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de mantelzorger
Leven met Parkinson

Getuigenis

even uw aandacht

Zondag 23 juni 2013

Editoriaal

Samen
kan je
zoveel
meer…
Niet verwonderlijk dat KVLV en
Landelijke Gilden de handen in elkaar slaan om de 24 uur van de mantelzorg vorm te geven. Al jaren zijn
beide organisaties actief rond zorgthema’s. Heel wat leden zijn zelf
rechtstreeks betrokken bij de zorg
voor een naast familielid als mantelzorger of zijn actief als vrijwilliger.
‘Samen kan je zoveel meer!’ Samen een krachtig signaal geven om
de mantel van zorg rond de groter
wordende groep zorgafhankelijke
mensen nog warmer en steviger te
maken. Dit is onze inzet voor de volgende 24-uur van de mantelzorg.
Wil jij met je afdeling meedoen?
Aarzel niet om contact op te nemen
met Hilde Weckhuysen –
hweckhuysen@ons.be van Ons
Zorgnetwerk.
Maar ook de medewerkers van Landelijke Thuiszorg laten dit moment
niet ongemerkt voorbij gaan. Mantelzorgers zijn een onmisbare partner in de thuiszorg. Zij mogen een
“rustgevende attentie” verwachten
van hun verzorgende.

Monique
Swinnen
Voorzitter
Landelijke
Thuiszorg
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Nik
Van Gool
Voorzitter
Ons Zorgnetwerk

24 uur van
de mantelzorg
KVLV en Landelijke Gilden zetten voor u een bank klaar.

‘Goede afspraken maken
goede vrienden’ is terug beschikbaar.
De brochure

Uit de getuigenis van Tilly blijkt
dat het thema actueel blijft.
‘Voor mij kwam het allemaal te laat.’

Tot eind oktober 2012 was Tilly, als oudste kind van een gezin van vijf kinderen mantelzorger voor haar beide ouders.
Als oudste kind voelde ze zich verantwoordelijk voor haar
ouders. Ze waren reeds 83 jaar verliefd, een kleuterliefde uit
de buurt. Zo’n koppel verplant je nu eenmaal niet, ook niet
als ze zorgbehoevend worden. Ze verdienden volgens haar
de beste zorg thuis, in ‘hun’ vertrouwde buurt.

Drie jaar geleden ben ik letterlijk in de zorg voor mijn ouders gerold. Van de andere drie kinderen die nog in leven
zijn heb ik weinig hulp en ondersteuning gekregen. Mijn
jongste zus woont te ver, mijn andere zus heeft dertig jaar
geleden gebroken met mijn ouders en mijn jongste broer
heeft het gewoon niet in zich om zorg op te nemen. Hij kwam
wel regelmatig op bezoek.
Mijn moeder was drie jaar geleden al dementerend. Na een
heupfractuur en een ziekenhuisopname van drie weken was
ze incontinent en bedlegerig geworden. Samen met mijn
hoogbejaarde vader namen we de mantelzorg op ons. Als
alles goed ging kregen we zestien uur per week een verzorgende en een poetsvrouw. De verpleegkundige kwam driemaal per dag. Voordien ging ik reeds een jaar eten brengen
naar mijn ouders en deed ik al meer dan veertien jaar de was
en de strijk.
Moeder is in mei vorig jaar overleden. Kort daarop werd
mijn vader ernstig ziek, … een woekerende kanker. Ook hij
werd met mijn hulp, aangevuld met professionele hulp thuis
verzorgd. Hij overleed in oktober.

Onder het motto ‘24 uur van de mantelzorger’ brengt Ons Zorgnetwerk
jaarlijks hulde aan haar mantelzorgers in Vlaanderen. Op 23 juni, de
langste dag van het jaar bedanken
we hen voor de onvoorwaardelijke
inzet, dag in dag uit, voor het zorgen
voor een zorgbehoevende persoon
met wie ze een familiale of emotionele band hebben.
De plaatselijke afdelingen van
KVLV en Landelijke Gilden zullen
voor deze editie hun beste beentje
voorzetten om deze actie een extra
boost te geven.
Zij zullen in die periode een ontmoetingsmoment organiseren voor
de mantelzorgers van hun afdeling
en gemeente. Bovendien installeren ze een rustpunt in de vorm van
een bank, als dank voor hun onvoor-

waardelijke inzet. De banken worden voor deze speciale dag feestelijk
versierd.
De banken krijgen een permanente
functie als ‘rustbank’ op een gezellige plek in de gemeente of op een
centrale plaats in een woonzorgcentrum waar mantelzorgers, zorgbehoevenden en alle bewoners kunnen
uitrusten, praten, elkaar ontmoeten
en genieten.
Maar ook Landelijke Thuiszorg
doet mee als unieke partner van Ons
Zorgnetwerk. Onze zorgverleners
hebben immers een heel bijzondere
band met de mantelzorger door hun
dagelijkse inzet bij duizenden cliënten. Ook dit jaar zullen zij de ‘dag
van de mantelzorg’ extra in de verf
zetten met een kleine attentie.

Door de zware hulpbehoevendheid van mijn beide ouders
hadden we recht op een mantelzorgpremie. Ik ging er van
uit dat ik omwille van mijn dagelijkse intensieve zorg hier
recht op had. Vader met zijn ouderdomsdementie ging op
korte tijd zo sterk achteruit dat hij op dat moment de energie
niet had om er een open gesprek over aan te gaan met mij
en zijn andere kinderen. Ik vroeg meermaals, tevergeefs aan
mijn familie om mij hierin te helpen, want ik had zowat elke
dag onkosten voor de zorg van mijn ouders. Mijn familie
heeft nooit laten uitschijnen dat ik niet zou betaald worden.
Ik ging er van uit … we regelen dit achteraf dan wel. Nu de
erfenis geregeld moet worden, weigert mijn broer om het
over een vergoeding te hebben, evenwaardig aan de mantelzorgpremie.
Ik heb geen spijt dat ik mijn ouders thuis verzorgd heb, ik
zou het opnieuw doen. Achteraf bekeken vind ik het gewoon
een oneerlijke toestand waarin ik mijn weg probeer te zoeken. Moest ik het herdoen … ik zou van in het begin betere
afspraken maken zowel over de organisatie als over de financiële aspecten van de thuiszorg. Voor mij is het te laat
… het zal voor mij niet meer baten, maar ik wil proberen om
hiervoor aandacht te vragen en op die manier mantelzorgers aan wie hetzelfde overkomt behoeden.
Bestellen kan via onszorgnetwerk@ons.be of telefonisch
op het nummer 0470/29 11 16 aan 4 euro zonder portkosten.

De Mantelzorger - mei 2013 - 1

3

Gezondheid

Leven met Parkinson
De Ziekte van Parkinson is één van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen. In België lijden ongeveer 30.000 mensen aan
deze ziekte.
Over de oorzaken is nog niet veel gekend. Daarom is ook de behandeling vooral
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Bij de meeste patiënten
is de oorzaak onbekend

Bij 5 tot 10 % van de patiënten is de
Ziekte van Parkinson erfelijk.
Bij een kleine minderheid is er sprake
van blootstelling aan gifstoffen zoals mangaan, andere zware metalen,
koolmonoxydevergiftiging, insecticides, …
Hoewel de Ziekte van Parkinson ook
bij jonge mensen voorkomt, wordt de

kans om de Ziekte van Parkinson te
krijgen bij het ouder worden steeds
groter. De ziekte treft gemiddeld drie
op de duizend senioren. Bij de 70-plussers is dit twintig op duizend.
De stadia

De Ziekte van Parkinson begint vermoedelijk vijf tot tien jaar voor de eerste symptomen zichtbaar of merkbaar
zijn.

De stadia gaan van verschijnselen aan
één kant van het lichaam tot aan beide
kanten.
Daarna volgen de evenwichtsstoornissen, waarbij de patiënt meestal evolueert van nog zelfstandig functioneren
naar dagelijkse afhankelijkheid van
professionele zorg en mantelzorg.
Vele en diverse symptomen

Iedere parkinsonpatiënt heeft een
uniek klachtenpatroon.
De symptomen komen dus niet bij iedereen voor, en de symptomen kunnen
tijdens het ziekteverloop ook veranderen onder invloed van gebruikte medicatie, behandeling, …
Doordat er in de beginfase niet altijd
duidelijke symptomen zijn, en deze
symptomen vaak ook bij andere aandoeningen passen, wordt de diagnose
dikwijls pas laat gesteld.

De echt opvallende symptomen zijn :
• Beven in rust, dat toeneemt onder
invloed van emotie. Dit kan in het
begin heel beperkt zijn (bv. ooglid)
en beperkt zijn tot één lichaamsdeel
• Stijfheid
• Vertraagde en ongewenste bewegingen
• Uitdrukkingsloos gelaat en verstarde blik.
Minder gekende motorische
symptomen zijn o.a. :
• Lopen met kleine pasjes. Moeite om
de voet(en) voldoende hoog te heffen
• Verminderde of afwezige armzwaai
en voorovergebogen romp
• Ééntonige en zwakke stem en/of
heesheid
• Problemen met fijne bewegingen
(knoopjes hemd, schoenveters, …)
• Plotse blockages (vb. deuropening,
lift, marktplein, …)
• Plotseling sneller stappen met daardoor valneiging
• Spierpijnen en spierverkramping
• Klein, onleesbaar geschrift
Minder gekende niet-motorische symptomen zijn o.a. :
• Vermoeidheid, slaapstoornissen,
evenwichtsstoornissen, slikproblemen, overmatig zweten en seksuele
dysfunctie
• Ook cognitieve stoornissen zoals depressie, moeite om het juiste woord
te vinden, angsten en verwardheid
• Tot slot hebben een aantal patiënten
ook last van gedragsstoornissen en
van onverklaarbare pijnen.

Symptoomgerichte
behandeling

Personen die lijden aan de Ziekte van
Parkinson kunnen momenteel nog niet
‘herstellend genezen’. De behandeling beoogt daarom enkel het beperken
van de last.
Het behandelen van de aandoening
richt zich vooral op het remmen van
de ziekte. Momenteel is het zo dat bij
vaststellen van de diagnose er reeds
meer dan de helft van de hersencellen
die dopamine aanmaken, afgestorven
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zijn alvorens de diagnose kan gesteld
worden. Wetenschappelijk onderzoek
moet zich dus vooral richten op het
sneller detecteren van de ziekte.
Voor de behandeling van de motorische symptomen is medicatie met
levodopa momenteel het meest efficiënt. Levodopa is een stof die door
de hersenbarrière geraakt, en de nog
resterende hersencellen stimuleert om
dopamine aan te maken.
Het langdurig gebruik van deze levodopa-medicatie geeft echter vaak
motorische complicaties en/of nevenwerkingen.
Na verloop van tijd kan het effect van
medicatie onvoldoende zijn, of heeft
men te veel last van bijwerkingen of
overgevoeligheid. De behandelend
arts kan dan een heelkundige ingreep
voorstellen in de hersenen maar de resultaten worden betwist wegens mogelijke complicaties.

Ook stamcel- of gen-therapie kent
vandaag nog onvoldoende of kortdurend resultaat.
Alvast de conditie van de patiënt zo
optimaal mogelijk houden via kinésitherapie is een aanrader.
Voor meer info:
www.parkinsonliga.be

Ergotip

Simpel en effectief :
hoe een bretel
uitkomst biedt
Wegwerpbedbeschermers en onderleggers (vb. blauwe Tena, of groen
Euron doeken), blijven glad, beter op hun plek en langer heel als je een bretel
gebruikt.
Een bretel? Ja!
De bedbretel is een simpele en goedkope oplossing om de fysieke belasting terug te dringen
en geld uit te sparen. Bijna elke cliënt heeft
wel een bretel met vier knijpers in huis, dus
je kan meteen aan de slag.
Hoe werkt het?
Plaats de bretel onder de matras en maak
de onderlegger vast langs beide zijden.
Als je de onderlegger verschoont, kun
je de bretel onder de matras laten liggen
en klik je enkel de onderlegger los.
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Actueel

zorg

Nieuwe, gratis dienstverlening
voor mensen met een handicap
Dienst Ondersteuningsplan (DOP) helpt mensen met
een handicap een goed leven uitbouwen.
Recent is in elke Vlaamse provincie een nieuwe, gratis
dienstverlening van start gegaan voor mensen met een
beperking of handicap.
De Dienst Ondersteuningsplan zoekt samen met deze persoon, zijn gezin of kennissen uit hoe hij een kwaliteitsvol
leven kan leiden. Een leven omringd door mensen die voor hem belangrijk zijn,
waarin hij iets kan betekenen voor anderen… en een leven waarin hij een beroep
kan doen op hulpverleners, voorzieningen en diensten die zorg op maat bieden.
Bij de Dienst Ondersteuningsplan kunnen mensen met een handicap (of zelfs
maar een vermoeden van handicap)
aankloppen om een toekomstplan uit
te werken. Samen met een DOP-medewerker wordt uitgezocht welke vragen
er zijn en welke vorm van ondersteuning wenselijk is. De vragen kunnen
zich op verschillende levensdomeinen
situeren: vrije tijd, wonen, relaties,
werk of dagbesteding, gezondheid, financiën of administratie, onderwijs…

De mogelijke ondersteuningsvormen
worden in kaart gebracht. Daarbij is
het idee ‘zoveel mogelijk gewoon in
de samenleving’ kunnen blijven functioneren een leidraad: versterken van
ondersteuning door familie en vrienden, ondersteuning via de reguliere
zorgsector bv. poetshulp, gezinszorg
of thuisverpleging… en indien nodig
ondersteuning door de gehandicaptenzorg.
De begeleider van DOP coördineert

Ons Zorgnetwerk
is er voor u
Ons Zorgnetwerk wil mantelzorgers en gebruikers
ondersteunen.
Om onze dienstverlening te verbeteren, is het belangrijk om te weten waarover u ontevreden bent. Kan u
Ons Zorgnetwerk niet bereiken ? Hebt u onduidelijke,
onvolledige of foute informatie gekregen ?
Hebt u een klacht ? ZEG HET ONS.
U kan ons per mail (hweckhuysen@ons.be) of via
telefoon (016/24 49 49 of 0470/29 11 16) laten weten
wat u stoort of wat fout loopt in onze werking.
Indien u vindt dat uw klacht niet afdoende beantwoord
werd, kan u contact opnemen met adedry@ons.be
(016/24 49 27).
Ons Zorgnetwerk garandeert een stipte en discrete opvolging van uw klacht.
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dit planningsproces en werkt daarbij
nauw samen met de betrokkene en alle
personen die dicht bij hem staan, zowel uit zijn sociaal netwerk als betrokken professionelen.
Landelijke Thuiszorg
is een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en biedt
zorg op maat, ook voor
mensen met een beperking of een handicap. De DOP
werkt samen met Landelijke Thuiszorg in de verschillende provincies
(met uitzondering van West-Vlaanderen) voor een vlotte verwijzing en
ondersteuning door onze zorgverleners.
Landelijke Thuiszorg is overal bereikbaar via 070/22 88 78, iedere
werkdag van 8 tot 17 uur.

ThyssenKrupp Encasa
introduceert de StairWalker:
een technologische
primeur voor de thuiszorg
ThyssenKrupp Encasa lanceert als eerste een nieuwe
en drempelverlagende technologie voor de thuiszorg: de
StairWalker. Deze innovatieve oplossing ondersteunt
mensen die zich onzeker voelen op een trap. De lift ondersteunt hen in de rug en onder
de armen. Daardoor kunnen
ze veilig een trap op- en aflopen en blijven ze in beweging. De StairWalker is in een later stadium eenvoudig
om te bouwen tot een traplift.

Nieuwe
publiekswebsite
geestelijke
gezondheid
Vooroordelen en taboes over psychische
problemen komen nog te vaak voor. Een
kwart van alle Vlamingen krijgt vroeg
of laat te maken met ernstige psychische
problemen. De stap naar gepaste hulp
wordt door velen van hen niet (tijdig) gezet. Vaak omdat men onvoldoende weet
heeft van wat er aan de hand is of waar
men terecht kan.
Om taboes te doorbreken en de bevolking
beter te informeren, werd de website
www.geestelijkgezondvlaanderen.be
opgestart.

Eenzaamheidscampagne
Bond
zonder naam
Bond zonder Naam heeft een campagne
rond eenzaamheid gelanceerd om het
clichébeeld van de ‘eenzame mens’ te
doorbreken en het begrip eenzaamheid
in als zijn facetten te brengen. De boodschap is dat eenzaamheid iedereen kan
treffen, ongeacht de leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, geslacht of
opleiding.
De campagnesite www.erbij.be toont
genuanceerde verhalen van vereenzaming bij bekende en minder bekende
mensen.

Groep KVLV
heet vanaf nu Ons
Ons?
Ons is een nieuwe naam,
het kwaliteitslabel
van onze organisaties.
De meesten van ons zijn vrouwen. En zij die het niet zijn,
delen alvast de vrouwelijke waarden. Neen, we hebben het
niet over schoenen kopen. Maar over zorg dragen. Helpen
met groeien.
Inspireren. Duurzaam doen en denken. En de toekomst in
het oog houden.
We hebben ons verenigd in een groep die andere groepen
met dezelfde (vrouwelijke) waarden een perfecte omkadering geeft. Op een slimme manier bundelen we gemeenschappelijke diensten.
We delen ervaring en vergroten onze interne kennis. We onderzoeken continu wat en hoe het nog beter kan. We verliezen onze landelijke roots en onze band met de natuur nooit
uit het oog. Voor de buitenwereld zijn we zowel woordvoerder als aanspreekpunt. Maar ook voor een doodgewoon
klapke van elke dag, zijn wij altijd te vinden.
We willen mee aan een samenleving bouwen waar iedereen
kansen krijgt. Waar zorgen voor elkaar de normaalste zaak
van de wereld is. Waar iedereen zich thuis voelt. Zoals thuis
bij ons. Iemand koffie?
Wij omarmen ondertussen ruim 7000 medewerkers.
Landelijk Dienstencoöperatief
Landelijk Jobcoöperatief
LFV, Frauen in bewegung
Landelijke Kinderopvang
Stekelbees
Landelijk Praktijkatelier
Zorg-Saam
Ons Zorgnetwerk
KVLV, Vrouwen met vaart
Landelijke Thuiszorg
Steunpunt Groene Zorg

Remylaan 4b | 3018 Leuven | Tel 016/24 49 40 | www.ons.be
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Voor u gelezen

DE OUDE KONING IN ZIJN RIJK
De Oostenrijkse Arno Geiger vertelt het verhaal van de
mentale aftakeling van zijn vader :
hoe de man met wie hij nooit echt een band had, wegdrijft in
zijn eigen hoofd.
Verleden, heden en zeker de toekomst worden uitgevaagd.
De hoofdstukken beginnen vaak met een dialoog waarin de
zoon probeert een herinnering op te halen met zijn vader, op
diens heldere momenten.
- ‘Ik ga nu naar huis,’ zei hij op een gegeven moment. ‘Ga je
mee of blijf je hier?’
- ‘Ik blijf hier.’
- ‘Goed, dan ga ik alleen.’
- ‘Ja, ga maar.’
- ‘Mag ik weg?’
- ‘Als je wilt, ga je gang, het staat je vrij.’
- ‘Nog één ding, mijn familieleden - mag ik die meenemen?’
- ‘Natuurlijk, neem ze maar mee.’
- ‘Goed, dankjewel.’
Hij keek om zich heen of hij nog iets zag om mee te kunnen
nemen. Hij zei tevreden : ‘Er is niets meer dat me persoonlijk aangaat.’
De schrijver stelt zich voor hoe zijn vader zich moet voelen
en dat is één sterke kant van dit boek.
De andere is de manier waarop hij de moeilijkheden beschrijft van de omgang met een demente oudere :
het is alsof je tegen een vreemde praat die toch nauw verwant is.
Geiger beseft dat hij zijn vader te weinig vragen heeft gesteld. Hij beseft dat met het uitdovende geheugen van zijn
vader ook zijn eigen geheugen voor een deel verdwijnt.
Hij schrijft in korte, precieze zinnen. Daardoor krijgt de dagelijkse omgang met zijn vader iets van fictie.
Dat lijkt vaak komisch, geeft je zin om er mee te lachen...
Maar het heeft ook veel wanhoop en verontrusting in zich
zodat het lachen je bij wijlen vergaat.

door Arno Geiger

Het boek is een relaas van
een zoon die zich gaandeweg realiseert dat hij niet
kwaad is op de persoon
maar op de ziekte.
Voor de vader is de Alzheimer beslist geen verrijking, maar de kinderen
en kleinkinderen kunnen
er nog heel wat van leren,
namelijk wat het is om oud
en ziek te zijn.
Geen enkele demente persoon is gelijk aan een andere.
Een van de vooroordelen
waartegen Geiger gekant
is, is dat je dementerenden moet benaderen als kinderen.
Dat gaat niet op: wie dement is, leert niets meer bij, een kind
wel. En toch gaat lang niet alles verloren bij mensen met
deze ziekte.
Het lijkt er op dat de dementerende vertrokken is naar een
ander land...
‘Omdat mijn vader de afstand tot mijn wereld niet meer kan
overbruggen, moet ik naar hem toe.’
Dat maakt van de roman ook een ontroerend portret van een
relatie tussen een vader en zijn zoon.
Een schrijver die zo kan omgaan met autobiografisch materiaal, dwingt bewondering af.
DE OUDE KONING IN ZIJN RIJK
Arno Geiger – Vertaald door Wil Hansen
Oorspronkelijke titel:
‘DER ALTE KöNIG IN SEINEM EXIL’
Uitgeverij: De Bezige Bij
Aantal pagina’s: 192
Prijs: 19,90 euro
ISBN: 978-90-234-6796-0B

colofon

Verantwoordelijke uitgever: Anne Dedry
Werkten mee aan dit nummer: Anne Dedry - Annemie Gielis - Rita Pauwels Rina Poesen - Monique Swinnen - Nik Van Gool - Hilde Weckhuysen
Adres: Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven, Tel. 016/24 49 49, Fax 016/24 39 72,
onszorgnetwerk@ons.be
Vormgeving: KVLV-Studio – Foto Cover: Layla Aerts
Drukwerk: Grafische Groep Tuerlinckx NV, Diest
Ons Zorgnetwerk is een erkende vereniging van gebruikers en mantelzorgers en is een
initiatief van KVLV, Landelijke Gilden en Landelijke Thuiszorg.
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