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Wie heeft aandacht 
voor 

wie zorgt? 

Spreker: Wilma Klaassen



Introductie

Wilma Klaassen, 1964

Leefde met gezin in een dorpsgemeenschap .
Sinds 2012 alleenwonend in de stad Groningen.

Ouderenzorg / psychogeriatrie
HBO maatschappelijk werk 2012

Jasper (23) en Susan (20) studeren en wonen op
kamers.

Naomi (18) woont (nog?) in haar ouderlijk huis.



Stelling

(Dreigende) overbelasting van de mantelzorger 

vormt een risico  voor de kwaliteit van

- de levens van de zorgvrager en mantelzorger 

- de inspanningen van het dream-team. 

Ook vertel ik hoe dit risico volgens mijn ervaring

ondervangen kan worden.



Casus: Naomi

Epilepsie, verstandelijke beperking, autisme.

Leeftijd 18 jaar, sociaal emotioneel 2 jaar.

Onvoorspelbaar gedrag.

Kleine veranderingen maken haar angstig.

24/ 7 begeleiding en nabijheid.

Vergt veel veerkracht en samenwerking.



Ervaring



Portret Naomi



Wat is de toekomst van Naomi?

Is er een aandachtige leef- en woonplek voor haar?

Hoe lang houd ik dit uit?

Is er aandacht voor mij?

Voor mijn vragen, mijn angsten?

Hoe kan voorkomen  worden dat  ik er niet aan 
onderdoor ga?

Wat betekent het voor het dream-team als ik het als 

mantelzorger niet meer aan kan?



Het risico dat de mantelzorger het niet meer

aankan, kan ondervangen worden door: 

Door aandacht te hebben voor hem of haar als 

volledig mens.

En dus niet alleen in de rol als mantelzorger.



BovenhetMaaiveld.nu

Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens het recht heeft om gekend te
worden zoals hij of zij is. 

Ik zet mij in voor de levensbehoefte van ieder mens om van getekenis
te kunnen zijn voor zichtzelf, de ander en binnen een groter geheel. 

Dat doe ik door te spreken, gesprekken te voeren en gesprekken te
leiden;

• Ik spreek vanuit mijn ervaring, op verschillende podia,
• Individuele coaching,
• Specialisatie:

Socratische dialoog, voor zelfreflectie, intervisie en visievorming.

Voor beleidsmakers, zorginstellingen en particulieren.



Onder andere in samenwerking met:

SprekendeMantelzorgers.nl

Voor lezingen, presentaties, colleges, 

conferenties of symposia in de zorg of mantelzorg. 



• Vragen en andere reacties.




