Mantelzorgers zijn de stille krachten die de samenleving voorzien van een stevige basis. Je hoort ze
niet zo vaak. Je ziet ze niet zo vaak. Maar hun rol is groter dan in woorden is te vatten. Speciaal voor
hen houdt Carrefour de Dag van de Mantelzorg op zaterdag 10 november in de Orchideeënhoeve. In
aanloop daar naartoe in deze krant alvast enkele mantelzorgers uit de Noordoostpolder aan het
woord.
Mantelzorger René Sarton in gesprek met wethouder Uitdewilligen
‘Zonder mij zou mijn vrouw het niet redden’
Emmeloord – Zij is 60 en na een bestuurlijke carrière in de zorg nu wethouder bij de gemeente
Noordoostpolder. Hij is ook 60 en zorgt al wat jaren voor zijn vrouw. Wethouder Marian
Uitdewilligen uit Luttelgeest in gesprek met mantelzorger René Sarton uit Emmeloord. ‘Ik zou mijn
vrouw wel eens ergens willen parkeren.’
René valt maar meteen met de deur in huis. ‘Ik zorg voor mijn vrouw Donna. Ze heeft ernstige
psychische en lichamelijke problemen.’
‘En op welke manier zorg jij voor haar’, wil Marian weten.
Ik doe erg veel voor haar. Ze heeft wisselende stemmingen en dat is erg moeilijk. Ook ziet ze het soms
helemaal niet meer zitten en daardoor loopt ze soms weg. ‘Vannacht was het ook erg heftig. Ik heb al
met al twee uurtjes geslapen vannacht.’
‘Wat een enorme zorg. Hoe houd je dat vol?’
‘Ik hou van haar. En ik heb een brede rug, denk ik. Dankzij de gemeente kon ik vanuit de bijstand een
studie sociaal pedagogisch werk doen, maar een baan lukt nu niet. Dus doe ik vrijwilligerswerk hier
bij de Inloop Bouwerskamp van Kwintes, ’s Heeren Loo, Triade, InteraktContour, Philadelphia Zorg en
Carrefour. En ik houd van hardlopen. Dan kan ik mijn hoofd echt even leegmaken.’
‘Je hebt ook een eigen leven, maar ik kan me voorstellen dat dat niet altijd makkelijk is in deze
situatie.’
‘Nee, ik ben hier altijd druk mee. Ik breng Donna overal naar toe. Afspraken met de psychiater,
dokters, alles. Daardoor houd ik weinig tijd over voor mezelf. En de laatste jaren zijn steeds extremer
geworden, de problemen erger. Dat komt ook doordat we moesten verhuizen naar een kleinere
woning. In de woning die we wensten wilde de gemeente geen traplift bekostigen. Daar was genoeg
ruimte voor Donna’s hobby’s. Die zorgden voor afleiding, maar dat kan nu niet meer.’
‘Jij had liever wel die traplift gehad?’
‘Ja. Al werden onze verhuiskosten wel netjes vergoed.’
‘Ik heb naast de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ook Wonen in mijn portefeuille, omdat die
twee zoveel raakvlakken hebben. Dat zie je hier ook weer. We moeten als overheid beter kijken naar
wat er precies nodig is in plaats van naar wat zijn de regels of kan het goedkoper. Dat evenwicht is
soms moeilijk te vinden, maar die weg zijn we wel ingeslagen met de sociale teams. Waar heb jij nu
behoefte aan, René? Wat zou jou helpen?’
‘We hebben nu huishoudelijke hulp via de gemeente. Dat helpt enorm. Af en toe kan Donna
gebruikmaken van een Bed-op-Recept van de GGZ. Dat ontlast haar, maar mij ook. De ritten daar
naar toe worden ook vergoed door de gemeente. En een bewindvoerder voor Donna zou goed zijn.
We zijn net uit de schulden, zij heeft door haar ziektes een gat in haar hand.’

‘Maar waar heb je nou zelf behoefte aan?’
‘Naast de mogelijkheid van dagactiviteiten zou ik Donna wel eens ergens langer willen parkeren. En
mezelf ook. In Italië bijvoorbeeld. Dan kan ik weer even opladen.’
‘De gemeente heeft voor alle inwoners een respijtzorgregeling, die ervoor zorgt dat mantelzorgers
even ontlast kunnen worden. Of schakel een mantelzorgmakelaar in om je bij te staan. Want er is
verder niemand in jullie omgeving om te helpen?’
‘Nee, wij staan er alleen voor.’
René wordt gebeld door de crisisdienst. Of hij bij Donna wil gaan kijken, want ze maken zich zorgen.
Hij zegt dat dat nu even niet lukt en hangt op. ‘Ik laat me niet gijzelen.’
‘Maar dan zit je hier nu niet lekker, lijkt me.’
‘Nee, maar ik kan hier nu even niets aan doen. Ik heb ook een eigen leven.’
‘Waarom wordt ze niet opgenomen?’
‘Dat kan tegenwoordig niet meer. Mensen met het psychische ziektebeeld, als mijn vrouw, moeten in
hun thuissituatie blijven. Donna is ook uitbehandeld. Niks helpt. Alleen heeft ze recht op bed op
recept ter ontlasting en ondersteuning.
‘Wat een heftig verhaal. Ieder mens heeft ruimte voor zichzelf nodig, maar dat is lastig voor jou. En ik
snap ook dat je nou eenmaal van je vrouw houdt en haar wil helpen.’
‘Ja, dat is ook zo lastig. Ze heeft ook hele goede kanten. Maar als ik er niet meer zou zijn, dan denk ik
niet dat zij het redt.

