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Voorwoord
Beste mantelzorgers,

Mijn moeder is in 2016 naar het 
verpleeghuis gegaan, ergens in 
Friesland. We zagen het al enkele 
jaren aankomen. Haar geheugen werd 
minder en zij steeds verwarder. Ze is 
een mens met dementie. Mijn vader 
heeft lang voor haar gezorgd, maar op 
een gegeven moment dwaalde ze in 
het dorp en kon ze niet langer thuis 
blijven. En toen hebben we het besluit 
genomen en hebben we een goede 
plek voor haar gevonden.

Voor mijn vader en voor ons was dit een 
grote verandering. Er zijn dan zoveel 
vragen en je begrijpt het niet. Voor 
mijn vader is het leven geheel anders 
geworden. De vrouw waarmee hij meer 
dan 60 jaar samenleeft is een ander 
mens geworden en thuis is het stiller.

Gelukkig is ze goed terecht gekomen. 
Mijn moeder herkent enkel mijn vader. 
Vrijwel dagelijks komt mijn vader langs 
en ze noemt hem bij zijn naam, Rinze. 
We weten niet wat ze denkt, we kunnen 
slechts gissen. Maar we zien wel dat 
ze tevreden is. En dat stemt ons blij. 

Want er zijn mooie momenten. Onlangs 
hebben we haar 85e verjaardag gevierd. 
Zij kent niet de betekenis, maar wij als 
familie hadden samen met haar een 
heel waardevol moment.

Ik kan er veel meer over vertellen,  
het is ons verhaal. En elk verhaal is 
verschillend. Dagelijks zie ik bij Archipel 
mantelzorgers hun echtgenoot, vader, 
moeder, opa, oma, vriend of vriendin 
opzoeken. Of de vele vrijwilligers die 
geheel belangeloos mensen bezoeken. 
U kent uw eigen verhaal als mantel
zorger. De vragen, de pijn en de 
waardevolle momenten, het zijn 
allemaal delen van uw verhaal.

We delen enkele verhalen in dit 
magazine. Dat geeft herkenning en 
dat helpt. Ik wens u veel leesplezier.

Eppie Fokkema
Voorzitter van de Raad van Bestuur 
Archipel
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Het verhaal van de mantelzorgers:

Frans en dochter  
Nancy Vroomen

Mevrouw Cisca Vroomen (86) woont in Berkenstaete  
in Son en Breugel, naast Acaciastaete waar haar man Frans (87) woont. 

Dochter Nancy komt wekelijks langs.

“Mijn vrouw mankeerde nooit wat.  
Als ik eraan dacht, zat zij al op de fiets, 
bij wijze van spreken. We gingen drie 
keer per jaar met de mooie caravan op 
pad. Zij bestuurde het gezin, dat deed 
ze goed. We woonden zeven jaar 
heerlijk in appartementencomplex 
Petruspark in Eindhoven maar het 
ging niet meer. Mijn vrouw heeft twee 
keer een hersenbloeding gehad, had 
moeite dat te accepteren. De eerste 
keer was ze goed hersteld in de 

revalidatie in Blixembosch; ze fietste 
weer en deed van alles. Ze ging ook 
naar de dagbehandeling en dagbeste
ding in Landrijt. We gingen een eindje 
fietsen, en potverdorie, ineens was ik 
haar kwijt. Daar lag ze. En toen is het 
niet meer goed gekomen. Ze is eenzij
dig verlamd, zit vast in de rolstoel. 
Ze is meegaand, niet meer de pittige 
vrouw die ik ruim zestig jaar geleden 
getrouwd heb. En dit is niet de oude 
dag waar ik voor koos. We hadden het 
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goed voor elkaar, een prachtig appar
tement in Duitsland, onze grote wens. 
En toen gebeurde dit, na vijf jaar. We 
kunnen niet meer samen uit eten en ik 
ga niet meer op vakantie. Dat is over, 
weg. Maar we hebben mekaar nog en 
ik ben blij dat we hier zijn.”

“Ik kon haar niet meer naar het toilet 
brengen. Wat is de volgende stap? Ik 
voelde wel dat we niet in Petruspark 
konden blijven. Ze kreeg er niet de 
zorg die ik in gedachten had. Ik ging 
zoeken naar een plek waar ik wist dat 
ze verzorgd wordt en was blij dat we 
hier een appartement konden krijgen. 
We hebben samen nog een jaar in ons 
appartement gewoond. We aten altijd 
samen beneden in de gasterij. Ik heb 

nooit gekookt. Onze contactverzor
gende José hield ons in de gaten, nu 
nog. Later kwamen er nog dementie 
en incontinentie bij. Het werd tijd voor 
de vaste zorg, gaf zij aan. Ze zag het 
goed, probeerde mij op dezelfde lijn te 
krijgen; dat heeft ze fantastisch 
gedaan. Niets dan lof. Er was een 
kamer vrij en ze vroegen of we wilden 
kijken: ‘Is dat niets voor jullie?’ Ik kon 
mijn vrouw niet meer tillen en in de 
auto zetten. Ik kon haar ook moeilijk 
verstaan. Ik was zover maar moest de 
kinderen nog overtuigen, zij vonden 
het te snel. Maar ik kon niet meer, heb 
twee keer een hartinfarct gehad. Ik zat 
er dagelijks mee.”

5



“Het is hier geweldig. Ik zie wel eens 
wat op tv en dan denk ik hoe dat 
mogelijk is. Dat is hier niet. Natuurlijk 
heb ik wat aanmerkingen gehad. In 
het begin stonden er op de afdeling 
containers met incomateriaal en zo op 
de gang. Nu staan ze op de badkamer. 
Dat is bespreekbaar. Het valt ook niet 
mee, ze hebben mensen te kort.
Mijn vrouw wordt met de tillift in bed 
gelegd, en voorschrift is dat er twee 
mensen bij moeten zijn. Wie is er dan in 
de huiskamer waar de andere cliënten 
zitten? Ze weten ongeveer wanneer ik 
’s avonds kom en vaak is er nog iemand 
anders, maar dat is niet de regel.”

“Nu woon ik alleen. Een grote veran
dering, ja, maar ik kan goed alleen 
zijn. Ik ben nu ontzorgd, had er geen 
probleem mee om de zorg over te 
dragen; het was niet te vroeg voor mij. 
Ik eet ’s middags warm in de gasterij 
beneden en heb elke week poetshulp. 
De was gaat via hier naar de wasserij. 
Ik ga ’s avonds altijd even bij mijn 
vrouw op visite en ook rustig naar 
huis. Ondanks de ellende hebben we 
het goed voor elkaar. Ik wéét dat ze 

goed verzorgd wordt. En ze is hier 
graag, tenminste, navenant. Ik slaap 
rustig, ik hoef me nergens druk over  
te maken. Ik ben hier goed, alles is 
hier goed.”

Nancy vult aan dat, na de hersenbloe
ding van moeder, iedereen een andere 
rol in het ‘familiesysteem’ kreeg. 
“Mijn vader als mantelzorger met mijn 
zus uit Best als eerste contactpersoon. 
Mijn broer woont in Zwitserland, is 
fysiotherapeut en Bobath instructeur, 
expert op het gebied van CVA. 
Hij was onze gesprekspartner met de 
revalidatieartsen. Ik woon in Bergen 
op Zoom en kom iedere woensdag 
naar mijn moeder. Ik heb geprobeerd 
moeder te ondersteunen in het proces 
naar acceptatie en haar geactiveerd 
zolang ze dat wilde. We hebben ons 
gericht op wat ze wel kon. In eerste 
instantie door samen te lopen aan de 
arm, later achter de rollator en nu 
gaan we iedere week wandelen met de 
rolstoel. Ik bewonder haar doorzettings
vermogen en wilskracht. We zijn zelfs 
samen naar Lourdes geweest. Dat 
heeft voor een vertrouwensband 
gezorgd. Ik vind het fijn om elke week 
bij haar te zijn. Ze is tevreden en het is 
heerlijk om te zien hoe ze geniet van 
het buiten wandelen en van ons 
samen zijn. Kwaliteitstijd op een 
andere manier!”
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“Ondanks de
  ellende hebben 
     we het goed 
        voor elkaar.” 
           Frans Vroomen
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Het verhaal van de mantelzorger:

Miriam Bok
Mevrouw Broersen (76) woont sinds vorig jaar in de Gentiaan in Fleuriade. 

“Mijn moeder woonde na haar scheiding 
elf jaar geleden alleen en zelfstandig 
in het ouderlijk huis in Den Bosch.  
Ze kwam nog in haar autootje naar 

Eindhoven. Maar ze had zelf wel in de 
gaten dat ze een beetje op een eilandje 
kwam te zitten. Het huis werd verkocht 
en ze verhuisde naar een appartement. 
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Toen zag ik pas dat het minder werd. 
Als dochter zie je dat niet snel, of je 
wilt het niet zien, ik weet niet wat dat 
is; ‘het valt allemaal wel mee’. Ze 
belde eens huilend dat ze in Best 
stond en de weg niet meer wist. Het 
autootje weg moeten doen, daar 
begon het mee. In Den Bosch gingen 
we naar een geriater: ‘lichtcognitieve 
stoornissen’. Dan weet je niet eens 
precies wat dat inhoudt, krijg je een 
folder mee. Ze gaf aan naar het 
woonzorgcentrum aan de Klokkenlaan 
in Den Bosch te willen maar ze was 
nog wel zelfstandig. Toch, gaandeweg 
zagen we dat het eten en zichzelf 
verzorgen minder werden, dat ze 
vermagerde. Omdat ze verhuisde 
kreeg ze een andere huisarts, en de 
praktijkondersteuner kwam kennisma
ken. Die zette mij op het spoor: ‘Uw 
moeder is wat meer hulpbehoevend 
aan het worden, hou het eens in de 
gaten’. Ze adviseerde ook om in 
Eindhoven te kijken. Ik woon hier, mijn 
broer in Heiloo dus een eind weg. De 
zorg komt grotendeels op mijn bordje 
maar dat is niet erg. Ik betrek mijn 
broer overal bij en hij pakt vrij als het 
nodig is. Ik zou niets anders willen, 
het is goed zo. Belangrijke stappen 
gaan altijd in overleg en hij heeft het 
vertrouwen aan mij gegeven. Ik vond 
het toen ook fijner dat ze dichterbij 

kwam wonen. Vanuit mijn werk zie ik 
de torens bij Gagelbosch; gevoelsma
tig is dat belangrijk en ik ben zo hier 
als er iets is.”

“In eerste instantie ging ze in mei 
2017 naar Gagelbosch, om daar 
zelfstandig te wonen, met een beetje 
meer hulp en zorg. De omschakeling 
van Den Bosch naar Eindhoven was 
heel moeilijk voor haar, en ze was veel 
alleen. Dat kan ze niet goed; ze is een 
echt gezelschapsmens. We zagen dus 
een terugval. Mijn moeder kreeg de 
indicatie ZZP 4. Ze heeft geen onge
remd en dwaalgedrag. Maar toen ze 
eenmaal in Gagelbosch woonde, 
hadden medewerkers snel in de gaten 
dat ZZP 4 niet eens afdoende was; dat 
was na zes weken al heel duidelijk. 
Dat was voor mij ook wel even schrik
ken; ‘jeetje, dit gaat wel heel hard’. 
Ik schrok echt in het MDOgesprek. 
De situatie was niet meer houdbaar  
en er werd een zwaardere indicatie 
aangevraagd. Ze kon niet naar buiten 
want ze kende de weg niet; het 
personeel durfde dat ook niet aan 
want alles was vreemd voor haar.  
We moesten een spotter aanschaffen 
(GPShulpmiddel – red.). Ook dat gaf 
trammelant; dan drukte ze op een 
knopje en ging overal in de familie de 
telefoon. Moeder was onrustig en 
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verdrietig. Het was vervelend en naar. 
Als je dan leest ‘kwetsbare burger’ en 
‘dementie’, dan komt dat wel binnen, 
wow. Ik kon ook niet alles opvangen, 
heb ook mijn gezin en werk. Dat het 
zo vlug ging, was best wel een dingetje. 
Daardoor heb ik ook veel zelf moeten 
doen, zonder casemanager. Ik ben 
wel een doehetzelver, ga bellen 
en regelen.”

“Begin oktober ging ze naar Fleuriade, 
een grote stap. Daar ben ik blij mee, 
nu is de begeleiding ook super; ze 
weten hoe ma in elkaar steekt. Voor 
mijn gevoel hebben ze hier hun 
uiterste best gedaan om ma te krijgen 
waar ik haar graag wilde. Dat voelt 
goed. Ze heeft een fijne omgeving, 
kan lekker buiten zitten, heeft het hier 
naar haar zin. Ze is een van de jongsten 
hier en nog best bijdehand, al vergeet 
ze wat dingen. Ze heeft nog geen 
zware zorg nodig. Ik heb er meer last 
van dan ma; als ik hier kom, ben ik 
geneigd haar mee te nemen naar de 
overkant om koffie te drinken.”

“In een paar jaar is ze dus een paar 
keer verhuisd. Achteraf was dat een 
slechte periode voor haar. Maar ze is 
een bikkeltje, zeurde er niet over.  

Nu zie ik haar rust en mijn eigen moeder 
terug; dat geeft mij ook rust. Vroeger 
kwam ik binnen en moest er van alles 
geregeld worden, nu kom ik hier om 
iets leuks te doen. Haar vriendin uit 
Den Bosch komt regelmatig, ook dat 
doet haar goed. Ik zie haar lipje nog 
wel eens trillen, maar dat mag. Dat 
hoort erbij. Met z’n tweeën komen we 
een heel eind, en met mijn man Huub 
kan ze het ook goed vinden. Met kerst 
is ze een week bij ons geweest, fijn 
dat dat – nog – kan. Ik vind de zorg 
hier supergoed, petje af, diep respect 
voor. Ze helpt bij het koken en heeft 
nu dagbesteding, heeft ze ook nodig 
om bezig te blijven; yoga, hobbyen, 
nagels laten lakken. Een keer per 
maand gaan we lekker zwemmen, ons 
uitje. Het enige waar ik wat mee stoei 
– we zijn eigenlijk altijd twee zussen 
of vriendinnen geweest, ma was 21 
toen ze mij kreeg – is dat ik niet meer 
even naar ‘ons moeder’ kan. Ik heb 
dan het gevoel dat ik inbreuk maak als 
ze aan het eten of met dagbesteding 
bezig is, dit vind ik lastig. En samen 
een weekje naar de zon kan ook niet 
meer. Is toch afscheid van een periode.”
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“ Ze is een echt 
gezelschaps- 
mens”
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Hoe voelt het om  
dementie te hebben
Hoe voelt het om dementie te hebben? 
Met de juiste woorden confronteert 
ontwerper (en woonondersteuner bij 
Eerbrand) Evie Sparidaens (26) in haar 
boek “Hou vast” de lezer met 
verwarring leegte en vooral de onop
houdelijke zoektocht naar houvast. 
Met dit boek en de gelijknamige 
documentaire vraagt ze aandacht voor 
gevoel en emoties van mantelzorgers 
en hun dierbaren met dementie. 
 Ze belde veel vaker naar haar 
dochters, vergat de juiste woorden, 
wist niet meer hoe ze moest koken en 
hoe de wasmachine werkte. Na het 
overlijden van haar man, vertoonde 
de oma van Evie de symptomen van 
de ziekte van Alzheimer. De familie 
nam de zorg op zich en Evie maakte 
van dichtbij mee hoe zwaar het zorgen 
is voor een dierbare met dementie. 
‘Mijn moeder en mijn tante gingen 
heel verschillend met haar om.  

Mijn moeder, die kleuterjuf is, had 
engelengeduld. Ze zong liedjes met 
haar en zocht de ervaringen uit oma’s 
jeugd op. Mijn tante had moeite met 
de acceptatie. Ze zat er bovenop en 
wilde graag dat het goed ging met 
haar. Dat was haar valkuil en dat 
besefte ze ook.’ 
 
Evie vond het mooi om juist het 
verhaal vanuit haar tante te vertellen. 
Dit omdat ze zeker wist dat er zoveel 
meer mantelzorgers zijn die moeite 
hebben met het proces van de ziekte 
Alzheimer. Het bieden van herkenning 
en erkenning staan voorop. Op deze 
manier hoopt ze rust te kunnen geven 
aan andere mantelzorgers. 

www.eviesparidaens.nl 
Boek te koop voor €15 te bestellen 
via info@eviesparidaens.nl 
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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 financiën, 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 inten
siever, al dan niet in combinatie met 
huiszorg en dagbesteding. Uw 
dierbare woont nog steeds thuis en 
dat kan omdat u in de dagelijks 
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 onder
steuning 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, 
afhankelijker worden. Hierdoor kan de 
onderlinge band veranderen, maar ook 
de verschillende rollen.

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 behoeften als geen 
ander kent, dus uw rol als mantel
zorger 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 
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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 behoefte 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 
contactverzorgende het Zorgleefplan 
op. Het kan zo zijn dat u in het begin 
een beperkte(re) rol van begeleider en 
ondersteuner heeft, en deze zich 
ontwikkeld 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. 

“Kom gerust  
    eens helpen.”



“Kom gerust  
    eens helpen.”

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 
communiceren met en ventileren bij 
naasten of het verplegende team. Kijk 
ook naar mogelijkheden voor finan
ciële ondersteuning 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 te voren overlegd met de contact
verzorgende wat uw wensen zijn, waar
u tegenop ziet op de dag zelf en welke
ondersteuning u nodig hebt. Soms is
er van te voren al een intakegesprek
op locatie geweest en zijn de prak
tische 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 6 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 interesseert,
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.
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Contact houden
-  Contactverzorgende 

Elke bewoner en familie heeft  
vanaf het eerste moment een contact 
verzorgende. Zij 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 de andere 
medewerkers hierover informeert.  
Bij haar kunt u in eerste instantie uw 
vragen neerleggen en uw wensen of 
behoeften bespreken. 

Of het nu gaat over de inrichting van 
de woonruimte, de verzorging van de 
bewoner of uw wens in gesprek te 
gaan met de arts. U kunt bij de 
contactverzorgende 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 contactverzorgende 
wanneer u vermoedt wat meer tijd en 
rust voor een gesprek nodig te hebben.

-  Behandelaars 
Heeft u vragen met betrekking tot de 
behandelingen van uw verhuisde 
familielid, dan kan de contactverzor
gende voor u een afspraak regelen 
bijvoorbeeld met de fysiotherapeut 
of de specialist ouderengeneeskunde.

 
-  Geestelijk verzorger 

Aan elke locatie is een geestelijk 
verzorger verbonden. Daar kan behalve 
de bewoner zelf ook u terecht voor 
een luisterend oor en ondersteuning. 
U kunt via de contactverzorgende 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 zelf
standig 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 dage
lijkse 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 
bewoners. Bij haar kunt u terecht 
met ideeën in die richting.

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

•  Dagbestedingscoach: met haar stelt 
u samen met uw naaste een 
passende dagbesteding samen.

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

-  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 de dementie 
verandert uw familielid en verandert 
ook de relatie met hem of haar. 
Gevoelens van verdriet, machte
loosheid, verzet en boosheid horen 
hierbij. Mogelijk vindt u het prettig 
om hierover te praten met een 
geestelijk verzorger of psycholoog. 
Deze zijn er voor de bewoner en ook 
voor u, als u daar behoefte aan heeft.

 
-  Familiekring 

Binnen de Familiekring kunt u andere 
familieleden en mantelzorgers 

binnen uw locatie ontmoeten om 
ervaringen en wensen uit te 
wisselen. De bijeenkomsten zijn 
alleen met familieleden, dus zonder 
bewoners en medewerkers. U heeft 
aan een half woord genoeg want 
familieleden herkennen vaak veel in 
elkaars verhaal. Voor nieuw aange
komen mantelzorgers kan het veel 
inzicht geven in het reilen en zeilen 
op een locatie. Op dit moment 
draaien er Familiekringen in Ekelhof, 
Berkenstaete en Fleuriade.

-  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 moei
lijker. Een psycholoog geeft de 
theoretische achtergrond van dementie 
en kan  eventueel samen met een 
dagbestedingscoach  handvatten 
geven hoe om te gaan met uw eigen 
familielid of zijn/ haar medebewoners.

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 mede
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werkers oppakt en wat u helemaal
overdraagt aan hen. Wie weet wilt u na 
een tijdje ook eens op de huiskamer 
van de woongroep waar uw familielid 
komt wonen actief zijn. Of wilt u 
ondersteunen bij een activiteit die 
wordt georganiseerd. Vanzelfsprekend 
doet u dit in afstemming met de 
medewerkers. Zij weten precies wat 
passend is voor de individuele 

bewoners 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!

19



Archipel
Karel de Grotelaan 415
5654 NN Eindhoven

Archipel Servicepunt
T 040 264 64 64
servicepunt@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl

20
het gevoel van samen


