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Let the river in
If blood is thicker than water
Than let the river in
We might drift away, but we’ve got thick skin.

Let the river in
If blood is thicker than water
Than let the river in
We might drift away, but we’ll find our way again.

‘Let the river in’ – Radical Face
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Ervaringsdeskundigen

Paul (41)
Woont samen. Zijn ouders (zijn vader is 80, zijn moeder 79) wonen 
nog zelfstandig. Toen hij 22 was kreeg zijn moeder een psychose. Later 
heeft zij een zelfmoordpoging gedaan. Ze is sindsdien onder psychia-
trische behandeling. Ze is nooit hersteld.

Monique (58)
Woont samen. Haar vader is 88, haar moeder 82. Haar vader heeft meer-
dere lichamelijke problemen waaronder parkinson en vasculaire de -
mentie. Haar ouders wonen nog zelfstandig.

Elisa (40) jaar
Getrouwd, dochter (2 jaar), zwanger van de tweede. Haar moeder over-
leed een jaar geleden op 71-jarige leeftijd aan kanker. Haar vader (77) 
heeft alzheimer. 

Kim (60)
Getrouwd, 2 kinderen (zoon 25, dochter 29). Haar schoonouders zijn 
overleden (schoonvader op 85-jarige en schoonmoeder op 84-jarige 
leeftijd). Haar schoonvader had Parkinsondementie en haar schoon-
moeder alzheimer. Ook haar eigen ouders leden aan dementie. 

Esmée (40)
Is getrouwd met Tim, heeft een dochter, Roos (3). De vader van Tim is 
overleden aan kanker op 84-jarige leeftijd. Hij heeft een paar maanden 
bij hen in huis gewoond.
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Debora (48)
Getrouwd, twee kinderen (zoon 21, dochter 19). Haar vader is acht jaar 
geleden overleden, haar moeder (78) heeft sindsdien terugkerende 
depressies en lijdt daarnaast aan beginnende dementie.

Ellen (47)
Woont samen, heeft een zoon, Jason (15). Jason is autistisch, verstande-
lijk beperkt, en heeft ADHD. Haar vader is overleden. Haar moeder (78) 
dementeert, maar heeft nog geen diagnose. Haar enige broer woont in 
Australië.

Denise (42)
Is gescheiden en heeft drie kinderen (8, 11, 13). Haar vader leeft nog. 
Haar moeder is overleden aan alzheimer op 72-jarige leeftijd. Haar 
ouders waren gescheiden. Haar enige zus woont in Brazilië.

Marion (57)
Is gescheiden en heeft twee kinderen (21 en 24). Haar vader overleed 
op jonge leeftijd. Haar moeder heeft altijd last gehad van somberheid 
en depressies, die verergerden na zijn overlijden. Ze heeft uiteindelijk 
op 79-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd.

De namen en sommige van de naar de persoon herleidbare gegevens 
zijn gefingeerd.
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Professionals

Wendy van Beeten
Mantelzorgfunctionaris participatie en activering, 
ABC Alliantie-Combiwel

Gerda Blaauboer
Projectmedewerker, expertisecentrum mantelzorgondersteuning 
Markant

Karin van Bodegraven
Projectmedewerker, expertisecentrum mantelzorgondersteuning 
Markant

Teije Hooghiemstra
Specialist ouderengeneeskunde, Viva! Zorggroep

André Noordhuis
Zelfstandig specialist ouderengeneeskunde

Cristian Rol
Casemanager Dijk & Duin

Marieke Terwel
Leidinggevend GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut, 
Laurens Antonius Binnenweg 
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Voorwoord

Nu Nederland vergrijst krijgen steeds meer mensen voor langere tijd te 
maken met zorgen om en over hun ouders. Dat kan gaan om praktische 
zorgen: van af en toe en boodschap doen of meegaan naar het zieken-
huis, tot verpleging van je demente vader. Maar het gaat vaak juist ook 
om je zorgen maken over hen: of het nog wel veilig is dat ze aan het ver-
keer deelnemen, of ze wel goed eten en of ze niet van de trap vallen.

Toen de zorgen om mijn ouders begonnen, deed ik wat waarschijn-
lijk de meeste mensen doen: ik ging aan de slag. Ik deed wat er op dat 
moment nodig was. Ik ging niet op zoek naar een boek daarover, hoog-
uit zocht ik af en toe informatie op internet. Gaandeweg kreeg ik als 
vanzelf kennis over de uiteenlopende vragen waar je in dat proces tegen-
aan loopt. Datzelfde zag ik gebeuren bij mensen om mij heen. Hun ken-
nis en ervaring namen toe. Ze wisten anderen belangrijke informatie 
te geven; over aanpassingen in huis, over dementie, dagopvang, thuis-
zorg, wilsverklaringen, het terugdraaien van aankopen, of de regels 
rond rijbevoegdheid. Daarnaast kregen ze ervaringskennis over hoe je 
omgaat met de verzorging in het verpleeghuis, hoe je de kans verkleint 
dat je moeder valt, en hoe je efficiënt samenwerkt met vrienden van je 
ouders en zorgverleners om hen heen. 

Na verloop van tijd vroeg ik me af waarom dit soort kennis nergens 
overzichtelijk bij elkaar stond, en waarom iedereen hierin steeds weer 
het wiel leek te moeten uitvinden. Natuurlijk, over een onderwerp als 
dementie zijn veel boeken te vinden. Maar over meer alledaagse vragen 
is de kennis schaarser, en veelal verspreid. Het leek mij handig als er een 
boek zou zijn waarin al die kennis bij elkaar zou staan, met waar nodig 
relevante verwijzingen om verder te lezen. Dat zou andere mensen een 
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hoop zoekwerk, en dus tijd en energie kunnen schelen. En juist tijd en 
energie worden erg kostbaar als de zorgen om je ouders toenemen.

Daarom besloot ik juist zo’n boek te schrijven. En ik zou geen psy-
choloog en coach zijn, als ik het niet handig zou vinden om naast de 
praktische en theoretische kennis ook de meer psychologische kant te 
belichten. Ik zag en weet hoeveel zorgen en verdriet ouders kunnen 
geven. Hoeveel last ook, omdat mensen in hun eigen leven met werk of 
gezin genoeg andere ballen hoog te houden hebben. Ik merkte hoe het 
mensen ook kan confronteren met hun eigen pijn: over de achteruit-
gang en het dreigende verlies van hun ouders, over hun jeugd of hun 
eigen ouderdom. Rond deze onderwerpen wilde ik informatie, her-
kenning en waar mogelijk praktische handvatten geven. Ik heb meer-
dere mensen geïnterviewd over de zorg om hun vader of moeder, en 
hun ervaringen in de tekst opgenomen. 

De hoeveelheid bladzijden van het boek geeft wat mij betreft aan 
hoeveel er over het onderwerp bleek te zeggen. Niet elk hoofdstuk zal 
voor alle lezers relevant zijn. De hoofdstukken zijn daarom ook afzon-
derlijk te lezen, en dus precies op die momenten waarop ze nodig blij-
ken. Dat is mooi, want tijd is schaars. Hopelijk levert het lezen van dit 
boek je op de juiste momenten tijd op, inspiratie, herkenning en han-
dige tips. En misschien valt het je daardoor soms net wat makkelijker 
de zorg te dragen. 

Yvonne Prins, april 2016
www.yvonneprins.nl


