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uurs van al die afkortingen

䡵 Peer

Maréchal neemt met Margo van den Berg en Carla Maréchal aan de keukentafel de dossiers door. foto Van Assendelft Fotografie

wil ook wel eens met mijn kleinkind eendjes kijken.”
Een dag op pad met de mantelzorgmakelaar maakt óók glashelder hoe verdomde
moeilijk het de mensen wordt gemaakt. De
eindeloze brei aan afkortingen, regels, formulieren, loketten. „Pfffff, CAK, CIZ, Wlz,
ik word tureluurs van al die afkortingen”,
zal Peer later op de dag verzuchten.
Het eerste huisbezoek deze dag: Nellie
doet open, Kees zit aan tafel. Mond wijd
open, één arm slap langs het lichaam. Een
servetje onder zijn kin om het knoeien van
de koffie op te vangen. Liefdevol veegt Nellie zijn kin af, zeker een paar keer dit uur.
Vier jaar geleden kreeg haar man, net met
pensioen, een herseninfarct. „We hadden
een goed leven. Dagje in de auto naar het
strand, winkelen in Maastricht. Alles is
voorbij sinds het infarct. Maar ja, je moet
erin mee en dat doe ik ook.” Alles doet ze
bijna zelf voor haar Kees: „Douchen, aankleden, stoma zetten.... Ik moet meer lucht
krijgen.”
Haar missie vertoont scheuren. Nellie
heeft sinds kort fibromyalgie en kan nog
maar met moeite Kees zijn rolstoel duwen.
Elektrische duwondersteuning zou een uitkomst zijn maar de aanvraag is afgewezen.
Haar ziekte kan tijdelijk zijn, dan wordt zoiets niet vergoed. Zucht. Zeker een uur
praat Nellie van zich af. Ondertussen
wordt het gras gemaaid met een robot-

“

Ik heb ook een leven. Ik
wil ook wel eens een keer
een middag met mijn
kleinkind naar de eendjes
kunen kijken
Mantelzorger Nettie

grasmaaier. „Dat cadeautje heb ik mezelf
gegund.”
In de auto had Van den Berg al verteld dat
het regelen van ‘duwondersteuning’ de aanleiding maar niet het hoofddoel was van
het huisbezoek. Dat is de dagbesteding. Gelukkig gaan twee bekenden van Kees nu
óók. Margo heeft de papieren klaarliggen,
de rolstolondersteuner wordt aangevraagd.
De dokter regelt een verklaring. „En we vragen meteen twee dagen dagbesteding aan.”
Op weg naar de volgende afspraak belt de
gemeente Den Bosch. Die wil een afspraak
voor een mevrouw met beginnende dementie. Ze komt uit Oezbekistan, praat
geen Nederlands en heeft dringend zorg
nodig. Er moet geregeld worden dat er een
tolk bij is. „Gaan we doen.”
De tweede afspraak vindt plaats in een gemeenschapshuis. Het is de eerste ontmoeting van Van den Berg met de broers Dirk
en Sjaak. Een schets van de situatie: Sjaak
is 46, verstandelijk ernstig beperkt en autistisch. Sjaak woont met zijn vader die Parkinson heeft in een woonwagen op een
kampje. Broer Dirk is er onlangs bij ingetrokken.
Vaak gaat het mis met Sjaak, helemaal in
de war. Dan snijdt hij zichzelf in de armen
of vernielt hij van alles en dan moet de politie komen. Hij heeft net weken in een crisisopname gezeten. Punt is, vertelt de medewerker van het wijkteam, vader en zoon
willen samen blijven. Met geen mógelijkheid krijgen ze het voor elkaar hem op te laten nemen, terwijl 24-uurszorg nodig is.
Nu Dirk is ingetrokken, wil hij een persoonsgebonden budget om voor zijn broer
te zorgen. „Jij denkt ook dat je dat kunt?”,
vraagt Margo. „Als geen ander”, antwoordt
Dirk. „Als ik jou was zou ik bij de Action
maar een paar ordners aanschaffen. Geloof
maar dat die gevuld gaan worden de komende tijd”, antwoordt Van den Berg.
De wijkteammedewerker houdt een pleidooi Dirk de kans te geven het zelf te doen:
„Sinds hij er woont, is het dak gerepareerd,

de wagen opgeknapt en schoongemaakt.
Dat hebben wij met z’n allen nooit voor elkaar gekregen.” Dirk vult aan: „Ik ben Sjaak
aan het leren zijn bed op te maken. Dat
doen we nu drie weken, en het lukt!” Punt
van aandacht is bewindvoering. Eigenlijk
moet dat voor Sjaak geregeld worden. Na
een uur praten, wordt een vervolgafspraak
gemaakt.
Een dag op pad met de mantelzorgmakelaar maakt helder hoe vér mensen gaan in
hun zorg voor hun naasten. In Heeswijk-Dinther wonen Carla en Peer
Maréchal in een fraaie, aangepaste mantelzorgwoning achter hun oude boerderij.
Carla is lichamelijk gehandicapt. Ze is geboren met Erbse Parese, een beschadiging
van de zenuwen die vanuit de nek naar de
arm lopen. Na een nekhernia en een partiële dwarslaesie is ze ‘een intelligente pop
in een rolstoel’.
Er zijn problemen met het persoonsgebonden budget waarmee Carla mensen, waaronder ook haar man, inhuurt. Om aan te tonen dat er meer persoonlijke verzorging
(door de ziektekostenverzekeraar vergoed)
in plaats van begeleiding (door de gemeente vergoed) nodig is, heeft Carla een zorgmomentenoverzicht gemaakt. Daarin wordt
de zorg 24 uur bijgehouden.
Een greep uit dat overzicht:
0o.00-01.00 uur: Mijn linkerbeen begint
steeds stijver te worden. Probeer om te draaien
maar dat lukt niet zelf. Dub of ik Peer wakker
zal maken om te vragen mij te helpen, maar
hij heeft ook zijn rust nodig.
01.00-02.00 uur: Pijn in mijn linkerenkel is
niet meer te houden dus vraag ik Peer me toch
te helpen om te draaien. Duwen en trekken.
Vijftien minuten beiden wakker.
03.00-04.00 uur: Ik moet plassen. Peer trekt
mijn schoenen aan en loopt met me mee. Vooral ‘s nachts ben ik erg wankel. Hij gaat weer
even op bed liggen. Als ik roep komt hij me
weer halen en legt hij mij op bed.
Margo belt ondertussen naar de afdeling
Wmo van de gemeente Bernheze omdat er
geld was uitbetaald voor een aangepast toi-

letbril die toch niet nodig was: „Mevrouw
heeft het geld keurig teruggestort. Dat
staat ook bij jullie in het systeem. Toch int
het CAK al maanden 25 euro eigen bijdrage, hoe zit dat? Oké, vinkje vergeten dus.
Trekken jullie dat recht?” Ja, dat trekken ze
recht.
Terug in Berlicum. Daar wacht een parkinson-consulent voor een kennismakingsgesprek, dossiers die verwerkt moeten worden. Ook de afspraak voor morgen moet
voorbereid. Een aantal 50-plussers wil een
zorgcoöperatie oprichten. Maar eerst eten
en een avondwandeling met de honden.
Morgen weer een dag.

Omwille van de privacy zijn de namen van Bjorn,
Kees, Nellie, Sjaak en Dirk gefingeerd.

bd.nl/zorg
Nieuws en achtergronden

MANTELZORGMAKELAAR
䢇

䢇

䢇
䢇

䢇

䢇

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast.
De mantelzorgmakelaars hebben een
post-hbo opleiding tot mantelzorgmakelaar
afgerond.
Op de website bmzm.nl staan gediplomeerde mantelzorgmakelaars.
Sommige gemeenten financieren de mantelzorgmakelaar uit de Wmo-gelden. In
Noord-Brabant gebeurt dat in Bernheze en
Reusel-De Mierden. In Den Bosch heeft Divers een mantelzorgmakelaar in dienst.
Vrijwel alle aanvullende verzekeringen van
CZ (proef), DVZ, IAK, Interpolis, IZA, Menzis, Trias, Univé, VGZ en Collectief Zorgzaam
vergoeden de kosten van de mantelzorgmakelaar.
Voor particulieren wordt een richtprijs van
70 euro per uur gehanteerd.

