
 

Onze themamiddag 14 nov 2016 georganiseerd door 
de diabetes- en nierpatiëntenvereniging NON in het 
Enschede was zéér waardevol. 
 
Een bijzondere mantelzorger aan het woord. 
 
Tekst: Marijke Venhuis 

Veranderingen in de mantelzorg:                         
ook voor U??? 

________________________________________________________ 

De mantelzorger wordt 
meegezogen in het proces van 
afhankelijkheid. Hij past zich 
aan, springt bij, regelt en 
probeert positief te denken.  
Vooral alles regelen kan soms 
zwaar zijn.  
 
De Heer Nordkamp heeft vele 
loketten en instanties gezien en 
gewezen op het Zelfstandig 
houden van zijn vrouw.  
 
Weten wij genoeg van de 
patiënt, te denken valt: 
  - Wat is haar tempo? 
  - Wat haar gewenste tijden 
voor eten en verzorging? 
  - Wat is haar medicatie? 
  - Hoe snel vermoeid raakt zij? 
  - Zijn er 
stemmingswisselingen? 
 

________________________________________________________ 

De Heer Nordkamp heeft jaren voor zijn, inmiddels overleden, 
zieke vrouw gezorgd. Hij voelde een natuurlijk plicht;  je naaste 
helpen. 
 
Vroeger was’ zorgen voor’ heel gewoon. 
Over en weer hielpen kinderen en grootouders elkaar. Nu, door 
de nieuwe zorgwetten en de vele veranderingen en minder hulp 
voorhanden, komt elkaar helpen weer in het vizier.  
De vele zorgloketten werden er één. De wijkpunten zijn in 
ontwikkeling voor informatie en doorverwijzing. 
Keukentafelgesprekken werden gevoerd. 
 
De Heer Nordkamp vertelde over zijn functie als 
beleidsmedewerker van de gemeente Almelo. Hij heeft toen vele 
veranderingen kunnen doorvoeren. Als ervaringsdeskundige 
mantelzorger kon hij precies aangeven waar zijn vrouw hulp 
nodig had en zodoende ook beleid voor vele andere hulpzoekers 
maken. 
 
DOEL: Patiënt zijn eigenwaarde laten behouden en kwaliteit van 
leven waarborgen. Zoveel mogelijk zelfstandig laten zijn. 
             



 

Zorg op maat is voor elke 
patiënt van belang. 
 
Stel de juiste vragen:       
- Wat  zijn de wensen nog?                                         
- Wat zijn de dromen nog? 
- Probeer de patiënt uit zijn 
isolement  te halen. 
- Sociale netwerken vergroten. 
- Kunnen we daarbij helpen, het 
is goed voor de mantelzorger en 
patiënt. 
-Is het misschien nog mogelijk 
om een speciale wens te 
vervullen? 
Soms is het simpel en vlak om 
de hoek. 
Kaarten, bingo, een creatieve 
cursus volgen of een autoritje, 
zodat je verder komt. 
 
Ook de mensen om de patiënt 
heen, de werkgever en 
kinderen, goed uitleggen en 
eventueel wat taken verdelen. 
Stel de hulpvraag precies. 
 
Waar is de hulp nodig?? 
Met de terugtredende overheid 
moet jezelf goed nadenken. 
Zelf de regie in handen houden 
is het fijnste. 
Voor de mantelzorger en 
patiënt telt;  Leer voor jezelf 
opkomen. 
Draaglast en draagvlak op 
elkaar afstemmen. Evenwicht  
zoeken. 
Dit is niet makkelijk, maar 
humor is ook zéér welkom;  
Lach om je fouten, we maken ze 
allemaal! 
 
Na afloop kreeg een ieder een 
witte roos, ter herinnering aan 
zijn vrouw. 
 
Wij bedanken de dhr. 
Nordkamp voor zijn geweldige 
uiteenzetting. <<< 


