
D E B R U G  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N  P A G I N A  9

Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 86

C OAC H E S  H E L P E N  M A N T E L Z O R G E R S  N A  E E N  I N T E N S I E V E  T I J D

‘Het is moeilijk om je geliefde los te laten’

Toen Bep, de vrouw van Jos 
van Wakeren (81), een paar jaar 
geleden tekenen van dementie 
begon te vertonen had hij dat 
niet direct in de gaten. Maar 
haar klachten werden erger en 
na lang liefdevol en geduldig 
voor haar gezorgd te hebben, 
ging het niet meer. De diagnose 
dementie was een klap. “Toen 
wist ik dat ze niet meer beter 
zou worden.”

Ze kon niet meer thuis wonen 
vertelt Jos, nog steeds aange-
daan. “Ik moest op zoek naar 
een plek waar Bep kon wonen.” 
Na een rondleiding hield hij 
aan het Flevohuis het beste 
gevoel over. “Doorslaggevend 
was de kwaliteit van leven voor 
mijn vrouw. Hier zag ik dat het 
nieuw en schoon was, met een 
grote tuin, een fijne activitei-

tenruimte, her en der gezellige 
zitjes en liefdevolle mensen.” 

Desondanks vond Jos het 
moeilijk om haar los te laten, hij 
kampte met schuldgevoelens. 
Dat geldt voor bijna alle mantel-
zorgers, vertelt Elsbeth de Jong, 
een van de twee mantelzorgcoa-
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ches die ZGAO in dienst heeft. 
“De eerste zes weken na de 
verhuizing houden we contact 
met de mantelzorger, we vragen 
hoe het gaat en geven onder-
steuning bij praktische zaken." 
Samen met Jos heeft Elsbeth 
het levensverhaal van Bep 
opgeschreven. “Zo zijn zorgme-

Mantelzorgcoaches Elsbeth en Maaike begeleiden mantelzorgers met een naaste op de wachtlijst om 
de overgang van thuis naar het verpleeghuis soepel te laten verlopen. “We regelen praktische zaken, maar 
bieden ook emotionele ondersteuning.” Jos: “Ze wisten me gerust te stellen en dankzij hen heb ik een 
bezoekritme gevonden waarbij ik me goed voel.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

dewerkers op de hoogte van wat 
belangrijk is in het leven van 
Bep, welke hobby’s ze had en 
van welke muziek ze houdt.”

Maaike Ruitenschild, ook man-
telzorgcoach: “De periode voor 
de verhuizing is heel intensief. 
Mantelzorgers kampen met 

levend verlies. Het verhuis-
gesprek is een kantelpunt: nu 
gaat het gebeuren. Behalve 
praktische zaken wordt ook 
veel persoonlijke informatie 
doorgesproken. Het zijn de 
kleine dingen die ervoor zorgen 
dat bewoners zich welkom 
voelen.” Ze geeft een voorbeeld. 
“Een mevrouw kwam hier wo-
nen maar wilde echt niet, haar 
gezicht stond bij binnenkomst 
op onweer. Via haar dochter 
wisten we dat ze van thee met 
slagroom hield. Toen de verzor-
gende haar bij het eerste contact 
precies dat aanbood, zag je haar 
ontspannen.”

Als je geliefde eenmaal uit 
huis is, heb je als mantelzorger 
weer tijd voor jezelf. Maaike: 
“Maar het kost tijd om weer te 
durven leven.” Jos: “Bep wordt 
hier goed en liefdevol verzorgd. 
Doordat ik dat weet, kan ik er 
thuis beter mee omgaan. Daar 
ben ik dankbaar voor. Ik heb 
het gevoel dat mijn vrouw veilig 
is, dat geeft rust.”

Wil je meer weten over de 
verpleeghuizen van ZGAO, of 
wil je een rondleiding? Neem 
contact op met het Client Ser-
vice Bureau via 020-5925420 of 
csb@zgao.nl.
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Willen is kunnen bij OSB Amsterdam
Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) krijgt een nieuwe huisstijl. Aan 
leerlingen is gevraagd wat zij van de school vinden en wat zij belangrijk 
vinden. Directeur Maryse Knook: “We vinden dat we wat meer mee mogen 
gaan met de tijd. We gaan nog beter aansluiten op de belevingswereld van 
onze leerlingen. Zij hebben ons enorm veel ideeën gegeven over hoe dat 
beter zou kunnen. Er is grote belangstelling voor leren van het leven van 
alledag, zoals samenwerken, ondernemen, financiën, op kamers gaan en 
omgaan met tegenslagen.” 
Vorig jaar organiseerde OSB al de ‘Week van de Ambitie’, vanaf dit schooljaar 
gaat OSB dit voortzetten en uitbreiden. ‘OSB in bedrijf ’ is een programma 
waarmee de leerlingen kennismaken met interessante beroepen, bedrijven en 
instellingen. In combinatie met de uitgebreide aandacht voor sport en kunst 
wordt deze middelbare school zo nog aantrekkelijker. 
OSB staat voor een school waarmee je later verder komt. “Als we iets willen, 
dan kunnen we het toch gewoon. Dat past bij onze school. Met en door onze 
eigen leerlingen,” aldus Knook. 
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Indische Buurt steunt op 
Krachtmoeders
In de Indische Buurt kunnen bewoners met een hulpvraag terecht bij de 
Krachtmoeders. Deze vrouwen, ze zijn te herkennen aan hun gele hessen, 
delen informatie uit, zoals flyers. Ze hebben een speciale training gevolgd en 
weten de weg in het ‘ingewikkelde wereldje’ van regelingen en instanties. 
Dankzij een subsidie van Oost Begroot kan initiatiefneemster Ouarda el 
Morabet, dit buurtproject nu uitbreiden. En het mes snijdt aan twee kanten, 
vertelt ze. “Deze vrouwen komen vaak zelf uit een isolement: altijd thuis, in 
hun eigen wereldje. Als krachtmoeder krijg je trainingen, ga je naar buiten en 
leer je omgaan met allerlei mensen. Zo help je anderen én ontwikkel je jezelf. 
Zie het als een soort stage, een stap naar bijvoorbeeld een baan.”
De Krachtmoeders gaan elke maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 
tot 17.00 uur de straat op. Bewoners met hulpvragen zijn ook welkom bij 
Life&Style in Vrouwencentrum Vonk, Ambonplein 63. 


