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MANTELZORGMAKELAAR

Je wordt turelu

䊳 Opstaan, douchen, ontbijt, kinderen naar school
helpen.

Een dag op pad met de
mantelzorgmakelaar. „Pfffff, CAK,
CIZ, Wlz, Wao, ik word tureluurs
van al die afkortingen.”

䊳 Dossiers voorbereiden,
‘hoog-laagbed’ regelen,
uitzoekvragen rond dagbesteding.

de

zorg
door Tilly van Uffelen

A

an de Koesteeg in Berlicum laat mantelzorgmakelaar Margo van den Berg
deze morgen nog even
haar honden uit voordat
ze op pad gaat. In het weiland naast haar huis, roept
een man in blauwe overall haar. Hij sjokt
naar het prikkeldraad en roept: „We hebben nog steeds het geld niet gehad Margo.
Nog stééds niet.’’ Hij zucht. „Maar je hebt
het hier wel naar je zin toch Bjorn.” Bjorn
knikt en mompelt wat.
Van den Berg woont naast een zorgboerderij. Bjorn werkt daar sinds een tijdje. Geen
hendige, die Bjorn. Verstandelijk beperkt,
erg druk. Op andere plekken wisten ze
zich geen raad met hem, hier trekt hij hele
ochtenden met de zorgboer op. Het geld?
Dat gaat om benzinekosten om naar hier te
komen, twintig euro per maand. Die zijn
nog niet vergoed. „Ze vinden dat hij met
het busje moet. Maar dat ziet hij niet zitten. Dan is ie zijn vrijheid kwijt.”
Van den Berg heeft deze plek voor Bjorn geregeld en zorgt ook dat de administratieve
rimram op orde is. „Nu hij een paar dagdelen onder de pannen is, is het voor zijn
vrouw thuis beter vol te houden.”
Voor mensen die tot over hun oren in de
zorg zitten voor hun naasten, is het een uitkomst dat de mantelzorgmakelaar bestaat.
Diverse ziektekostenverzekeraars vergoeden dit werk vanuit de aanvullende verzekering. Mantelzorgers ondersteunen bespaart de samenleving geld want daardoor
kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Enkele gemeenten in Nederland, waaronder Bernheze, stelt de diensten van de
mantelzorgmakelaar gratis beschikbaar.

䊳 Huisbezoek. Man met hersenletsel. Vrouw wil zo
lang mogelijk voor hem
zorgen.

䊳 Intake met cliënt op neutraal terrein. Broer wil
voor gehandicapte broer
zorgen met pgb.

䊳 Lunch in de auto.
Telefoontjes van het thuisfront, en even wat snelle
mails eruit.

Een dag op pad met de mantelzorgmakelaar maakt glashelder hoe overbelasting bij
mantelzorgers eruit ziet. „Ik heb een missie in mijn leven”, zegt Nellie die voor haar
man met niet-aangeboren hersenletsel
zorgt. „Kees zo lang mogelijk thuis houden.” Eigenlijk moet hij naar de dagbesteding maar als Nellie daarover begint, gaat
hij huilen. „En dan cijfer ik mezelf maar
weer weg. Maar ja, ik heb ook een leven. Ik

䊳 Derde huisbezoek vandaag in Heeswijk-Dinther
bij echtpaar Maréchal.

䊳 Parkinson-consulenten
maakt kennis met
mantelzorgmakelaar. ‘Fijn
iemand live te spreken’.

䊳 Eten, flinke wandeling
met de honden, journaal
kijken.

䊳 Contact met collega. Gesprek voorbereiden met
50-plussers die zorgcoöperatie op willen zetten.

䊳 De dag wordt afgerond,
nog even zitten en dan
naar bed.

