Van mensen met dementie neem je meerdere malen afscheid 

 De dochter die de mantelzorger is, is de ‘klosdochter’: ze is de klos en je bent aan het klossen 

(klussen) 

 Familieleden die minder mantelzorgen vinden vaak dat het nog wel mee valt, dat opname niet 

nodig is. Zij zien hun moeder niet zo regelmatig en als ze haar zien pept moederzich zo op dat 

het wel mee lijkt te vallen. 



 
 

   

 

 

 

 

Barbara beschrijft een situatie waarin een zoon zijn vader verwijt dat zijn moeder opgenomen wordt 

(‘schandalig dat je haar zo aan de kant zet’). De vader krijgt daardoor een schuldgevoel. Het gevolg is 

dat de vader iedere dag naar het verpleeghuis gaat en daar als lastig beschouwd wordt: hij bemoeit 

zich overal mee! De verzorging heeft hem daarop te kennen gegeven dat hij maar minder moet 

komen……. Jammer: waren ze het gesprek aan gegaan, hadden ze er waarschijnlijk een gouden 

informele zorger op de afdeling bij gehad! 

Via Kahoot, een manier om digitaal stellingen aan het publiek voor te leggen, geven de deelnemers 

aan hoe zij vinden dat er in hun team omgegaan wordt met informele zorg. De stellingen waren: 

1. Iets voor een ander betekenen kunnen onze bewoners niet meer. Het merendeel was het hier 

niet mee eens: de meeste bewoners kunnen best nog wat voor elkaar betekenen.  

2. Onze organisatie is verantwoordelijk voor het welzijn van de cliënt. Ook hier was men het niet 

mee eens: er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die de instelling deelt met de cliënt en 

het netwerk van de cliënt.  

3. Ik heb zicht op het netwerk van de cliënt. Dit gaf een wisselend beeld: de één heeft wat meer 

zicht dan de ander.  

4. Ik ben actief in het samenwerken met het netwerk van de cliënt. Ook dit wisselde in de groep.  

5. Er is voldoende draagvlak in mijn team om samenwerking met het netwerk van de cliënt vorm 

te geven. Ook hier geen eenduidig beeld. 

Als laatste gaven de deelnemers aan hoe ver ze als team zijn als het gaat om samenwerken met het 

netwerk van de cliënt. Hoewel men al best veel met informele zorg doet, geeft bijna iedereen aan 

dat die samenwerking nog wel kan verbeteren.  

Na deze stellingen zingt Linde een indrukwekkend lied van Jan van der Hammen: ‘Ik ben al oud en 

haast versleten’. Dit lied nodigt iedereen uit om altijd de mens achter de cliënt te blijven zien, met 

alle ervaringen en achtergronden: 

 

Opname of verhuizing? 

Mensen nemen bij verhuizing naar een verpleeghuis vaak afscheid van hun netwerk. 

We noemen het ook ‘opname’ in plaats van verhuizen én sturen dan meestal geen 

verhuisberichten met het nieuwe adres. Eigenlijk is dat vreemd! 



 
 

 

Wat levert samenwerken met informele zorg eigenlijk op? 

In groepjes wordt deze vraag besproken. Resultaat: 

 Je kunt niet zonder elkaar, je hebt elkaar nodig en kunt elkaar steunen. 

 Zeker in de thuiszorg kun je niet zonder informele zorgverleners. 

 Je kunt beter aansluiten op de belevingswereld en de gewoontes van de cliënt: familie weet 

vaak kleine maar, oh zo belangrijke zaken, waar je rekening mee kunt houden. 

 

 

 

 

 Vrijwilligers willen niet altijd onderdeel worden van het netwerk van de cliënt. Cliënten willen 

dit vaak wel. Hoe maak je dit duidelijk? 

In een volgende scène laten Barbara en Linde zien dat er strijd kan ontstaan tussen de informele 

zorger en de verzorgende van de afdeling. Bijvoorbeeld als familieleden komen op momenten dat het 

hen niet uit komt. Het is echter beter voor de cliënt en de samenwerking om zo nu en dan een vraag 

stellen en mee te bewegen is beter. Of om in mogelijkheden te denken i.p.v. in onmogelijkheden. 

Hierbij is volgens de aanwezigen wel een verschil tussen intra- en extramuraal wonende cliënten: als 

de cliënt nog thuis woont ben je als zorgverlener te gast en beweeg je bijna vanzelfsprekend mee. 

Jammer genoeg is dat in verpleeghuizen nog vaak anders. 

Toe, kijk naar mij 
Er is zoveel meer dan wat het lijkt 

Dat voel je pas echt als je naar mij kijkt 
Toe, kijk nog eens naar mij 

Klik hier voor het hele lied 

Meneer de Vries wilde ’s avonds niet naar bed ondanks dat hij moe was. Zijn zoon 

vertelde: vader ging altijd het laatst en deed de lichten uit thuis. Verzorging ging 

daar rekening mee houden door hem te vragen de lichten uit te doen. Dit werkte 

perfect!  

Cliënt vroeg aan verzorgende: wil je me Jet noemen? Hier hadden verzorgenden 

moeite mee; zij zijn niet gewend om de voornaam van een cliënt te gebruiken. 

Maar de cliënt hoorde nooit meer haar voornaam; er is op haar leeftijd vaak 

niemand meer die haar bij haarvoornaam aanspreekt.  

https://www.vankleefinstituut.nl/wp-content/uploads/2017/10/Ik-ben-al-oud-en-haast-versleten.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

In een volgende scène wordt de zaal in 3 vakken verdeeld. Barbara en Linde spelen weer de moeder 

en de dochter uit de eerste scène, nu op de dag voor opname.  

Vak 1: kijken vanuit het gezichtspunt van de moeder/cliënt 

Vak 2: kijken vanuit het gezichtspunt van netwerk/mantelzorgers 

Vak 3: kijken vanuit het gezichtspunt van professional 

Tips die hieruit voort kwamen: 

 Vraag een mantelzorger wat je absoluut niet van haar/hem mag overnemen 

 Bespreek met mantelzorgers wat je van elkaar mag en kunt verwachten 

 Vraag mantelzorgers naar de gewoontes van hun familielid; laat ze het levensverhaal van de 

cliënt vertellen 

 Spreek over verhuizing in plaats van opname. Opname klinkt erg als: ‘kom maar bij ons, wees 

onze gast’. Betekent ook dat je het ‘opname’ gesprek moet wijzigen: anders noemen én de 

cliënt laten voelen dat dit zijn of haar nieuwe huis is.   

In een laatste scène laten Barbara en Linde zich regisseren door de zaal. Ze spelen een vrijwilliger die 

aan het zingen is met bewoners en last heeft van de verzorgenden, die nogal veel lawaai maken.  Hoe 

reageer je dan op elkaar? Ook hier geldt weer: gesprek aangaan en rekening houden met elkaar. Je 

hebt elkaar nodig! 

Tot slot wordt een gedicht voorgelezen van Jan van der Hammen over een mantelzorger die zijn 

vrouw aan het ‘verliezen’ is aan de ziekte van Alzheimer en haar soms nauwelijks meer herkent.  

 

Verdeling cliënt-mantelzorg-professionele zorg:  

Thuis:   40% cliënt/40% mantelzorg/20% professionele zorg 

Na opname:  Minder zelf/minder mantelzorg/veel meer prof zorg 

Wat gebeurt er bij opname dat de cliënt en de mantelzorger ineens veel 

minder doen? De cliënt zal toch niet in een paar dagen niet zo achteruit zijn 

gegaan?  

Mag ik eigenlijk zo wel denken, 
of ik echt nog van je hou? 
Van dat onbekende wezen 

in de kleren van mijn vrouw. 

Klik voor het hele gedicht hier. 

https://www.vankleefinstituut.nl/wp-content/uploads/2017/10/Lied-mantelzorg-mag-ik-eigenlijk-zo-wel-denken-002.pdf

