
Jolande heeft een heftige tijd achter de rug. In juli 2020 
overleed haar vader. “Het overlijden van mijn vader heeft de 
Alzheimer bij mijn moeder getriggerd. Mijn moeder had, voordat 
mijn vader ziek werd, al geheugenproblemen, maar zij was fysiek 
heel sterk. M’n vader nam de regie en mijn moeder voerde uit, 
omdat mijn vader daar de kracht niet voor had. Daarom vulden 
zij elkaar ook zo mooi aan. Zij was na 56 jaar samen nu al haar 
houvast kwijt.”  
Na een aantal maanden zorgen merkte Jolande dat de zorg 
voor haar moeder haar steeds zwaarder viel. “Toen de zorg voor 
mijn moeder ten koste van mijzelf dreigde te gaan, heb ik met 
Karaat Mantelzorg gebeld. Ik kon mijn verhaal kwijt en dat luchtte 
enorm op. De wereld van een mantelzorger is een wirwar van 
regels en instanties. Bij een casemanager Dementie en Karaat 
Mantelzorg vond ik steun en antwoord op mijn vragen. Ook 
hielpen ze mij in mijn zoektocht steeds de juiste dingen te doen 
in de begeleiding en geruststelling van mijn moeder. “Het voelt 
zo goed en vertrouwd de contactpersoon van Karaat Mantelzorg 
te spreken. Ze is professioneel, integer en lief tegelijk! En stuurt 
me nu af en toe nog een appje om te vragen hoe het gaat.”

Liefde is loslaten
Sinds een paar weken woont de moeder van Jolande in een 
kleinschalig zorgcentrum in Ridderkerk. Op de vraag of dat rust 
geeft, twijfelt ze. “Aan de ene kant wel, aan de andere kant geeft 
het door de Coronamaatregelen ook meer afstand.” Jolande 
raakt geëmotioneerd. “Ik heb ook zo genoten van de mooie 
momenten toen ik die dagen bij haar logeerde. Even naar het 
tuincentrum, ergens een kop koffiedrinken of samen thuis verse 
soep maken. Ik ben dankbaar dat ik er voor mijn moeder kon 
zijn. Zij heeft na de geboorte van mijn kinderen heel veel voor 
mij gedaan. Nu kan ik er voor haar zijn en wat voor haar terug 
doen.”

Tips voor mantelzorgers
Jolande heeft met haar ervaring veel tips voor andere 
mantelzorgers. “Zorg dat je open bent naar je werkgever. Dat 
creëert begrip. Daardoor kon ik mijn uren meer verspreid over 
de week werken. Een andere tip is dat je goed aan jezelf moet 
blijven denken. In de tijd dat ik bij mijn moeder logeerde, kwam 
één van de kinderen soms even twee uurtjes naar oma om een 
spelletje met haar te doen zodat ik kon sporten. Een derde tip is 
om dagbesteding te overwegen. Het was voor ons beiden heel 
goed dat mijn moeder naar de dagbesteding ging. Zo zag zij 
andere mensen, kreeg ze structuur en werd ze uitgedaagd. En in 
de tussentijd kon ik wat uren werken.” Tot slot adviseert Jolande 
nog dat je ook altijd vooruit moet kijken als mantelzorger. “Wat 
als ik nu mijn been breek? Wie neemt mijn rol dan over? Denk 
daar alvast over na.”

“Bij Karaat  
Mantelzorg  
vond ik antwoord  
op mijn vragen”

Interview met een mantelzorger

Jolande (55 jaar) de Ruiter 
heeft een man en twee  
studerende kinderen.  
Samen met haar zussen  
zorgt ze voor haar moeder  
die Alzheimer heeft. Jolande 
vertelt over de periode waarin 
ze de zorg voor haar moeder 
combineerde met haar eigen 
baan en gezin.

“Ik ben dankbaar dat ik er  
voor mijn moeder kan zijn.”

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.
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