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ALARMBELLEN RINKELEN
“Inmiddels weet ik dat dementie een 
sluipmoordenaar is. Maar in 2014 leek mijn 
moeder met haar 78 jaar nog aardig kwiek. 
Zij woonde zelfstandig, reed auto, deed 
vrijwilligerswerk en ondernam de nodige ac-
tiviteiten gedurende de week. Wel viel me op, 
dat ze meer vergat, sneller moe werd bij haar 
favoriete bezigheid lezen en last kreeg van 
concentratieproblemen. Toen ze in korte tijd 
meerdere keren parkeerschade veroorzaakte 
bij andere auto’s - wat haar onverschillig 
leek te laten- gingen bij mij de alarmbellen 
rinkelen. 

Via de huisarts kwamen we bij de geriater.  
Die deed uitgebreid onderzoek, maar kon 
niets vinden.  Ondertussen werd mijn moe-
der emotioneel kwetsbaarder dan vroeger en 
begon ze tekenen van depressie te vertonen. 
Ze belde de huisarts te pas en te onpas. Ze 
kreeg last ven evenwichtsstoornissen en 
viel regelmatig.  Als ze viel kon ze niet meer 
opstaan. Dan belde ze me midden in de 
nacht op en moest ik eruit om haar overeind 
te helpen. Haar valkans ging omhoog en dat 
baarde me zorgen. Dus heb ik toen de thuis-
zorg ingeschakeld.” 

STROOMVERSNELLING
“Alles kwam in een stroomversnelling toen 
ze viel in de wc en haar heup brak. Ze kreeg 

een nieuwe heup en na het ontslag uit het 
ziekenhuis ging ze revalideren in Bloem-
kamp. Ik bezocht haar dagelijks. Ze zag er 
naar uit om weer naar huis te gaan, maar 
eenmaal thuis, leek ze per dag achteruit 
te gaan. Het lopen ging steeds slechter, ze 
werd nog vergeetachtiger en had steeds 
minder zin om iets te ondernemen. Ik kreeg 
het druk met allerlei regelzaken. Zorgen 
voor de dagelijkse boodschappen. Contact 
met Thuiszorg en Maaltijdservice. Regelen 
van een huishoudelijke hulp. Zorgen voor 
woningaanpassing zoals een verhoogd toilet 
en een douchestoel. Vervoer naar en van de 
fysiotherapeut en het ziekenhuis. Dat was 
soms lastig te combineren met mijn eigen 
bedrijf.  Ik moet het hebben van declarabele 
uren en mijn opdrachtgevers hebben geen 
boodschap aan de combinatie werk en zorg.” 

VERKEERDE AFSTANDBEDIENING
“Ze werd steeds afhankelijker en belde me 
meermalen gedurende de dag. Bijvoorbeeld 
omdat ze haar bril niet kon vinden. Of om-
dat ze de tv niet aankreeg. Achteraf bleek dat 
ze de verkeerde afstandsbediening gebruikte. 
Soms belde ze midden in de nacht, dan was 
ze verward en paniekerig.  Ze kon niet alleen 
thuis blijven wonen. Na lang aandringen bij 
de huisarts kreeg ik het voor elkaar, dat ze 
tijdelijk een plekje kreeg in een verzorgings-
huis in Bolsward.  Daardoor veranderde ze 

van huisarts. Deze vond dat ze nogmaals on-
derzocht moest worden. Zo kwam ze terecht 
in ziekenhuis de Tjongerschans, waar ze twee 
weken lang intensief is onderzocht op 
de afdeling geriatrie.  Uitein-
delijk wees psychologisch 
onderzoek uit dat ze 
een middel tot zware 
vorm van vasculaire 
dementie had.  Ze kon 
niet meer zelfstandig 
thuis wonen.” 

DE WEG VINDEN
“Er kwam nog meer op me 
af” aldus Covers.  “Al die wetten en regels. 
Welk ‘zorgzwaarte’ pakket is van toepassing 
op mijn moeder?  De weg vinden in dat 
ingewikkelde zorglandschap is niet niks.  
Urenlang bracht ik door met zoeken op het 
internet. In overleg met de wijkverpleegkun-
dige heb ik een indicatie voor de WLZ (Wet 
Langdurige Zorg) aangevraagd bij het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling Zorg). Toen die 
binnen was heb ik samen met mijn moeder 
meerdere zorglocaties bekeken. Uiteindelijk 
zijn we in 2016 terecht gekomen in Tinga 
State, een kleinschalige woon/zorgboerderij 
voor mensen met geheugenverlies.  Daar is 
ze in goede handen, maar ik ben nog steeds 
mantelzorger en dat neemt nog altijd een 
aanzienlijk deel van mijn tijd in beslag.  Mijn 

moeders vorm van dementie is progressief: 
ze belt elk moment van de dag en verwacht 
dat ik altijd tijd en aandacht heb.” 

CARRIÈRESWITCH
“Ik weet uit ervaring hoe lastig het is om 

je als mantelzorger staande te houden. 
Daarom heb ik een carrièreswitch 
gemaakt. Ik heb de post hbo-oplei-
ding mantelzorgmakelaar gevolgd 
en in Sneek mijn praktijk ‘De zorg 

weg’ gestart.  Waarom die naam?  Ik 
help mantelzorgers hun weg te vinden 

in het zorglandschap vol wet- en regelge-
ving. Die wet- en regelgeving is inmiddels 
voor mij ‘gesneden koek’. Ik weet de weg: 
naar het aanvragen van indicaties, bij de 
juiste loketten van ziekteverzekeraars en 
gemeenten. Naar voorzieningen, zoals hulp-
middelen, huishoudelijke hulp, dagopvang. 
En niet te vergeten: de weg naar werkgevers. 
Als ervaringsdeskundige en voormalig 
werkgever ligt mijn aandachtsgebied bij de 
combinatie werk en mantelzorg.”  

Willem Covers: “Als je de zorgweg weet te 
vinden is je zorg weg! Dan komt er ruimte 
voor wat echt belangrijk is: aandacht voor 
je naaste”.  

Nederland vergrijst en het kabinet verwacht dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen.  Bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg.  De 
overheid stelt dat mantelzorgers mensen zijn die minstens 8 uur per week onbetaald zorgen voor hun partner of familielid.  Zorg die 
steeds vaker gecombineerd moet worden met werk.  Inmiddels is een op de vijf werknemers naast zijn/haar werk ook mantelzorger. 

Verwacht wordt dat de combinatie van werk en mantelzorg de komende jaren meer problemen gaat geven. Sneker Willem Covers heeft 
dit aan den lijve ondervonden en vervolgens van de nood een deugd gemaakt.
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