
Zo kan het ook  

Een gat in de zorgmarkt? 

Door Irmgard Bomers 

Een bijzonder verhaal over een gelegenheidsteam dat verantwoordelijk was voor de zorg voor het 

echtpaar Gerda & Felix. Een informele oplossing die het enorme gat overbrugt tussen mantelzorg en 

professionele zorg. De betrokken zorgverleners zijn er zeer enthousiast over. Een verhaal ook dat de 

vraag oproept waarom deze oplossing niet veel vaker wordt gekozen. Zeker als dementie in het spel 

is en 24-uurs zorg nodig is. De meeste ouderen willen immers het liefst thuis blijven wonen en daar 

ook sterven in plaats van in een verpleeghuis.  

Dat was ook de situatie bij Felix en Gerda. Twee dementerende tachtigers met indicatie 5. Een 

indicatie die opname in een verpleeghuis mogelijk maakt, maar hun wens was om zo lang mogelijk bij 

elkaar te blijven in hun eigen huis. Dankzij een doortastende schoondochter is het gelukt om met 

twee PGB-budgetten een zorgteam te formeren dat hun wens in vervulling kon laten gaan. Dit tot 

grote tevredenheid van alle betrokkenen: in de eerste plaats Gerda & Felix, maar ook de rest van de 

familie, de huisarts en de zorgverleners zelf. 

Een gelegenheidsteam 

Het team begon klein met een schoon- en kleindochter. Naarmate de behoefte aan zorg toenam, 

groeide het team in drie jaar uit tot veertien personen, in de leeftijd van 17-60 jaar. Na het overlijden 

van Felix werd het team ontbonden. Hij ging door zijn vasculaire dementie in korte tijd achteruit en is 

thuis overleden. Het team heeft hem begeleid in dit proces. Gerda leeft nog en heeft het naar haar 

zin in het verpleeghuis waar ze naar het overlijden van haar man naar toe is gegaan. Iedereen heeft 

hier vrede mee. 

Heidi: “Ik ben geen zorgverlener en dat ik dit voor mijn schoonouders zou kunnen doen was nooit bij 

mij opgekomen. Het is vanzelf zo gegroeid. Op een gegeven moment kreeg ik een sterk signaal ‘dit 

heb je te doen’ en ik ben ervoor gegaan. Het heeft mij iets opgeleverd waar ik altijd naar verlangde: 

verbondenheid met het nu, met mijzelf en liefde kunnen stoppen in alles wat ik doe. Bijvoorbeeld 

een simpel kopje koffie maken. Thuis ben je met je gedachten dan heel ergens anders, maar in het 

huis was er ruimte en rust gericht op het plezieren van Felix & Gerda. Hun waardering groeide 

mettertijd. De liefde stroomde werkelijk alle kanten op.  Ik heb ontdekt hoeveel liefde er in 

zorgverleners zit. De zorg voor mijn schoonouders is op een gegeven moment tijdelijk mijn 

hoofinkomstenbron geworden. Dat was niet mijn doel, maar dat is zo gegroeid.”  

Heidi kwam op het idee door een voorbeeld uit haar omgeving waarbij met hulp van een PGB-budget 

de zorg rond iemand met het syndroom van down was geregeld. De aanvraagprocedure neemt wel 

een aantal maanden in beslag. Pas toen het budget was goedgekeurd konden mensen worden 

aangenomen. Tot die tijd hebben Heidi en haar oudste dochter Kirsten hulp geboden, aangevuld met 

thuiszorg betaald uit de zorgverzekering. 

De perfecte bijbaan 

Heidi: “Zeker in het begin vond met name Gerda het niet prettig dat ik mij met de zorg voor hun 

bemoeide. 24-uurs zorg vonden ze helemaal overbodig. Maar een kleindochter die een nachtje blijft 

logeren dat kan natuurlijk wel. In de beginperiode ging het ook veel meer om gezelschap houden en 

praktische zaken, zoals boodschappen doen en koken. Het (bruto)uurtarief was voor iedereen 10 

Euro. Dat is niet veel, maar als je een 24-uurs dienst hebt dan is het alles bij elkaar wel in orde. Alleen 



mijn dochter kreeg de helft. Ze zat nog op school. Voor haar was het de perfecte bijbaan, want ze 

verdiende meer dan met vakkenvullen in de supermarkt, omdat je in een nacht veel uren maakt. Als 

je kunt doorslapen dan is dat meegenomen, maar het wordt anders als je er elke nacht vier tot vijf 

keer uit moet. Toen aan het eind de zorg zwaarder werd, stond de beloning niet meer in verhouding. 

Het PGB-budget bleek gelukkig verhoogd te kunnen worden, waardoor het uurtarief omhoog kon 

naar 15 Euro.” 

De omslag 

De omslag kwam nadat Felix in het ziekenhuis werd opgenomen met een delier en plotseling veel 

meer zorg nodig had. Hij kreeg last van waandenkbeelden en werd ook heel argwanend. Toen werd 

een hoger niveau van zorg nodig. De Nationale Hulpgids (platform voor vraag & aanbod in de zorg) 

bood uitkomst. Acht van de teamleden zijn via dit platform geworven.  

Pauline is een van hen en zij heeft anderhalf jaar meegedraaid in het team. De ene week 1x24 uur en 

de andere week 1x 48 uur. Ze was 24 uursdiensten gewend, maar 48 uur was op het laatst te zwaar. 

Dat werd door Heidi rooster technisch opgelost, zoals in feite alle problemen die werden 

gesignaleerd. “Ik voelde mij erg thuis bij Felix en Gerda. Zij was de weg al kwijt, maar met hem had ik 

hele leuke gesprekken. Samen keken we heel veel natuurfilms en ik besteedde veel tijd aan het eten. 

Ik vond het leuk om daar een feestje van te maken. Ik heb een engelengeduld en dat heb je wel 

nodig. Om dit werk te kunnen doen moet je goed in het vel zitten. Het einde was triest en moeilijk 

voor ons allemaal. Ik heb wel vaker met stervensbegeleiding te maken gehad en ik ben blij dat Felix 

op een natuurlijke manier is heengegaan. Het heeft nog best lang geduurd, dankzij de goede 

verzorging die hij kreeg.” 

Het feit dat er ruimte was om je eigen invulling te geven in het werk sprak Pauline enorm aan, maar 

ook de flexibiliteit en collegialiteit in het team. Dat weegt op tegen de bescheiden vergoeding. “Je 

weet dat er niet meer geld is en dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Ik heb ook voor een 

commercieel bureau gewerkt. Die vragen een godsvermogen aan de familie, maar als verzorgende 

krijg je dan nog steeds heel weinig betaald. Daar kan ik dan niet tegen. Ik ben in de luxepositie dat ik 

heel vrij ben om te kiezen waar en voor wie ik wil werken. Ik begeleid ook iemand anders, maar daar 

is geen team omheen.” 

Hongerloontje 

Brood op de plank was voor Elsbeth de reden dat ze inging op de uitnodiging om deel uit te maken 

van het team. “Het is natuurlijk een hongerloontje, maar als je niets hebt dan is alles meegenomen”. 

Ze had geen werkervaring met dementerende mensen, alleen een herinnering aan een opa die 

vastgebonden zat in een zorginstelling. De enorme voldoening die het project opleverde maakte het 

voor haar zo bijzonder. Ook de diversiteit in het team sprak haar zeer aan. Dat vergoedt heel veel en 

zet de beloning in een ander perspectief. Elsbeth draaide 2,5 jaar lang driemaal per week 11 

uurdiensten. Ze deed geen nachtdiensten, omdat ze een slechte slaper is. Die vrijheid was er.  

 “Ik liep soms op m’n wenkbrauwen aan het einde van een dienst, maar het gaf mij zo’n voldaan 

gevoel dat ik ze gerust kon stellen. In dit werk is het is heel belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft. Voor 

mij werkt lompe humor en een kwinkslag. Met Felix had ik in het begin hele goede gesprekken over 

de toestand van de wereld. Daar genoten we beide van. Voor Gerda was dat allemaal niet te 

bevatten. Voor haar waren we meer een oppas, die er op moest letten dat ze haar sigaretje niet 

aanstak met een gaspit. Ik heb dan ook diep respect gekregen voor de partners van dementerenden. 

Wat is dat zwaar. Ze trekken pas aan de bel als ze zelf uitgeput zijn. Dat is veel te laat.” 



Dementerende mensen hebben een heel goed ontwikkeld onderbewustzijn en ze zijn niet gek. Ze 

voelen dat feilloos aan of je puur bent. Volgens Elsbeth is het heel belangrijk dat je meegaat in hun 

waan en ze niet het gevoel geeft dat ze gek zijn. “Respect tonen is heel belangrijk, maar de waarheid 

doet er niet altijd toe.  Het heeft geen zin om te zeggen dat er geen spinnen op de trap zitten of dat 

ouders al lang dood zijn. Het gaat om het gevoel dat er achter zit. Je vraagt dan door over die ouders. 

Was je moeder lief? Kon ze goed koken? Zeker Felix werd heel angstig op het laatst. Het doet een 

beroep op je creativiteit om daarmee om te gaan.”  

Anders dan de reguliere zorg 

Op het laatst werd de zorg zwaar en kwam Joan het team versterken, ook via de Nationale Hulpgids. 

Ze is een ervaren zzp-er die al jaren in de reguliere zorg werkt. Dit was haar eerste ervaring in een 

thuiszorgomgeving en ze heeft ontdekt dat het bij haar past. “Mijn passie is zorgen voor en ik heb het 

als heel fijn ervaren om dit met het team te kunnen doen. Het was een hele liefdevolle familie. De 

zorg was volledig gericht op de zorgbehoefte van Felix en Gerda. Heidi had met zorg een heel 

duidelijk overdrachtsdocument gemaakt, met als rode draad het geven van menslievende zorg aan 

haar schoonouders. Dit sprak mij aan en ik herkende er mijn eigen manier van werken in. Zelf kwam 

ik vanuit een hele nare periode in een warm bad terecht. De mogelijkheid om op deze manier zorg te 

kunnen bieden werkte helend voor mijzelf en het voelde als familie. Het was geweldig om mijn hart 

te kunnen volgen. Die ‘DNA’ mis ik in de reguliere zorg. Dat komt omdat de zorg de afgelopen jaren is 

verzakelijkt en alles meetbaar moet zijn. Deze verzakelijking geeft druk en je voelt je als het ware in 

een korset geduwd. Met als gevolg dat het je de vrijheid ontneemt om jezelf te zijn. Bij Felix en Gerda 

stonden we naast elkaar, in de reguliere zorg is daar weinig ruimte meer voor. Het economisch 

denken voert jammer genoeg de boventoon. Intussen werk ik bewust maar drie dagen in loondienst, 

omdat ik ruimte wil houden voor dit soort projecten.” 

Niet alles was koek en ei 

Heidi: “Als je werkt met dementerende mensen dan is er maar één manier: in het nu zijn en écht 

contact maken. Je moet dus zelf stevig in je schoenen staan. We hebben gemerkt dat als iemand niet 

goed in z’n vel zit, bijvoorbeeld door een moeilijke privé-situatie, dat het dan niet goed lukt om rust 

uit te stralen. Het waren uitzonderingen, maar die mensen moet je dan laten gaan. Ook was er in het 

begin onderling gedoe over schoonmaken. De een deed het wel, de ander niet. Dat is opgelost door 

wekelijks een aantal schoonmaakuren in te roosteren. Ook het rooster zelf kostte soms 

hoofdbrekens, maar er kwam altijd weer een oplossing dankzij het commitment van het team.” 

Hoe verder? 

Volgens Heidi is goed dat een traject als dit ook eindig is, “want het slurpt je wel op”. Ze sluit niet uit 

dat ze in de toekomst nog een keer iets in de zorg gaat doen, maar op dit moment is ze weer met 

andere dingen bezig.  

Geen van de andere geïnterviewden werkt op dit moment in een vergelijkbaar zorgteam, al zouden 

ze dat stuk voor stuk best graag willen. Dat roept de vraag op hoe dat kan. Duidelijk wordt dat er een 

initiatiefnemer nodig is die goed kan organiseren. Heidi had die rol en vervulde die met verve. Het 

uurtarief was voor iedereen in het team hetzelfde. Die gelijkwaardigheid, flexibiliteit, maar vooral het 

feit dat je écht je ziel en zaligheid in de zorg voor het echtpaar kon leggen, zijn debet aan het succes 

van dit zorgteam. De waarde en waardering die werken op deze manier oplevert, weegt op tegen de 

minimale beloning die met een PGB mogelijk is.i Volgens betrokkenen zou het daarom goed zijn als 

via huisartsen en welzijnsorganisaties deze mogelijkheid breder bekend wordt, want het voorziet in 

een enorme behoefte. 



i  Het PGB-budget voor mensen met dementie/indicatie 5 bedraagt circa 50.000 Euro per jaar per persoon. 
 

 
Gerda & Felix met de initiatiefnemers van het zorgteam. 
 
 

 

 


