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Mantelzorg

Kenmerkend is de persoonlijke band waardoor het meestal de partner 
of de kinderen zijn maar ook buren, familie of vrienden. 

Het is zorg die met de mantel der liefde bedekt is

Mantelzorg is de structurele onbetaalde zorg voor naasten. 



Het is een taak van de parkinson-deskundigen  
om te voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt,  

door signaleren en informeren.



Mantelzorg in cijfers

42% (ca 1,7M) ondersteunt (schoon)ouders 

13% helpt partner (ca 0,5M)* 

*10% ervaart hoge belasting (ca 50.000) 

 Bron; Sociaal en Cultureel Planbureau (onderzoek van december 2017) mantelzorg

1 op de 3 Nederlanders (17+) geven mantelzorg (ca 4M)



Ontspoorde mantelzorg

Bij ontspoorde mantelzorg overschrijdt de mantelzorger de grens van 
goede zorg door belasting, onmacht, onkunde of onwetendheid

Ontspoorde mantelzorg is vaak goede zorg die sluipenderwijs  
omslaat in verwaarlozing of verkeerde behandeling.



hier foto van bos de donkere dagen

Ik wil zo graag helpen
Door de parkinson wordt het leven klein en traag.

De stilte neemt toe, geluiden komen te hard binnen.
 Ik hoor de parkinson-stilte,

ik voel hem ook.
Het is een leegte die hangt in de ruimte.

 Het is een ongemakkelijke stilte, 
waarin gezocht wordt naar woorden.

En je wil zo graag helpen 
maar je weet niet waar zijn woorden zijn.

 Wat denkt hij, wat zoekt hij, wat wil hij me vertellen?
 Zoveel als mogelijk is, trek ik mij op zo’n moment terug.

Dan ben ik alleen,
en stopt mijn geest met vooruit en achteruit denken.



Als je maken krijgt met parkinson kan je 3 dingen doen:

Toelaten dat de ziekte je leven bepaalt 
Er aan onderdoor gaan 
Er sterker door worden

De ziekte van Parkinson



18 Parkinsonparadoxen

Als partner word ik onzeker door de tegenstellingen, contradicties, 
dilemma’s en tegenstrijdigheden die de ziekte van Parkinson oproept. 

18 parkinsonparadoxen: 



18 Parkinsonparadoxen
1. P. is een ziekte.  

Is pas na overlijden aantoonbaar 

2. Vroege diagnose is belangrijk.  
Wordt pas gesteld als de schade definitief is. 

3. P. is ongeneeslijk.  
De levensverwachting is gelijk. 

4. P. is progressief en niet te stoppen.  
Kan jarenlang stilstaan of zelfs verminderen.



18 Parkinsonparadoxen
5. Levodopa bestrijdt de symptomen.  

Geeft na een aantal jaren ernstige bijwerkingen. 

6. Door P. neem je afscheid van veel dingen.  
Parki’s gedijen goed, bij het behouden van dingen. 

7. P. verloopt anders bij iedere patiënt.  
Parki’s krijgen hetzelfde maskergelaat en loopje 

8. Kan maar één ding tegelijk.  
Jut de partner op, met veel opdrachten.



18 Parkinsonparadoxen
9. Gedijt het beste bij voorspelbare patronen.  

Gedraagt zichzelf onvoorspelbaar. 

10. Kan niet tegen onzekerheid.  
Veroorzaakt onzekerheid. 

11. Kan niet tegen stress. 
Veroorzaakt zelf stress. 

12. Staat vaak op de rem.  
Is zelf ongeremd.



18 Parkinsonparadoxen
13. Lijkt emotieloos.  

Wordt overmand door emoties. 

14. Maakt geen contact. 
Eist veelvuldig contact. 

15. Komt moeilijk in beweging.  
Beweegt voortdurend ongecontroleerd. 

16. De parkinsonner is uitgeput.  
De parkinsonner put de partner uit. 



18 Parkinsonparadoxen
17. Is afgevlakt. 

Is extreem.  

18. Denkt negatief.  
Kan niet tegen negativiteit.



Quote
Parkinsonverpleegkundige: 

Mooi beschreven, duidelijk en herkenbaar. 
Ontroerend ook. Ik zal het boek aanbevelen aan 
mensen die ik beroepsmatig tegenkom en dan 

vooral aan partners.

,,



Quote
Partner: 

Al het verdriet van de afgelopen jaren (en nu) 
komt boven.  

Jouw boek helpt me de wirwar in mijn hoofd te 
‘archiveren’ en een plaatsje te geven.

,,



Quote
Begeleider in verpleeghuizen:

Het boek leest vlot en geeft mij nieuwe 
inzichten over de ziekte.  

Ik werk al lang in verpleeghuizen en denk dat 
veel mensen er iets aan kunnen hebben.  

Eigenlijk ook mensen met dementie en hun 
partners dacht ik nog… 

Het boek heeft me geraakt en ik hoop dat het 
een steun is voor vele mensen.

,,



Quote
Partner: 

Mijn man heeft parkinson sinds zijn 55 en is nu 67.  
Ik zorg voor hem en ben 24/7 in de weer. Met alles.  
Hij was financieel directeur en er is niets meer van 
over. En ook is hij een kanjer, nooit boos of in een 

slechte bui.  
Ik hou zielsveel van hem. Maar ik ga nu wel hulp 

zoeken want mijn vlammetje gaat doven. Zo voelt het.  
Maar wij gaan onze liefde overleven.

,,



Quote
Partner: 

Mijn man (54) kreeg de diagnose 12 jaar geleden. 
Daarvoor waren er zeker 8 jaar ‘donkere dagen’. 

Graag had ik je boek jaren eerder gelezen.

,,



Quote
Parkinsonner

Ben zelf parki, al meer dan 15 jaar. Huisarts wilde er niet aan. 
Sinds 5 jaar diagnose en medicatie.  

Met hulp van neuroloog, neuroverpleegkundigen, fysio-
therapeute, mensendiecktherapeute, logopediste en vooral 

van mijn man en uitwonende kinderen ben ik tot nu toe stabiel. 
Ben positivo, veel meer dan vroeger. Maak van P geen punt, 

strijd niet tegen P maar noem hem ongenoodvriendje P.  
Goed om te lezen hoe een partner er tegenaan kijkt.  

Zal voortaan meer rekening houden met mijn man-telzorger.

,,



Quote
Partner: 

Nicolette, wat een verhaal! Ik ben zelf ook mantelzorger. 
Mijn man kreeg de diagnose parkinson op zijn 29ste, 

vlak voor onze bruiloft.  
Nu,10 jaar later hebben we een prachtig gezin met 3 

jonge kindjes. Het is pittig en we hebben helaas al heel 
veel moeten inleveren maar het heeft ons ook heel veel 

gebracht en doen inzien wat er echt toe doet.  
We leven ons leven mega intens en houden elke dag 

meer van elkaar!’

,,



Quote
Partner: 

Graag een nieuw boek  
met nog meer aandacht voor het proces  

van kwetsbaarheid naar kracht  
dat jullie hebben afgelegd

,,



Hoop, Herstel en Gezondheid
Ziekte is geen einde.
Ziekte is een begin.
Het begin van hoop.
Van mogelijkheden.
Van nieuwe kansen.

Hoop biedt ruimte 
aan het wonder dat je verwacht.

 Herstel ervaar je 
vanuit een levensbron diep van binnen.

Gezondheid is het vermogen je aan te passen en  
te beslissen hoe om te gaan met de lichamelijke, 

geestelijke, emotionele en verstandelijke 
uitdagingen in je leven. 

Ziekte biedt je niets.
Hoop, herstel en gezondheid bieden je leven.

Misschien is de weg erheen zwaar.
Zonder strijd geen overwinning.



Lichaam Geest

VerstandGevoel

Heden Heden, 

verleden & 

toekomst

Heden & 

toekomst

Heden & 

verleden

• Uiterlijk, zintuigen en organen 
• Skelet, zenuwstelsel, 

bloedsomloop en hersenen. 
• Ademen, slapen, bewegen  

en sporten.

• Meditatie, intuïtie, religie,  
en hypnose.  

• Kunst, muziek, zang en yoga. 
• Dankbaar, blijmoedig, vrede 

en veilig.

• Emotie, motivatie,  
energie en kracht. 

• Relaties, vriendschappen 
huilen, lachen en liefde. 

• Verslaving, angst, wanhoop   
           en depressie.

• Aandacht, concentratie  
en cognitie. 

• Wilskracht en beslissen 
• Organiseren  

en doelen bereiken.

Balans



Word parkinson de baas!
Plaats het parkinsonmonster in een hoek.  
Laat je leven niet leiden door parkinson. 

Stop met vechten tegen de ziekte.  
Zorg voor balans in lichaam, gevoel, verstand en geest. 

Versterk de eigenwaarde van de parki. 
Vergeet als mantelzorger niet jezelf. 

Leef intens, doe wat er echt toe doet. 
Zorg dat je leeft en niet slechts bestaat. 
Blijf positief, vertrouw op de toekomst. 

Zie de parki niet als patiënt, het is je partner. 
Heb elkaar lief en hou van mekaar! 



'Dankbaarheid, 
een innerlijke en intense vrede, 

rust, 
genieten in stilte, 

stralend door het leven gaan, 
het maakt je onweerstaanbaar, 

voor nog meer geluk. 
  

Een mooi leven 
met mooie mensen 

trekt nog meer moois aan. 
  

Als een magneet 
trek je nog meer aan 

waarvoor je dankbaar bent.'



Dankjewel
Vragen? 

ParkinsonPartner verkrijgbaar bij  
www.nicolettedeboer.com 
 
of bij de bekende fysieke en online 
boekhandels voor € 19,95 


