Artikel

Langdurige
mantelzorg
na een CVA
Anje Romein

‘Op deze manier
houd ik het vol’
▶ Anje Romein zorgt voor haar echtgenoot die in 2010 getroffen werd door een
hersenbloeding. Zij deelt de zorg met professionele thuiszorg, familie en vrienden. En
met haar nieuwe geliefde die ze vijf jaar geleden ontmoette. “Goed zorgen voor een
ander én voor jezelf, dat blijft een zoektocht.”
Oktober 2019
Samen klussen
Woensdagochtend, mantelzorgdag. Vanaf mijn flat in
Leiden loop ik naar ons ‘oude’ huis waar mijn man nog
steeds woont. Vandaag ben ik niet alleen. Mijn vriend gaat
mee, want er moet geklust worden. De jarendertigwoning
is eigenlijk toe aan een volledige opknapbeurt, maar
dat is veel te ingrijpend voor de hoofdbewoner. Dus
pakken we alleen de hoogstnoodzakelijke klussen
aan. Na binnenkomst loop ik naar boven en help mijn
echtgenoot met zijn ochtendritueel. Kleren uitzoeken,
medicijnen innemen, scheren, douchen. Hij kan veel
zelf, maar heeft wel hulp nodig. De linkerkant van zijn
lichaam is gevoelloos, zijn linkerhand is verkrampt en hij
vergeet nog weleens een handeling.
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Ondertussen gaat mijn vriend vast aan de slag in de
woonkamer. Hij zet de meubels in het midden, legt oude
kranten op de vloer, demonteert de versleten gordijnen.
Zodat we straks de muren en kozijnen kunnen gaan
verven, liefst in één dag om niet te veel overlast te
veroorzaken. Als mijn man frisgewassen en aangekleed
beneden komt, groet hij mijn geliefde hartelijk. “Ha,
het klusteam gaat beginnen.” Alles in harmonie.
Vriendschappelijk bijna. “Wat bijzonder dat jullie dit zo
doen”, horen we vaak. Bijzonder? Voor ons is het een
situatie waar we door de jaren heen langzaam naartoe
zijn gegroeid.
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November 2013
De thuiskomst
“Uw man komt weer thuis.” Het multidisciplinaire team
van het verzorgingshuis is onverbiddelijk. Nog meer
verlenging van het verblijf zit er niet in. “Hoe moet ik dat
dan regelen?”, vraag ik licht wanhopig. Drie gezichten
kijken me glazig aan.
Ik zit dan al drie jaar lang in een wereld waar ik
me vroeger altijd verre van hield: de zorg. Na een
zware hersenbloeding, een hersenvliesontsteking
en een lange periode van revalidatie, kreeg mijn
echtgenoot ook psychische problemen. Depressies,
stemmingswisselingen, paniekaanvallen. We hebben
al drie ziekenhuizen, een revalidatiecentrum, een ggzinstelling en een verzorgingshuis vanbinnen gezien.
Tussendoor woonde hij af en toe thuis en nu komt hij
definitief weer naar huis. Natuurlijk vind ik dat fijn
voor hem, terug naar zijn vertrouwde omgeving. Maar
ik zie er ook tegenop. Nog steeds is hij de intelligente
persoon die hij altijd was, met humor en een hoofd vol
kennis. Maar hij is ook een ander persoon geworden.
Niet alleen door fysieke beperkingen en vermoeidheid.
Hij is afhankelijk, soms somber, bang om alleen te zijn.
Het vraagt om begeleiding en aanwezigheid overdag én
’s nachts. Daarbij komt dat een vorm van dagbesteding
buiten de deur lastig is. Meer dan één persoon tegelijk
om hem heen is al snel te druk en vermoeiend.

‘Mijn man komt weer thuis. Natuurlijk
vind ik dat fijn voor hem, terug naar zijn
vertrouwde omgeving. Maar ik zie er
ook tegenop.’
Gelukkig kom ik in contact met een particulier
thuiszorgbureau dat een aantal dagen per week de zorg
overneemt. De andere dagen, de avonden en weekends
zijn voor mij. Ik doe mijn best er wat van te maken,
maar vind het een zware opgave. Ik voel me vaak moe,
ongelukkig en onvrij.

April 2014
Een eigen plek
Het wordt me te veel. Na een vervelend incident,
waarbij mijn man ongelukkig valt breek ik. Ik trek dit
niet meer, dit leven in het teken van angst en zorg. Ik
moet hier weg. Dit huis uit, de stad uit. Met behulp van
het thuiszorgbureau richt ik de zorg anders in. Zodat ik
de helft van de week kan opladen buiten de deur. En
niet alleen opladen, maar ook gewoon mijn werk doen.
Want dat is tenminste iets wat ik kan en wat ik leuk vind!
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Interviewen, artikelen schrijven, redigeren. Heerlijk! Ik
huur een zolderetage in een oud pand in Rotterdam, de
stad waar ik jaren heb gewoond. Ik vul vast wat dozen,
zet tassen klaar. Voor mijn man een verdrietig moment.
Zijn vrouw vertrekt, al is het dan voor een deel van de
week. Maar ook: dit is beter zo, want als zij het niet
volhoudt zijn we helemaal nergens.
In Rotterdam kom ik weer een beetje tot leven.
De snorrende gaskachel, het prachtige uitzicht, de
ouderwetse sofa, de cafés om de hoek. Wat een fijne
plek. Hier kan ik werken, plezier maken, loskomen.
Tijdens de mantelzorgdagen ben ik een veel vrolijkere
echtgenote, zo houd ik het beter vol. Want ik weet:
straks mag ik weer naar mijn zolderetage!

‘Tijdens de mantelzorgdagen ben
ik een veel vrolijkere echtgenote, ik
houd het beter vol zo.’
Augustus 2015
Een nieuwe liefde
Zondagochtend, mantelzorgdag. Ontbijt, krant, eitje
erbij. Ik ben op van de zenuwen. Ik moet mijn man iets
vertellen en daar zie ik vreselijk tegenop. Hoe gaat hij
reageren? Wat kan ik verwachten? “Er is iemand anders
in mijn leven gekomen”, vertel ik hem. Die ander is
een collega-zzp’er. Een man met wie ik kan lachen,
praten, huilen, tobben, plezier maken en die me naast
Assepoester weer gewoon Anje laat zijn. We worden
verliefd en als dit na een tijdje geen bevlieging blijkt
te zijn wil ik ermee naar buiten komen. Ik voel me niet
schuldig over de verliefdheid zelf, wel over het zwijgen
erover. De vaagheid over waar en met wie ik ergens
ben geweest voelt niet goed. Ik neem mij twee dingen
voor: ik geef deze relatie niet op én ik blijf voor mijn
man zorgen. Ik wil hem niet in de steek laten, maar ga
ook door met míjn leven. Dat vertel ik allemaal op deze
zondagmorgen. Hij blijft rustig. Er is geen woede, wel
verdriet. “Ik had dit wel een keer verwacht. Ik gun het je,
maar ik vind het wel moeilijk. En ik hoef niks over deze
man te weten.” Zo ongeveer is zijn eerste reactie. En ik
weet: nu even hierbij laten, hij komt er wel weer een
keer op terug.

Juni 2017
Feest
Vandaag word ik 50. En dat ga ik vieren. Met taart en
thee en een borrel ergens op een mooie plek in de
polder. Iedereen is er. Familie, vrienden, buren, collega’s.
▶
Iedereen praat met iedereen. Mijn man komt zelf,
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Vervolg

op zijn driewielfiets, met een vriend. Sommige gasten
heeft hij jaren niet gezien. Hij gaat op een rustige plek
zitten waar veel mensen even een praatje met hem
maken. Zo is het niet te druk voor hem.
Mijn geliefde is er ook. Want het is toch anders gelopen
met dat ‘Ik hoef niks over hem te weten’. Er kwamen
vragen. Oprechte belangstelling. Een eerste ontmoeting.
Ik wil ook best helpen, zei de geliefde. Hij is welkom,
zei de man. Een zaterdagmiddag koken, wielrennen
kijken, praten over gemeenschappelijke interesses:
geschiedenis, politiek, sport. Een museumbezoek. Mijn
vriend: ‘Het is altijd wel gezellig met je man, nooit
gecompliceerd.’ Mijn man: ‘We zijn allebei met kleine
dingen tevreden, dat spreekt me aan.’

‘Ik realiseer me dat ik van geluk mag
spreken. Met een man die mij vrijheid
gunt. Met een vriend die niet alle
aandacht opeist. Met een buitenwacht
die mij niet veroordeelt.’

Zo is het geregeld
Mijn man heeft een zorgindicatie vanuit de
Wet langdurige zorg. Die indicatie geeft de
mogelijkheid van een persoonsgebonden
budget. Daarmee kopen we voor een deel
van de week zorg in bij U staat Centraal
in Voorschoten. Er is een vast team van
ongeveer zes medewerkers dat zo veel
mogelijk op vaste dagdelen komt (structuur
en weinig verandering zijn belangrijk). Mijn
schoonzus is er één dag in de week, en ikzelf
twee etmalen. Op zaterdagen komen er af en
toe mantelzorgers (familie, vrienden) voor
een of twee dagdelen. Daarvoor gebruiken
we de website van Caren Zorgt. Daarnaast
hebben we ondersteuning van een
fysiotherapeut, psycholoog en psychiater.
Een van de thuiszorgmedewerkers treedt
op als casemanager.

Tot slot
Ik woon inmiddels weer in Leiden, heb daar een eigen
flat en zorg nog twee etmalen voor mijn man. Het gaat
beter met hem sinds die eerste jaren. Hij kan makkelijker
alleen zijn en staat positiever in het leven. Naast veel
uren rust weet hij zich goed te vermaken met krant,
boeken, films, wandelingetjes en een beetje tuinieren. Ik
heb weer meer ruimte voor werk, vrienden, hobby’s en
mijn nieuwe relatie. Samenwonen willen we voorlopig
geen van beide. De afgelopen jaren heb ik ervaren hoe
belangrijk het voor mij is om een eigen plek te hebben.
Ik realiseer me dat ik van geluk mag spreken. Met een
man die mij vrijheid gunt. Met een vriend die niet alle
aandacht opeist. Met een buitenwacht die mij niet
veroordeelt. En misschien ook wel met mezelf. Dat ik,
hoe moeilijk de situatie ook is, altijd weer op zoek ga
naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.
Goed zorgen voor jezelf én de ander. Dat blijft een
zoektocht.
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