Kijk ook op
www.stemvandemantelzorger.nl

IVoorkom dat een
mantelzorger er alleen
voor staat'

Wat hebt u met mantelzorg?
"Ik was 56 toen mijn vrouw Ank reuma kreeg. Ik heb haar
ruim vijftien jaar thuis verzorgd totdat het thuis niet meer
kon. Een mooie tijd en ik heb het met veel liefde gedaan.
Ik ervoer wel dat dag en nacht voor iemand zorgen veel
van je vraagt. Ik zeg wel eens dat je eigenlijk 25 uur per
dag mantelzorger

bent."

Wat komt er zoal op je af?
"Enorm veel. Mantelzorg
op voorbereiden.

overkomt je, je kunt je er niet

Je krijgt opeens te maken met onover-

zichtelijke financiële en fiscale regelingen.
eigen houtje maar eens aanpassingen
gelen. Ook in het huishouden
veel, maar schoonmaken

En probeer op

aan je huiste

re-

kom je jezelf tegen. Ik kon

en stofzuigen

is niet aan mij be-

steed. En ja, hoe zorg je er dan toch voor dat je huis op
orde blijft?"
Hoe staat het met de positie van de mantelzorger?
"In Nederland

zijn er miljoenen mensen die voor lange-

re tijd onbetaalde

zorg verlenen aan partner, familielid of

vriend. Daarom is het zo belangrijk dat hun stem wordt
gehoord.

Dat gebeurt te weinig. Als platform willen wij bij

beleidsmakers

onder de aandacht

brengen wat mantelzor-

gers nodig hebben en we willen uitdragen wat het betekent om mantelzorger

te zijn."

Wat kunnen we nu al doen?
"Luister eens oprecht naar het verhaal van de mantelzorger. Natuurlijk, het is belangrijk dat de chronisch zieke
niets tekort komt. Maar besef ook dat naast iedere zieke
bijna altijd een mantelzorger

staat. Vergeet hem of haar

niet. Vraag eens hoe het echt gaat, wat hij nodig heeft."
Mantelzorg, een last?
"Nee, absoluut

niet. Ik spreek uit ervaring. Het is een

enorme inspiratiebron,

ik heb er veel kracht aan ontleend.

Mijn vrouw gaf mij altijd de ruimte om naast de zorg mijn
eigen ding te blijven doen. Dat heb je nodig. Je moet goed
op de ander passen, maar ook op jezelf. Ik geef mantelzorWie: Oick van Heun (1932)

gers altijd mee dat ze moeten blijven investeren
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contacten

Actief als: Mantelzorger en oprichter van het Platform

reld heel snel heel klein. Je moet voorkomen

Belangenbehartiging

mantelzorger

Mantelzorg Kennemeriand, daarnaast

en hobby's. Als je dat niet doet dan wordt je wealleen voor komt te staan." •
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