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Wat een rare tijd!
Wat hebben we een bijzonder moeilijke 
periode achter de rug. Ik weet nog dat 
een 102-jarige zei, dat ze zo iets ergs nog 
nooit had meegemaakt! Het onzichtbare 
van een virus en de onzekerheid over hoe 
je ermee omgaat hebben ons gegrepen.

De groeiende aantallen in maart en april 
en de onbekendheid met het virus zetten 
de verpleeghuizen onder druk. Het 
overheidsbesluit om de verpleeghuizen 
te sluiten was een moeilijk besluit met 
nare gevolgen voor de mantelzorgers. 
We kunnen nu terugkijken. We moesten 
op onze tenen lopen, maar het is ons 
steeds gelukt om met voldoende 
beschermingsmiddelen te werken. Onze 
medewerkers hebben zich met hart en ziel 
ingezet om alle zorg te kunnen bieden die 
de mensen nodig hadden. We hebben 
extra’s kunnen doen voor het welzijn van 
onze bewoners. Maar er werd een groot 
beroep op de mantelzorgers gedaan.  
Het positieve is dat we samen de snelle 
verspreiding van het virus hebben weten 

te stoppen en dat veel ellende is voor-
komen voor bewoners en medewerkers. 
Het negatieve is het missen van contact 
met de familie. En dat is zeer spijtig.

De beelden van u, mantelzorger, en de 
gesprekken met velen staan mij bij. Het 
contact werd gemist, het aanraken, de 
herkenning van dichtbij, dat was er niet. 
Corona doet pijn en we lopen er niet 
omheen. In dit magazine vindt u de 
verhalen. En u vindt de tips. Want hoe 
moeilijk ook, we willen er voor u samen 
zijn: bewoner en mantelzorger. We zijn 
dankbaar voor uw begrip en waarderen 
uw geduld. En we begrijpen ook dat het 
pittig is. Maar ook als u praten wilt over 
uw eigen situatie, kunt u een beroep op 
ons doen via de contactverzorgende, 
voor een gesprek bijvoorbeeld met een 
geestelijk verzorger of psycholoog.

Het verpleeghuis is weer open, we hopen 
dat dit zo blijft. Mocht het virus ergens 
voorkomen dan zullen we de meest 
bewonersvriendelijke oplossingen 
zoeken. Want we weten meer dan in maart 
en april en we kunnen samen goede 
afspraken maken. Onze medewerkers 
hebben hart voor zorg aan bewoners,  
u kunt daarop rekenen en samen 
proberen we toch de geluksmomenten 
te zoeken in deze rare tijd.

Eppie Fokkema
Voorzitter van de Raad van Bestuur Archipel

Voorwoord
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Daarvoor al bemerkte de familie 
vergeetachtigheid bij hun moeder, 
aldus Gemma: “We gingen elk jaar een 
week met haar op vakantie. Toen we in 
Rome op het vliegveld stonden, dacht 
ze dat we in Amsterdam waren. 
We gingen naar een geriater.”

Eigen regie
De familie zit op één lijn, vervolgt 
Gemma: “Met haar verjaardag en met 

kerst gaan we met haar en de hele 
familie uit eten, daar geniet ze van. 
We wonen alle drie in de buurt. 
We hebben altijd gezegd dat onze 
moeder zo veel mogelijk zelf moest 
blijven doen wat ze kon doen. Al sinds 
ik kinderen heb, gaat mijn moeder 
bijvoorbeeld elke woensdag en 
zaterdag mee boodschappen doen. 
Daardoor is ze heel actief gebleven. 
Maar langzaamaan hebben we dingen 

Het verhaal van mantelzorger  
Gemma van Kasteren:

Vertrouwde omgeving
Zussen Gemma van Kasteren en Carla en hun broer Rinus zijn nauw 
betrokken bij het wel en wee van hun moeder (92) die in Berkenstaete 
woont. Gemma vertelt dat dat een vertrouwde omgeving voor haar is: 
“Onze moeder heeft hier 25 jaar vrijwilligerswerk gedaan, ook toen het 
nog Zorgcentrum De Vloed was. Ze was tachtig toen ze ermee ophield.”
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overgenomen. Niet alles, al hadden 
we twijfels over bijvoorbeeld autorijden 
of fietsen, maar we vonden het 
belangrijk dat ze haar eigen regie 
behield. Ook zorgden we ervoor dat 
alles goed geregeld werd. Vanwege 
haar achtergrond doet mijn zus alle 
medische zaken, ik de financiën 
omdat ik daarin onderlegd ben en 
onze broer springt bij als het nodig is. 
Onze vader is in 1981 overleden en ze 
heeft nooit een andere partner gehad. 
We haalden en brachten haar vaak, 
moeder at zeker drie keer per week bij 
ons of bij mijn zus. Ze was dus bijna 
elke dag onder de pannen; wel een 
grote belasting voor ons. Dat deden 
we met plezier, hoor, want ook wij 
moeten ons hart volgen; anders werkt 
het niet. Moeder vond het prima en 
was altijd heel dankbaar dat er goed 
voor haar gezorgd werd.”

Kwaliteit
Moeder Van Kasteren belandde ruim 
vijf jaar geleden in Berkenstaete: “In 
eerste instantie hier in de dagbesteding, 
daarna op een gesloten afdeling. Daar 
knapte ze goed op van een longont-

steking en gebroken ribben. Ze bleef 
dingen zelf doen, zoals aardappels 
schillen, koffie rondbrengen op de 
afdeling, de trappen op en af lopen. 
Ze heeft zelfs nog twee keer met haar 
kleinzoon meegevlogen die piloot is; 
vliegen heeft ze altijd geweldig 
gevonden. We hebben bewust de 
activiteiten doorgezet die ze al had; 
koersbal, pianoherinneringen, 
bewegen, bakken, wellness, kienen. 
Doe je dat niet… Je ziet hier mensen 
op niveau x binnenkomen en binnen 
een paar maanden enkele levels 
daaronder zitten.”
Toch, de verhuizing betekende in 
meerdere opzichten een verandering: 
“Je gaat je eisen en verwachtingen 
bijstellen. Ze leverde na de tweede 
longontsteking wel in, maar we vinden 
dat ze nog steeds kwaliteit van leven 
heeft. Zolang dat is, willen we haar 
graag bij ons houden, al komt er 
natuurlijk een tijd van afscheid 
nemen. Als moeder maar geniet, dan 
is het voor ons goed. We houden haar 
actief. Dat doet ze goed, dat doet haar 
goed. Het is een plezier om haar mee 
te nemen; ze is altijd vrolijk en vindt 
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het altijd leuk om mee te gaan, of het 
nu een drukke of een rustige omgeving 
is. Dan weet je dat ze het fi jn, 
vertrouwd en veilig vindt om mee te 
gaan. Dat hebben we altijd met ons 
hart gedaan.”

Corona
Echter, de coronacrisis strooide roet in 
het eten, beaamt Gemma: “Het was 
moeilijk. Ik was begin maart op 
vakantie geweest en dacht daarna 
naar moeder te kunnen, maar helaas. 
We vertelden haar grappend: ‘Moeder, 
gewoon blijven ademen totdat dit 
voorbij is’. We kregen wel een uitge-
breide nieuwsbrief over corona maar 
die heb ik nagenoeg niet gelezen; 
die ging over alle Archipellocaties. 
Beeldbellen ging moeizaam, al lukte 
het een paar keer. Dan is de afstand 
letterlijk en fi guurlijk groot. Ik denk 
dat moeder wel in de gaten had dat er 
veel minder activiteiten waren – ze 
had hiervoor bijna elke dag een 
activiteit - en dat de verzorgenden het 
heel druk hadden. Ze mocht niet van 
de afdeling. Toen we toevallig van een 
besmetting elders in Berkenstaete 
hoorden, vond ik het persoonlijk 
vervelend dat er niet over gecommuni-
ceerd werd. We wisten niet hoeveel 
mensen waar besmet waren. We 
maakten ons zorgen en dat had niet 
gehoeven, want het zat niet bij onze 
moeder op de afdeling. Die communicatie 
had optimaler gekund. Gelukkig is het 
goed gegaan. Moeder is 92 en je weet 
dat het afscheid komt, maar in zo’n 

calamiteitensituatie? Dat wil je niet.”
Intussen deed de familie raambezoeken 
en Gemma is twee keer binnen 
geweest: “Maar dat heeft  niet veel 
toegevoegde waarde, met mondkapje 
en anderhalve meter afstand. Een 
raambezoek kun je nog met meerdere 
mensen doen. Met haar verjaardag 
zijn we per gezin aan haar raam 
geweest, zorgden we voor taart en 
een cadeautje. Dat vond ze leuk. Ach, 
iedereen doet z’n best en ik snap dat 
de regels gevolgd moeten worden; 
iedereen gezond houden is prioriteit 
nummer één en dat is natuurlijk 
helemaal prima. De regels zijn alleen 
af en toe een beetje krom. Maar het 
personeel heeft  in deze tijd goed werk 
geleverd en altijd klaargestaan.”
De coronamaanden zijn niet in de 
koude kleren gaan zitten: “Ik zie toch 
dat ze in die tijd sneller achteruit is 
gegaan. Ze was op momenten al 
onrustiger, dat gebeurt nu vaker. 
Ze is nog wel vrolijk maar nu vergeet 
ze letterlijk alles. Er blijft  niets meer 
hangen in haar kortetermijngeheugen. 
Maar gelukkig heeft  ze zelf niet veel 
weet gehad van wat er in de wereld is 
gebeurd. Voor ons is het erger, 
emotioneel; niet naar haar toe kunnen, 
geen hand, knuff el of kus geven. 
Ze kan niet mee in de auto naar ons 
toe, wat we eerst minstens twee keer 
per week deden. Die dingen mis je. 
Dat is wat je zo graag vanuit je hart 
zou willen. Zo gauw het weer kan, 
ga ik haar meteen halen. Dat is het 
eerste dat ik ga doen.”
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“De familie 
zit op één lijn”
Gemma van Kasteren
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Wil legt uit waarom Nico vanuit thuis 
in Batadorp naar Kanidas verhuisde: 
“Nico heeft afasie, gemengde demen-
tie – vasculair en Alzheimer – en 

andere lichamelijke problemen. Eind 
2018 ging het thuis niet meer. Hij zou 
in eerste instantie naar Limburg gaan 
maar gelukkig kwam er hier plek.” 

Het verhaal van mantelzorger Wil van Buren:

Menselijk blijven
Wil is altijd uiterst trouw in haar bezoeken aan echtgenoot Nico,  
die sinds anderhalf jaar in De Bestse Archipellocatie Kanidas woont. 
Ze had dan ook grote moeite met de coronalockdown en is blij dat die 
eindelijk achter de rug is.
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Ze vindt hem achteruitgegaan: “Hij 
heeft ingeleverd. Voorheen ging ik vijf 
keer per week naar hem toe. Ik deed 
zijn was, deed zijn haren en snor, 
hield zijn kamer bij en hielp af en toe 
op de afdeling. Ik wil hem ook in de 
laatste fase zoveel mogelijk verzorgen. 
Nico kon heel mooi schilderen, 
jeu-de-boulde graag, ging naar de 
klassieke muziek. Dat is allemaal 
stilgevallen en hij weet er niets meer van.”

Bellen en foto’s
In het begin van de coronacrisis kon 
Wil hem nog zien: “Ik ging elke dag 
vijf minuten naar zijn raam, zodat hij 
me bleef herkennen. In het begin was 
dat moeilijk; hij werd boos, snapte het 
niet. Ik bleef maar zeggen dat het 
goed zou komen. ‘Ja, ja’, zei hij dan 
gelaten. Dat weet hij nu allemaal niet 
meer. Hij herkent me gelukkig nog. 
We hebben ook regelmatig gebeld, 
dan wilde hij mijn stem horen en kon 
ik hem geruststellen. De medewerkers 
stuurden ook regelmatig foto’s, als hij 
bijvoorbeeld aan het knutselen was. 
Videobellen ging niet (Nico is slecht-
ziend – red.). Ik voel duidelijk dat hij 

steeds verder van mij verwijderd 
raakt, zeker na deze maanden. Dat is 
een hard gelag. Je wilt toch het proces 
meemaken. Anders was dat ook 
gebeurd, die snelheid van verandering, 
maar het is moeilijk als je daar niet bij 
bent. Daar heb ik veel verdriet, pijn en 
slapeloze nachten van gehad. Hij 
wordt hier goed verzorgd maar het 
was toch anders.”

Demonstratief
Het zat Wil zo hoog dat ze demon-
streerde: “We zijn 58 jaar getrouwd, 
ik wilde bij hem zijn. Half maart ging 
de boel op slot, mocht ik niet meer 
binnen. Ik zag wat het met mensen 
deed, dat ze hard achteruitgingen. 
Ze werden niet meer geprikkeld door 
familie en vrienden. Ik ging regelmatig 
met mijn man op een terrasje zitten, 
een bitterballetje eten; dan kwamen 
vrienden langs. Dat viel weg en hij 
kent hen niet meer. Er kwamen ook 
moeilijke vragen. Door zijn afasie is 
hij moeilijk te volgen; dat kost me ook 
meer moeite.”
Ze vond de lockdown heftig: “Potver-
dikkie. De eerste veertien dagen wist 
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ik niet hoe of wat. Ik dacht dat het een 
week of vier of zes zou zijn maar het 
duurde steeds langer. De ramen zijn 
vrij hoog voor mij. Ik nam telkens een 
trapje mee, daar ging ik dan op staan. 
Zo hebben we aan het raam elkaar 
kunnen zien, met het raam een beetje 
open zodat hij me kon verstaan. 
Zo brachten we de tijd door. Het 
zorgen voor, dat werd me ‘ontnomen’. 
Er was ook angst, of Nico het virus zou 
krijgen; ‘dat zal me toch niet gebeuren?’ 
We hebben samen al zoveel meege-
maakt, zoveel overwonnen en telkens 
weer de draad weer opgepakt. 
Vandaar ook mijn actie.”
Wil zat drie dagen voor de ingang 
van Kanidas om te protesteren: 
“In een opwelling, toen ik ’s ochtends 
ineens de kracht voelde. Ik had zoveel 
verdriet, telkens als ik ’s middags 
thuiskwam na het raambezoek. Ik kon 
ook nergens heen, er met niemand 
over praten, het verdriet overheerste. 
Ze schrokken hier wel, hebben 
gemerkt dat ik een vasthoudend type 
ben. Het moet menselijk blijven, vind 
ik. Daar blijf ik voor knokken. Maar ik 
realiseerde me niet wat mijn actie 
teweegbracht. Ik dacht op dat moment 
dat ik niets te verliezen had. Diverse 
mensen van Archipel kwamen met me 
praten; ik wilde het bestuur laten 
weten dat het niet langer zo kon, wat 
het met mensen deed. Iemand in de 
vriendenkring belde de krant en toen 

barstte het los. Ik ben weken thuis 
platgebeld door allerlei zenders. 
Ook veel hartverwarmende reacties. 
Ik realiseerde het me niet, maar ik zei 
wat veel mensen voelden. Zo overwel-
digend. Na drie dagen gingen er meer 
mensen zitten om mij te steunen en ze 
wilden dat ik weer kwam, er kwam 
zelfs een actiegroep. Dat wilde ik niet; 
ik vond drie dagen genoeg, ik had 
genoeg aandacht gehad en mijn punt 
gemaakt, vanuit mijn hart. Ik wilde 
rust, na alle reacties, mails, post en 
zelfs bossen bloemen, uit het hele 
land. Dat was genoeg voor mij.”

Rust
Inmiddels heeft Kanidas in juni de 
deur letterlijk en figuurlijk weer op 
een kier kunnen zetten en geldt vanaf 
1 juli weer de ‘gewone’ bezoekregeling, 
met inachtneming van de voorschriften.
Wil: “Daar ben ik blij om. Ik merk dat 
het voor de medewerkers nu ook 
rustiger is, na alle gesprekken over de 
regels en bedrijven die met cadeaus 
kwamen. Ik voel wel wat meer afstand, 
het is wat minder gemoedelijk; 
hopelijk komt dat terug. Het zou fijn 
zijn om weer koffie te drinken en een 
praatje te maken, ook met andere 
familieleden. Leuke contacten zijn ook 
voor mij een sociaal gebeuren, en dat 
viel helemaal weg, net als de yoga, 
het zangkoor, met een vriendin weg. 
Dan is de eenzaamheid groot. Eerst 
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“ We zijn 
  58 jaar getrouwd, 
 ik wilde bij 
    hem zijn.”

              Wil van Buren

mocht ik hem zien achter een grote 
ronde tafel, mondkapje op. Dat was 
aan beide kanten emotioneel. Daarna 
kwam ik drie keer per week een 
uurtje, op afspraak en conform de 
regels. Ik mocht twee keer met hem 
gaan wandelen, dan wachtte ik 
buiten, en een keertje op zijn kamer. 
Ach, 58 jaar geleden moesten we ook 

afstand houden en mochten we ook 
niet dicht bij elkaar zitten, dan moesten 
we opschuiven van mijn moeder. 
Na drie maanden is hier de rust 
weergekeerd. Maar we kunnen weer 
grapjes maken en we hebben het 
gezellig met elkaar.”
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Achteruitgang
“Familie zag hun geliefde lange tijd niet 
en daarna viel achteruitgang op. Meestal 
is dat ook het natuurlijke proces, zeker bij 
mensen met dementie maar het valt meer 
op als je iemand langere tijd niet ziet. 
Dan lijkt het alsof iemand extra is achter-
uitgegaan, maar dat hoeft niet zo te zijn. 
Dat kan natuurlijk confronterend zijn.”

‘Waar was je?’
Aan mensen met dementie uitleggen 
‘waar je al die tijd was’, is ook niet 
makkelijk: “Eigenlijk wil je bevestigen dat 
je elkaar gemist hebt. Dat helpt in het 
contact; aansluiten bij de emotie. Zeg: 
‘Ik ben ook boos en verdrietig dat ik niet 
naar je toe kon. Ik heb je gemist maar 
gelukkig ben ik er nu.’ Dat verbindt. Het 
is fijn om die stomme corona de schuld 
te geven en samen een beetje boos te zijn. 
Dan sta je naast elkaar.”

Nieuwe golf?
“Dat kan onzekerheid en spanning 
oproepen, zeker bij mensen met dementie 
die zo’n dreiging niet goed snappen.  
Ze voelen dat u als mantelzorger iets 
spannend vindt. De cliënt is de crisis 
misschien al vergeten en kan niet goed 
overzien waar u het over hebt. Dat is niet 
concreet, een boze wolk die ergens hangt. 
Mensen met dementie kijken en leven in 
het hier en nu.”

Niet knuffelen
“Het is belangrijk te mogen benoemen 
dat je iemand wilt omhelzen. Dat is 
lastig. We zagen in de maatschappij dat 
mensen creatieve manieren zoeken:  
de elleboog geven in plaats van handen 
schudden, zwaaien, kushandjes. Fysiek 
nabij zijn kan ook op anderhalve meter, 
al kun je de huidhonger niet wegnemen 
en oplossen. Kan de cliënt die afstand 

Psycholoog Hanneke Nijsten belicht de coronaperiode:

Balans tussen veiligheid en 
kwaliteit van leven
Klinisch neuropsycholoog Hanneke Nijsten heeft met haar vakgroep 
het Archipelbestuur voorzien van informatie en advies over de 
psychosociale gevolgen van de quarantaine bij cliënten en 
medewerkers. Ze (h)erkent dat de coronaperiode niet makkelijk was 
voor cliënten en mantelzorgers.
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niet overzien, dan is het vooral belangrijk 
zoveel mogelijk beschermd te zijn; geen 
bezoek met klachten, hygiënemaatregelen 
en afstand houden waar het kan. Je kunt 
zwaaien door het raam of op de iPad, maar 
je kunt ook samen de vingers uitsteken 
en elkaar op het glas aanraken. Of iets 
liefs op een briefje schrijven. Zo kun je in 
elk geval bij de momenten van aankomst 
en afscheid non-verbaal contact hebben.”

Toekomst
“In de evaluatie van het outbreak-manage-
mentteam is naar voren gekomen dat 
voortaan psychologen en geestelijk 
verzorgers erbij aansluiten, juist om 
psychosociale aspecten mee te nemen. 
We zorgden, eerst wekelijks, voor over-
zicht van deze gevolgen en input voor 
het beleid. We namen de meest recente 
landelijke informatie mee, ook vanuit 
allerlei wetenschappelijke onderzoeken. 
We zien nu dat een complete lockdown 
voor cliënten en bezoekers niet de 
oplossing is. We moeten veel meer kijken 
naar maatwerk binnen een gebouw, een 
afdeling en bij het ziektebeeld van 
cliënten; wat is haalbaar en mogelijk? 
Wat is de balans tussen – het bewaken 
van – de veiligheid van cliënten en 
medewerkers en de kwaliteit van leven? 
Contacten en een zinvolle dag zijn 
daarin belangrijk; dat hebben we al 
doende in deze crisis geleerd. Ook zien 
we nu de veranderingen in gedrag. Met 
name bij mensen met dementie zagen 
we ook minder overprikkeling; minder 
bewegingen en drukte in een huiskamer, 
naar activiteiten ‘moeten’, weer opgehaald 
worden. Dat gaf veel meer rust. Dat heeft 

veel cliënten goed gedaan. Reuring kan 
gezellig zijn maar ook prikkels geven die 
voor mensen met dementie onrust kunnen 
geven. Maar tegelijk zagen we ook, vooral 
bij cognitief ‘betere’ mensen en toen het 
langer duurde, dat er meer somberheid 
en gevoelens van eenzaamheid waren.
Dat weten we nu. Ons advies is dan ook, 
samen met cliënt en familie, de eerder-
genoemde balans te vinden. Er zijn grote 
verschillen bij cliënten en mantelzorgers. 
Sommigen willen absoluut niet op 
bezoek komen, alle risico’s uitsluiten, 
anderen vinden bezoek en contact 
belangrijker, kiezen voor het nu. Het 
dilemma voor de organisatie is dat 
iemands persoonlijke keuze automatisch 
consequenties kan hebben voor anderen. 
In het ‘samengestelde gezin’ van een 
woongroep heeft iedereen andere normen 
en waarden. Daarin moet je veiligheid en 
een algemene verantwoordelijkheid naar 
elkaar in zien te vinden, die acceptabel 
is voor iedereen; kiezen voor eigen 
veiligheid en welzijn, en die van anderen, 
en niet ten koste van anderen.”
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    “Kom gerust 
eens helpen.”

De wisselende rollen 
van de mantelzorger
Als mantelzorger hebt u verschillende 
rollen, die ook nog eens mettertijd 
veranderen. U hebt een persoonlijke 
relatie met uw echtgenoot, kind, 
familielid, vriend, al voordat – gaan-
deweg of plotseling – de ziekte of 
beperking toeslaat. Vaak begint de 
ondersteuning die u biedt met zaken als 
de fi nanciën, gezelschap en begeleiding 

in het huishouden. Worden de gaten in 
het functioneren wat groter, dan wordt 
de mantelzorg die u wilt of moet bieden 
ook intensiever, al dan niet in combinatie 
met thuiszorg en dagbesteding. 



Uw dierbare woont nog steeds thuis en 
dat kan omdat u in de dagelijkse praktijk 
veel zorgtaken op u neemt. Pas als thuis 
wonen met hulptroepen helemaal niet 
meer gaat of onveilig wordt, kan het 
verpleeghuis ter sprake komen; dan 
krijgt u te maken met de wachtlijst 
daarvoor, en de ondersteuning door 
zorgtrajectbegeleiding.

In al die verschillende fasen krijgt u te 
maken met de vele diverse aspecten van 
mantelzorgen, negatieve en positieve 
kanten. Het kan een dankbare taak zijn 
die mensen dichter bij elkaar brengt, 
maar ook zwaar en confronterend. Je ziet 
je dierbare veranderen, zelfstandigheid 
inleveren, afh ankelijker worden. Hierdoor 
kunnen de onderlinge band, maar ook 
de verschillende rollen veranderen.

Die verschuivingen in rollen én de 
intensiteit van de zorg kunnen emotionele 
impact hebben en een zware last zijn. 
En dan kunt u – hoe lastig toegeven dat 
ook is – zélf hulpvrager worden als u 
merkt dat u het emotioneel moeilijk hebt 
of overbelast raakt … 
U bent en blijft  de zeer belangrijke 
persoon in het leven van een zieke 
dierbare. U bent degene die zijn of haar 
wensen en behoeft en als geen ander 
kent, dus uw rol als mantelzorger blijft  
cruciaal. Dat kan alleen als u ook goed 
voor uzelf blijft  zorgen en leert omgaan 
met de benodigde aanpassingen. 

Met o zo belangrijke zelfzorg verhoogt u 
uw eigen draagkracht. Wanneer uw 
naaste – eindelijk – naar het verpleeghuis 
kan, kan uw rol als mantelzorger weer 
veranderen. Die keuze is aan u; u bepaalt 
zelf uw rol als mantelzorger. 
Maar u bent en blijft  de zeer belangrijke 
persoon in het leven van een zieke 
dierbare en u bent dus veel meer dan 
degene die ‘op bezoek komt’. Uw rol als 
mantelzorger blijft  ook nu cruciaal. Wat 
deed u in de thuissituatie? En wat wilt u 
graag (blijven) doen voor uw naaste die 
bij ons woont? Misschien vinden jullie 
beiden het prettig om bepaalde 
gewoontes of activiteiten in stand te 
houden. U hoeft  namelijk niet alles aan 
de medewerkers over te dragen. Dat kan 
en mag natuurlijk wel, zeker als u 
behoeft e hebt om even op adem te 
komen. Dan kunt u activiteiten op een 
later tijdstip weer oppakken. 
Ook in de zorg verandert uw aandeel. 
U stelt samen met de arts en de contact-
verzorgende het Zorgleefplan op. 
Het kan zo zijn dat u in het begin een 
beperkte(re) rol van begeleider en 
ondersteuner heeft , en deze zich 
ontwikkelt tot een rol waarbij u alle 
belangrijke beslissingen namens uw 
naaste neemt. Wellicht wilt u blijven 
helpen bij de verzorging of uw dierbare 
wekelijks begeleiden naar een activiteit. 
U krijgt te maken met het verplegende 
en behandelende team dat de primaire 
zorg doet. 
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Misschien krijgt u interacties en 
discussies met het personeel als de  
zorg niet strookt met wat u gewend was 
of altijd deed. Blijf vooral goed communi-
ceren met en ventileren bij naasten of 
het verplegende team. Kijk ook naar 
mogelijkheden voor financiële onder-
steuning bij de overheid of begeleiding 
van het cliëntsysteem door het 
verpleeghuis. Daarmee kunt u al starten 
voordat de verhuizing daadwerkelijk 
voor de deur staat.

De nieuwe situatie
Op een dag is het zover: u zorgt voor
vertrouwde spullen in de nieuwe
woonruimte en begeleidt uw familielid
naar de nieuwe woonsituatie. U hebt
van tevoren overlegd met de contactver-
zorgende wat uw wensen zijn, waar
u tegenop ziet op de dag zelf en welke
ondersteuning u nodig hebt. Soms is
er van tevoren al een intakegesprek
op locatie geweest en zijn de praktische 
zaken doorgenomen, bijvoorbeeld over 
wat de code is om de deur te openen om 
op de gesloten afdeling te komen of hoe 
u een tag krijgt om zonder code naar 
binnen te kunnen. Het moment van 
afscheid wordt door familie vaak als heel 
moeilijk ervaren. Misschien is uw naaste 
verdrietig of zelfs boos. Maar ook zonder 
dat is het vertrek vaak een moeilijk 
moment. Vraag voor de verhuizing 
gerust de contactverzorgende om advies 
en ondersteuning rond de verhuizing of 
het moment van vertrek.

De eerste periode
Zodra uw familielid is verhuisd, start

een wenperiode van zes weken, zowel 
voor de cliënt als de mantelzorgers.  
In die periode observeren het team van 
dagelijkse medewerkers, arts en
psycholoog hoe het gaat, welke
activiteiten uw familielid interesseren,
met welke medebewoners aansluiting
is. In deze periode heeft u een gesprek
met de arts om informatie te ontvangen 
en afspraken over eventuele behande-
lingen te maken. Na afloop van deze 
periode vindt er een Multi Disciplinair 
Overleg van alle betrokkenen plaats. 
Ook u wordt natuurlijk uitgenodigd  
voor dit overleg. Het Zorgleefplan  
wordt opgesteld. 

Dit plan wordt na een half jaar geëva-
lueerd en zo nodig bijgesteld. Het Multi 
Disciplinair Overleg vindt twee keer  
per jaar plaats. Heeft u tussen de 
halfjaarlijkse Multi Disciplinaire  
Overleggen door vragen, opmerkingen 
of wensen, dan kunt u deze altijd stellen 
aan uw contactverzorgende.

Contact houden
-  Contactverzorgende 

Elke bewoner en familie heeft  
vanaf het eerste moment een contact- 
verzorgende. Die is voor u en uw naaste 
het eerste aanspreekpunt.  
De contactverzorgende coördineert alle 
activiteiten rondom het wonen, welzijn 
en de zorg, die zijn vastgelegd in het 
Zorgleefplan en informeert de andere 
medewerkers hierover.  
Bij de contactverzorgende kunt u in 
eerste instantie uw vragen neerleggen 
en uw wensen of behoeften bespreken. 
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Of het nu gaat over de inrichting van  
de woonruimte, de verzorging van de 
cliënt of uw wens in gesprek te  
gaan met de arts. U kunt bij de contact-
verzorgende aangeven op welke wijze en 
hoe vaak u graag contact houdt met de 
medewerkers. Wanneer wilt u dat er met 
u contact wordt opgenomen?  
De afspraken worden vastgelegd in het 
Zorgleefplan zodat iedereen binnen  
het team daarvan op de hoogte is.  
Maak gerust een afspraak met uw contact-
verzorgende wanneer u vermoedt wat 
meer tijd en rust voor een gesprek  
nodig te hebben.

-  Behandelaars 
Hebt u vragen over de behandelingen 
van uw verhuisde familielid, dan kan 
de contactverzorgende voor u een 
afspraak regelen bijvoorbeeld met  
de fysiotherapeut of de specialist 
ouderengeneeskunde.

 
-  Geestelijk verzorger 

Aan elke locatie is een geestelijk 
verzorger verbonden. Behalve de cliënt 
zelf kunt ook u terecht bij hem of haar 

voor een luisterend oor en onder-
steuning. U kunt via de contactverzor-
gende een eerste afspraak regelen.

 
-  Elektronisch Cliënten Dossier  

Alle informatie die van belang is voor 
het verzorgen en begeleiden van uw 
familielid staat in het Elektronisch 
Cliënten Dossier (ECD). Dit dossier  
kunt u inzien samen met uw contact-
verzorgende. Maak hiervoor gerust  
een afspraak. Op dit moment wordt er 
binnen Archipel gewerkt aan een 
Cliënten Portaal waardoor u zelfstandig 
in het dossier kunt kijken.

Wie is wie?
Behalve de contactverzorgende komt u
de volgende medewerkers in het
dagelijkse zorgen en begeleiden van
uw naaste tegen:
•  Verzorgenden/ verpleegkundigen 

– verantwoordelijk voor de dagelijkse 
persoonlijke verzorging van  
de bewoners.

•  Woonondersteuners – werken op de 
huiskamer, zorgen voor sfeer en 
verzorgen het eten en drinken.
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•  Woonbegeleider – werkt hoofdzakelijk 
op de huiskamer en organiseert en 
coördineert daarnaast de huiskamer-
activiteiten en jaarlijks terugkerende 
festiviteiten die aansluiten bij de 
cliënten. Bij de woonbegeleider kunt u 
terecht met ideeën in die richting.

•   Medewerkers dagbesteding  
– organiseren en begeleiden specifieke 
activiteiten binnen of buiten de locatie.

•  Dagbestedingscoach: met deze coach 
stelt u samen met uw naaste passende 
dagbesteding samen.

•  Vrijwilligers – deze zijn actief in de 
huiskamer, bij activiteiten of geven 
extra aandacht aan individuele 
bewoners.

Een nieuwe fase
-  Hoe gaat het nu met u? 

Hoe is het voor u om
• de zorg uit handen te geven? 
• u schuldig te voelen over de opname? 
• verdriet te hebben over de veranderde 
 (partner- of kind)relatie? 
• toch te genieten van het leven  
 terwijl uw naaste is opgenomen? 
• als partner: na jaren van zorgen  
 nu alleen te zijn? 
• naast al het zorgen een sociaal  
 netwerk te behouden of op  
 te bouwen? 
• een nieuwe draai in het leven  
 te vinden?
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-  Afscheid nemen 
U zit in een fase van afscheid; afscheid 
van de oude situatie thuis en afscheid 
van uw naaste zoals die vroeger was. 
Immers, door bijvoorbeeld dementie 
verandert uw familielid en verandert ook 
de relatie met hem of haar. Gevoelens 
van verdriet, machteloosheid, verzet 
en boosheid horen hierbij. Mogelijk 
vindt u het prettig om hierover te praten 
met een geestelijk verzorger of psycho- 
loog. Deze zijn er voor de cliënt en ook 
voor u, als u daar behoefte aan hebt.

-  Informatie over dementie  
Regelmatig worden er informatie-
bijeenkomsten over dementie  
georganiseerd. Voortschrijdende 
dementie kan immers samengaan met 
gedragsveranderingen die moeilijk te 
begrijpen zijn. Ook het contact maken 
wordt mogelijk steeds moeilijker.  
Een psycholoog geeft de theoretische 
achtergrond van dementie en  
kan – eventueel samen met een  
dagbestedingscoach – handvaten 
geven hoe om te gaan met uw eigen 
familielid of zijn/ haar medecliënten.

Wat kan en mag u doen voor uw naaste?
In aanloop naar de verhuizing bent u
steeds meer gaan doen in de verzorging 
en ondersteuning van uw familielid.  
In de nieuwe situatie kunt u in 
afstemming met de medewerkers zelf 
bepalen wat u zelf wilt blijven doen, wat 
u samen met de medewerkers oppakt en 
wat u helemaal overdraagt aan hen.  
Wie weet wilt u na een tijdje ook eens 
actief zijn op de huiskamer van de woon-
groep waar uw familielid woont.  
Of wilt u ondersteunen bij een activiteit 
die wordt georganiseerd. Vanzelf-
sprekend doet u dit in afstemming met 
de medewerkers. Zij weten precies wat 
passend is voor de individuele cliënten 
en voor de sfeer en het reilen en zeilen 
in de huiskamer op dat moment. 
Dus kom gerust eens helpen rond het 
eten, samen koken, voorlezen, muziek 
maken of pannenkoeken bakken of iets 
anders. Van harte welkom!
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