
John en Helen leren elkaar kennen in 2004. “We hadden  
een super goede relatie. We leefden het leven optimaal.  
We reisden veel, gingen veel uit eten en deden echt waar we 
zin in hadden.” Nu is het leven anders. Maar de altijd positieve 
John wil van geen medelijden weten. “De kracht van onze 
relatie is dat we elkaar vrijlaten. Als ik tijd nodig heb voor 
mijzelf dan geeft ze mij die. Bovendien waar je geen vat op 
hebt, moet je loslaten. Anders neem je steeds meer bagage 
met je mee en dat belast je enorm.”

Tijd voor jezelf
“Ik heb jaren niet aan mezelf gedacht. Totdat ik bij een 
fysiotherapeut kwam en hij me dringend adviseerde meer te 
gaan bewegen. Door alle drukte had ik het sporten op een 
laag pitje gezet. Ik ben toen meer gaan tennissen. En meer 
gaan pokeren. Daar haal ik veel ontspanning uit. Maar ik haal 
ook ontspanning uit mijn werk. Daarom wil ik echt nog niet 
met pensioen. Mijn werk is echt een uitlaatklep.”

Je partner zien veranderen
Door alle positiviteit heen geeft John aan dat hij het ook wel 
eens zwaar heeft. “Fysiek ben ik ‘s avonds wel afgedraaid. 
Zeker als de kleinkinderen zijn geweest. Alhoewel ik daar  
heel erg van geniet is het in combinatie met werken, zorgen 
voor mijn vriendin en het huishouden wel erg pittig. Maar  
het meest lastige vind ik dat ik mijn vriendin zie veranderen. 
Dat is erg verdrietig.”

 
Meer dan fatsoen
“Het is voor mij heel logisch dat ik Helen help. Maar ik zie 
om me heen dat dat helemaal niet zo logisch is. In het 
revalidatiecentrum lag mijn vrouw met 11 anderen op een 
afdeling. Van al die mensen is hun relatie stukgelopen. Ik zit 
zo niet in elkaar. Ik heb er bewust voor gekozen voor Helen 
te zorgen. Ik zou het andersom namelijk ook fijn gevonden 
hebben als zij dat voor mij zou doen. Maar het is natuurlijk 
meer dan fatsoen. Ik houd, weliswaar op een andere 
manier, natuurlijk nog steeds heel veel van haar. En bovenal; 
mantelzorgen geeft mij veel voldoening. Ik voel me goed als  
ik iets voor iemand kan betekenen.” Door de hersenbescha-
diging mist Helen haar gevoel voor empathie en kan ze 
haar waardering niet zo goed overbrengen. “Dat is natuurlijk 
jammer, maar daarom leef ik op de complimenten van 
anderen.“

“Mantelzorgen 
geeft mij veel 
voldoening.”

Interview met een mantelzorger

De Ridderkerker John Muller 
(60 jaar) woont samen met 
zijn vriendin Helen en is haar 
mantelzorger. In 2013 kreeg 
Helen een zware hersenbloe-
ding. Sinds een paar jaar heeft 
ze ook een progressieve her-
senziekte die haar hersenen 
aantast. John combineert nu 
zijn fulltimebaan bij Shell met 
de zorg voor zijn vriendin. 

“Mijn vriendin zien veranderen  
vind ik het meest verdrietig.”

Mantelzorg
Echte menskracht!

Bent u mantelzorger?
Mantelzorgers kunnen zich aanmelden bij Karaat 
Mantelzorg voor informatie, advies en ondersteuning. 
Wie zich registreert wordt op de hoogte gehouden  
van het laatste nieuws, regelingen, uitjes, workshops, 
lotgenotencontact, enz. Mantelzorgers kunnen bij  
Karaat Mantelzorg de mantelzorgpluim aanvragen.
 
Karaat Mantelzorg, Schoutstraat 5, 2981 EZ Ridderkerk
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