
Klein geluk voor de mantelzorger
Wie niet oppast, vergeet zichzelf. Daar komt het eigenlijk wel op 

neer als je de rol van mantelzorger krijgt toebedeeld. Veelal onbe-

doeld en onbewust, spreek je niet meer af met familie en vrienden, 

geef je die leuke cursus op en ben je fulltime aan het zorgen. De 

twee ervaringsdeskundige auteurs van de gids Klein geluk voor 

mantelzorgers hebben goed gekeken en geluisterd, want hun boek 

met praktische tips, handvatten voor en verhalen over mantelzor-

gers is een schot in de roos. Hoe vind je een nieuw evenwicht? Hoe 

krijg je hulp op de momenten dat het nodig is? Eigenlijk is deze 

fraai vormgegeven gids een soort kookboek voor mantelzorgers. 

Aan de hand van een lijst met behoeftes kun je een recept zoeken. 

De behoefte wordt omschreven, het recept erbij geleverd. Zo krijg 

je stapsgewijs adviezen over goede zorg en aandacht voor jezelf. 

Ter inspiratie staan aan het eind van ieder hoofdstuk suggesties 

voor boeken en websites die je verder kunnen helpen. Klein geluk 

kan niet vroeg genoeg beginnen, want té veel mantelzorgers gaan 

doodop en bekaf de laatste levensfase van hun dierbare in en dan 

wordt goede zorg voor zieke én mantelzorger, zonder adequate 

hulp, een bijna onmogelijke opgave. 

Misschien een tip voor een eventuele volgende druk van het boek. 

VPTZ Nederland noemen? Bijna elfduizend vrijwilligers zetten zich 

in, bij mensen thuis, in hospices of in woonzorgcentra, om man-

telzorgers te ontlasten als hun dierbare in de laatste levensfase is 

beland. En vaak is dat de periode dat mantelzorgers hun grenzen 

al heel lang en ver te buiten zijn gegaan. 
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In de wachtkamer van de dood 
Hoogleraar ouderenzorg Anne-Mei The heeft een periode meege-

lopen in een verpleeghuis (het huidige woonzorgcentrum) omdat 

ze ons deelgenoot wil maken van het leven van mensen met 

dementie. Dat is haar bijzonder goed gelukt. Het boek dateert al 

van 2009 en is eerder besproken, maar het is nog steeds actueel. 

The was enkele dagen per week aanwezig in het verpleeghuis, 

schoof aan bij de besprekingen van het personeel, bij gesprekken 

tussen personeel en familie en hielp mee met eenvoudige werk-

zaamheden. 

Ze beschrijft op een onderhoudende manier hoe het leven van 

de patiënten eruit ziet, over de veel te hoge werkdruk van mede-

werkers, het tekort aan beroepskrachten, waardoor ongeschoold 

personeel werkzaamheden doet die ze eigenlijk niet mag doen. In 

de Randstad waar dit verpleeghuis staat, is de ‘verkleuring’ binnen 

het personeelsbestand ook nog een item, vooral voor oude men-

sen die daar (nog) niet aan gewend zijn. Het is geen somber boek, 

want er wordt gelukkig ook nog veel plezier gemaakt in het huis. 

In het tweede gedeelte van het boek is Anne-Mei The in de zaak 

van ’t Blauwborgje gedoken. Dit Groningse verpleeghuis werd in 

1997 aangeklaagd door familie van een demente man, omdat het 

personeel de man liet versterven. De misverstanden en spraak-

verwarringen tussen familie en medewerkers brengt The helder in 

kaart. Ze legt met dit boek de vinger op de wonde: de gevolgen 

van de vele bezuinigingen, te laag geschoold personeel en de 

hoge werkdruk. Een toegankelijk en nog steeds actueel boek dat 

gaat over zaken die heel belangrijk worden op het moment dat 

je een geliefde moet achterlaten in een (te)huis, omdat het niet 

anders kan. 
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