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Voorwoord

Dit persoonlijke boek gaat over een dozijn dilemma’s waar 
ik als mantelzorger tegenaan liep in de zorg voor mijn 
ouders: mijn moeder met dementie en mijn vader met her-
senschade na een ernstig herseninfarct. Met mijn expertise 
op het gebied van langdurige zorg en dementie, als psycho-
loog, hoogleraar, beleids maker en diplomaat, werd ik zo op 
een nog heel andere manier geconfronteerd met mantel-
zorg en ziekte. 

Deze dilemma’s hebben aan mij gevreten, zeeën van tijd 
gekost en mij ongelukkig gemaakt. Simpele antwoorden of 
kant-en-klare oplossingen ontbraken. 

In deze bundel geef ik een beschouwing per dilemma, 
gekoppeld aan actuele thema’s in de ouderenzorg die van 
cruciaal belang zijn voor de kwaliteit van zorg. Waarom is 
er sprake van een dilemma? Wat zeggen mijn eigen weten-
schappelijke bevindingen en die van anderen? Wat zijn 
belangrijke punten in het omgaan met het dilemma? 
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Bij elk dilemma probeer ik achtergrondinformatie en 
handvatten te geven voor mantelzorgers tijdens mijn zoek-
tocht om ‘het goede’ te doen. Soms geef ik aan welke rol ik 
voor zorgprofessionals zie weggelegd. Hierbij vermeld ik 
niet altijd expliciet welke discipline ik op het oog heb. Wie 
de schoen past, trekke hem aan. 

Geen zorgprofessional heeft mij gedurende de zorg voor 
mijn ouders naar mijn dilemma’s gevraagd of er met me 
over gesproken. Zijn zorgprofessionals zich wel voldoende 
bewust van dilemma’s voor mantelzorgers? Hadden zij 
kunnen helpen dilemma’s te voorkomen? Welke rol kunnen 
zij spelen in de ondersteuning van mantelzorgers in het 
omgaan met dilemma’s? 

Natuurlijk zijn de twaalf dilemma’s in deze bundel maar 
een kleine selectie van de dilemma’s die je als mantelzorger 
tegen kunt komen. Het is mijn selectie. Mijn broer en zus 
zouden wellicht een andere selectie hebben gemaakt. 
Mogelijk hebben zij mijn dubbele pet als mantelzorger en 
professional als dilemma ervaren, en heb ik daar onvol-
doende oog voor gehad. 

Deze bundel is niet bedoeld als aanklacht. Het gaat niet 
om het aan de schandpaal nagelen van gemeentes, zorgor-
ganisaties, managers, dokters, therapeuten, zorgprofessio-
nals of familieleden. De zorg in Nederland is vergeleken 
met de rest van de wereld in de regel goed. Wel hoop ik 
mijn steentje bij te dragen aan het nog beter maken van de 
zorg in ons land, zowel de mantelzorg als de professionele 
zorg. 

Ten slotte wil ik graag een aantal mensen bedanken voor 
het lezen van een eerdere versie van deze bundel en hun 



11

waardevolle suggesties voor verbeteringen: Elsje, Wicher, 
Muriel, en Bernadette Willemse. Ook bedank ik de uitgever, 
Arjen van Trigt, die mij met raad en daad terzijde heeft 
gestaan.

 
Ik wens u veel leesplezier.

Anne Margriet Pot
voorjaar 2020
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1. Scheiden of verhuizen?

Oudejaarsdag: zojuist het telefoontje gekregen dat ik al lan-
ger verwachtte. Mijn zus laat weten dat mijn vader in een 
ambulance onderweg is naar het ziekenhuis. Hij was van-
morgen naar de wc gegaan. Toen hij daar niet meer vanaf 
kwam, is mijn moeder gaan kijken. Gelukkig had hij de wc-
deur niet op slot gedaan. Toen mijn moeder de deur opende 
viel hij naar buiten. Kennelijk had hij zijn hoofd gestoten. Er 
lag veel bloed op de wc-vloer. Mijn moeder had de tegen-
woordigheid van geest om direct 112 te bellen. De ambu-
lance was er snel. Daarna heeft ze mijn zus gebeld.

Het ambulancepersoneel heeft een ernstig herseninfarct 
vastgesteld. Hoe snel kan het gaan…

 
Tot eind augustus, toen hij 85 werd, heeft hij amper een 
dokter nodig gehad. Hij trok zich nog dagelijks op aan de 
ringen die hij aan de trap naar zolder had gemonteerd. In 
augustus vloog hij nog zelfstandig, samen met mijn moeder, 
naar Venetië. Daar hebben wij hen opgehaald voor een kleine 
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week op het Lido en een bezoek aan de Biënnale. Hij heeft 
zelfs nog in zee gezwommen. Op sandalen, in zwembroek, 
handdoek over de schouders, liep hij naar het strand. 
Inmiddels zijn we onderweg naar het ziekenhuis. Er vliegen 
allerlei gedachten door mijn hoofd. Moet ik nu hopen dat 
mijn vader herstelt of is hij er zo ernstig aan toe dat hij wel-
licht beter kan overlijden? Hoe moet het nu met mijn moe-
der? Zij heeft in toenemende mate last van de gevolgen van 
amyloïd angiopathie, een ziekte die tot dementie leidt. Alleen 
thuisblijven lijkt me geen optie... Ik sta zelf op het punt uit-
gezonden te worden door het Ministerie van Volksgezond-
heid naar de World Health Organization in Genève als expert 
langdurige zorg en mantelzorg bij dementie. Wat moet ik 
nu doen: wel of niet gaan?

Als we de kamer van mijn vader in het ziekenhuis binnen-
lopen, dringt het tot me door hoe ernstig de situatie is. Mijn 
vader is nog niet bij bewustzijn. Voor mijn moeder was het 
vinden van mijn vader duidelijk een traumatische ervaring. 
Vlak voor hij naar de wc ging, draaide hij zich bij de deur 
om naar mijn moeder die nog in bed lag. Zij weet nog dat zij 
dacht: ‘Wat ziet hij er nog vitaal uit.’ Zij is erg beduusd en 
verdrietig. Inmiddels zijn mijn zus en broer ook in het zie-
kenhuis gearriveerd. We spreken af wie er de komende 
dagen wanneer naar mijn vader toe gaat. Mijn zus zal voor-
lopig bij mijn moeder thuis blijven slapen.

Na een week in het ziekenhuis gaat het iets beter met mijn 
vader. Zijn herseninfarct was in de rechter hersenhelft, dus 
zijn halfzijdige verlamming zit links. Dit is een relatieve 
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opluchting, omdat zijn begrip en spreken nu hopelijk niet 
zullen zijn aangetast. Hoewel hij aanvankelijk helemaal niet 
kon communiceren, kan hij dat nu in elk geval middels zijn 
duim: duim omhoog is ‘ja’, duim omlaag is ‘nee’. Hij heeft 
waarschijnlijk nooit bedacht dat dit hem zou overkomen. 
Hij had er grote moeite mee wanneer mensen in het ver-
pleeghuis terechtkwamen. Stumpers vond hij ze. En hij 
wenste zelf niet scheef hangend in een rolstoel in een ver-
pleeghuis te worden opgenomen. 

Na twee weken ziekenhuis wordt mijn vader ter revali-
datie overgeplaatst naar het verpleeghuis in hun woon-
plaats. Tja, daar zit-ie dan, scheef hangend in een rolstoel. 
Het speeksel druipt uit zijn verlamde linkermondhoek. 
Eigenlijk verbazingwekkend hoe hij – ijdel als hij is – zich 
weet aan te passen en de moed erin houdt. Dat heeft ver-
moedelijk ook te maken met zijn beperkte ziekte-inzicht 
door de hersenschade na het infarct. Overigens is ook zijn 
inzicht in de ziekte van mijn moeder beperkt. Hij heeft dat 
nooit echt willen accepteren, net als mijn moeder zelf trou-
wens.

 
Toen mijn moeder bij het Alzheimer Centrum hoorde dat zij 
amyloïd angiopathie had, maar dat er op dat moment geen 
sprake was van dementie, haalde zij opgelucht adem. De 
neuroloog zei er echter niet bij dat deze ziekte na verloop 
van tijd onherroepelijk tot dementie leidt, net als de ziekte 
van Alzheimer. Ik had het hart niet haar feeststemming te 
bederven. Of had ik toen toch misschien haar hoop moeten 
wegnemen, ter voorbereiding op wat zou gaan komen…?


