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Beste lezer, 
 

 

 

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of 
kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. 

 

Verhalencoaches NOBB. 
 

 

 

Het is ons maar geleend 

de vele mooie dingen 

Ons onbetwistbaar eigendom 

zijn de herinneringen  
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Mantelzorg 
 

 

 Een warme jas / Ludikhuize, Ineke 

De auteur bespreekt vanuit haar eigen mantelzorgpraktijk zeven 
thema's als 'Mijn armen zijn te kort', 'Liefde in tijden van zorg' 
en 'Leren balanceren'. In het boek komen ook andere 
mantelzorgers aan het woord, bijvoorbeeld Vincent die voor zijn 
dementerende moeder zorgt. Zeer actueel door zorgtransitie en 
de maatschappelijke nadruk op de burgerparticipatie. 

 

 

 

 

 
 

 

 Zorgboek mantelzorg 

Informatief handboek voor mantelzorgers in Nederland, 
geschreven met medewerking van vele deskundigen en 
organisaties. Intensief zorgen voor anderen kan veel kan vragen 
van betrokkenen daarom is er ook aandacht voor het eigen wel 
en wee. Met literatuurlijst. 
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Mantelzorg 
 

 

 

 Het mooiste woord is herinnering / Webeling, 
Pieter 
 
Bekende Nederlanders vertellen over hun dierbare met de 
ziekte van Alzheimer. Onder andere Linda de Mol, Co Adriaanse, 
Gerda Havertong, Ron Blauw, Edith Schippers en Martin van Rijn 
spreken openhartig over hun persoonlijke ervaringen met 
dementie. Met hun verhalen willen ze andere mantelzorgers 
een hart onder de riem steken.  
Professor Philip Scheltens van het VUmc Alzheimercentrum 
geeft meer uitleg over alzheimer en de stand van zaken van 
wetenschappelijk onderzoek naar dementie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Met 70 over de snelweg / Prins, Yvonne 
 
De vergrijzing van Nederland heeft tot gevolg dat er steeds meer 
mensen te maken krijgen met zorgen om en over de ouders. 
Uitgebreid worden onderwerpen behandeld zoals het proces 
van ouder worden en wat dit betekent voor de omgeving en 
voor alledaagse zorg. Welke mogelijkheden zijn er om 
zelfstandig te blijven wonen en wat biedt de professionele zorg 
in Nederland. 
Een informatief boek met vele tips, overzichtelijk ingedeeld, zeer 
aan te bevelen voor iedereen die de maken krijgt met zorg om 
en over zijn of haar ouders..  
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Mantelzorg 
 

 

 Zorg zonder naam / Dedry, Anne 
 
Mantelzorg is niet te vatten in begrotingen, maar is wel 
noodzakelijk om begrotingen in evenwicht te houden. Dit boek 
gaat niet óver, maar is geschreven vóór mantelzorgers. Verdeeld 
in elf korte hoofdstukken worden aparte aspecten van 
mantelzorg belicht. Er wordt ook aandacht gegeven aan de 
specifieke wettelijke regelingen in Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Wees blij dat je ze nog hebt / Kroonenberg, 
Yvonne 
 
Mensen worden steeds ouder en voor bijna iedereen komt 
het moment dat hij/zij niet meer zelfstandig of zonder 
hulp kan leven. Tegelijkertijd wordt er sterk bezuinigd op 
de ouderenzorg, bejaardencentra worden opgeheven en 
mensen moeten zolang mogelijk thuis blijven wonen. Ook 
in de thuiszorg wordt drastisch gesnoeid en dus wordt er 
steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers, 
meestal de familie van de oudere. 
Mantelzorgers hebben hun eigen werk en gezin en raken 
overbelast, vaak ook emotioneel en gaan lijden aan 
compassiemoeheid. Psychologe Yvonne Kroonenberg 
sprak met vele mantelzorgers en professionele 
hulpverleners en bezocht vele zorgcentra. Over één ding is 
iedereen het eens: de bezuinigingen op ouderenzorg 
hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven 
van alle partijen.  
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Mantelzorg 
 

 

 Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld / Keizer, 
Bert 

De regering wil dat de verzorgingsstaat transformeert in een 
participatiesamenleving. Familie, vrienden en buren moeten 
meer voor elkaar zorgen. Professionele zorg is pas in de laatste 
plaats aan de orde. Om deze ontwikkeling te doen slagen is het 
cruciaal dat sociaal werkers op verantwoorde wijze omgaan met 
mantelzorgers en vrijwilligers. Dit hbo-studieboek valt uiteen in 
twee delen: het eerste deel bevat de benodigde kennis om te 
werken met mantelzorgers en vrijwilligers, het tweede deel is 
meer praktisch van aard. Aan de orde komen vragen als: wat zijn 
sociale netwerken en zorgnetwerken, wat is mantelzorg en 
vrijwilligerswerk, wat kun je wel en niet vragen aan een 
vrijwilliger, hoe breng je iemands netwerk in kaart, hoe test je 
de overbelasting van mantelzorgers en hoe kun je vrijwilligers 
ondersteunen? Bevat register en bronnenlijst.  

 

 

 Zorgen voor anderen / Schuurmans, Jaap 
 
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een 
familielid, vriend of kennis die chronisch ziek, gehandicapt 
of hulpbehoevend is.  
Aan de hand van vele voorbeelden wordt onder andere 
ingegaan op omgaan met schuldgevoelens, verdriet, 
familierelaties, conflicten, professionals en het voorkomen 
van stress en burn-out.  
Bevat een uitvoerige lijst van nuttige websites. 
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Verhalen 
 

 

 Broers-en zussenboek / Dijken, Anjet 
 

Een 'brus' is iemand die een broer of zus heeft met een 
handicap, (chronische) ziekte of stoornis. Het woord is 
samengesteld uit de begin- en eindletters van broer en zus. Aan 
de hand van negen thema's vertellen 36 brussen tussen de 6 en 
69 jaar over hun leven met een broer of zus met een handicap, 
ziekte of stoornis. De thema's zijn onder meer samen dingen 
doen, omgaan met zijn/haar 'andere' gedrag, tijd hebben voor 
jezelf, aanvaarden dat je broer of zus zo is, bezorgd zijn om je 
broer of zus, en vreemde reacties aankunnen. De brussen 
komen aan het woord via Skype (kinderen) en via een 
Facebookgroep (tieners en twintigers). Verder vertellen negen 
volwassen brussen (onder wie acteur Barry Atsma) hun 
levensverhaal. Met columns van de auteur, tips voor ouders en 
overzichten van boeken, films en websites. Zie ook 
www.brussenboek.nl. Vanaf ca. 15 jaar. 
 

 

 

 Ver van de boom / Solomon, Andrew 
 
Een omvangrijk boek over kinderen die door aangeboren 
tekorten en gebreken een moeilijke start in hun jonge 
leven moeten maken. Dit geldt ook voor de ouders van 
deze kinderen, die voor een zware opdracht staan. 
Solomon beschrijft elf afwijkingstypen met grote 
fijngevoeligheid en kennis van zaken, zodat de lezer een 
helder beeld krijgt van de levensopdracht waarvoor deze 
vaak zwaar gehandicapte kinderen staan. Solomon 
verstaat uitstekend de kunst om de vaak ingewikkelde 
oorzaken en speciale verzorgings- en opvoedingstaken 
helder en invoelend weer te geven. Met literatuurlijst, 
noten en register. Voor ouders en hulpverleners. 
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Verhalen 
 

 

 De jungle van de ouderenzorg / Bekker, 
Monique 

De auteur heeft haar eigen ervaringen beschreven rond alle zorg 
voor haar ouder en zieker wordende vader en in dagboekvorm 
laten uitgeven. Het boek begint met een voorwoord van de 
huisarts. Aan het eind van het verhaal staan dertien handige tips 
en regels die deze mantelzorgster heeft ervaren als waardevol. 
In het nawoord staan handige sites; het boek besluit met een 
begrippenlijst. Voor mensen die in dezelfde situatie verkeren, is 
het altijd lezenswaardig hoe 'een ander het doet', in een tijd dat 
de nodige zorgverlening, met name voor de oudere mens, 
plaatsvindt in de thuissituatie. 

 

 

 
 

 

 Moeder, wanneer ga je nu eens dood / 
Rosenberg, Martina 
 
Ervaringen van een dochter die – na een langdurig verblijf in het 
buitenland – met haar man en dochter intrekt bij haar ouders. 
Zij verwachtte wederzijdse dienstverlening: grootouders passen 
op kleinkind, kind doet eens een boodschap voor de ouders. 
Maar wanneer de grootmoeder gaat dementeren en opa een 
hersenbloeding krijgt, neemt de dochter stap-voor-stap de 
organisatie en verantwoording voor haar ouders leven op zich. 
Terwijl die zo lang mogelijk hun eigen huis blijven bewonen, 
gaat dit ernstig ten koste van dochters gezondheid en haar 
gezin, dat tenslotte wegverhuist.  
Het boek raakt een zeer actueel discussiethema aan: de jongere 
generatie moet voor hun ouderwordende ouders zorgen, wat 
vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan is. 
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Verhalen 
 

 

 Dun ijs / Rijnbeek, Elle 

De journaliste en tekstschrijfster, dochter uit een gezin van 
negen kinderen, beschrijft in dit verhaal haar ervaringen bij het 
ouder worden van haar ouders; de ziektes en de ongemakken 
die zich bij het oud worden voordoen bij haar ouders, en het 
een weg zoeken in de wereld van zorg, indicaties en 
hulpmiddelen. In dit verhaal komt ook naar voren hoe negen 
volwassenen, ieder op zijn/haar eigen manier, zorg dragen voor 
de ouders en de mantelzorg inpassen in het eigen leven. 

 

 

 Ik raak alles kwijt / Asman, Marianne 

De ouders van de schrijfster van dit boek (een orthopedagoge) 
zijn oud. Ze wonen nog steeds in het oude huis, waar ze zich 
goed kunnen redden totdat het duidelijk is dat vader ziek is. Hij 
beseft dat er van alles verandert. Het hele traject van geriater 
naar huisarts, het regelen van thuiszorg of andere hulp, 
indicatiestelling door CIZ, de verhuizing van de woning waar ze 
circa vijftig jaar gewoond hebben, naar een nieuw tehuis komt 
aan de orde. De onmogelijkheid om goede hulp te krijgen, de 
ongelijke verdeling tussen de mantelzorgers, de dreiging dat het 
echtpaar niet meer bij elkaar kan wonen, het verlies van 
decorum en zelfbeheersing, tot aan het overlijden van vader 
(november 2008) worden op indringende manier beschreven. 
Het boek eindigt met aanbevelingen voor professionals en voor 
mantelzorgers en een literatuurlijst. 
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Verhalen 
 

 

 Hou me maar vast / Franssen, José 

De diagnose Alzheimer op 68-jarige leeftijd luidt een periode 
van twaalf jaar in, waarin steeds iets meer wordt ingeleverd: van 
zelfzorg tot mantelzorg, van wijkverpleging tot uiteindelijk 
overplaatsing naar een verpleeghuis. De mooie momenten, de 
ontreddering, de angst en wanhoop en de intimiteit die 
gaandeweg ontstaat. De auteur ijvert op bewonderenswaardige 
wijze voor menswaardige zorg tot zij er zelf bijna aan onderdoor 
gaat.  

 

 

 Klein geluk voor de mantelzorger / Haverkamp, 
Annemarie 
 
Deze gids bestaat uit 'recepten' voor plezier en ontspanning 
voor mensen die zorgen voor een ander en daardoor niet zo 
gemakkelijk aan zichzelf toekomen. De samenstellers weten uit 
ervaring hoe het is om mantelzorger te zijn. De recepten zijn 
gericht op het lichter maken van de last die op de schouders van 
mantelzorgers rust. Zo komen onder andere aan bod: zorg voor 
het eigen lichaam, samenwerken met anderen, hulp vragen, 
omgaan met stress en allerlei praktische zaken zoals 
geldproblemen oplossen, opruimen, taken op de gemakkelijkste 
manier leren uitvoeren en een handige dagindeling maken. De 
geboden oplossingen bieden ruimte voor persoonlijke invulling. 
Er is een schat aan informatie te vinden over websites, 
organisaties en literatuur. Handig voor wie met bezieling en 
(zelf)compassie mantelzorger wil zijn. 
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Verhalen 
 

 

 Bijzondere broers en zussen / Vogelpoel, 
Maaike 
 
Kinderen die een broer of zus met een beperking of ernstige 
ziekte hebben, voelen zich vaak onbegrepen. Alle aandacht gaat 
naar hun broer of zus. In dit boek zijn verhalen verzameld van 
kinderen van verschillende leeftijden (van 3,5 tot 19 jaar) die 
ook in zo'n situatie verkeren. In eenvoudige taal wordt uitgelegd 
wat bepaalde aandoeningen inhouden, hoe je hier je broer of 
zus in kan ondersteunen en tips over hoe je hier zelf het beste 
mee om kan gaan. Achter in het boek staat een verklarende 
woordenlijst; ziektes worden hier kort en in simpel taalgebruik 
omschreven. Bevat een lijst met instanties waar meer informatie 
kan worden opgevraagd, en lotgenoten-websites. Voor kinderen 
die een broer of zus hebben met een handicap of ernstige 
ziekte. 

 

 

 Dementie, de ziekte van het verleden / Mull, 
Wilma E. ter 
 
Velen worden geconfronteerd met dementerende ouderen die 
zorg nodig hebben. De schrijfster van dit boek heeft jaren in de 
psychiatrie gewerkt en was veertien jaar als biografisch coach en 
mantelzorgster werkzaam van haar dementerende moeder en 
later haar echtgenoot, die ook opgenomen moest worden in een 
verpleeghuis. Ze kwam tot de ontdekking dat er een verband 
moet bestaan tussen onverwerkte gebeurtenissen in iemands 
leven en dementie. Zo beschrijft ze na de inleiding het leven van 
koningin Juliana, advocaat Max Moszkowics sr., de Amerikaanse 
president Ronald Reagan en ook van haar eigen man Maarten, 
die antroposofisch werkende arts was en ten slotte overleed. Ze 
begeleidde hem als mantelzorger in de diverse zorginstellingen 
waar hij moest worden opgenomen. Op zoek naar zorg op maat 
kwam ze veel dingen tegen die beter kunnen. 
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Verhalen 
 

 

 Wat kan mij gebeuren / Bergh, Babs van den 

Een verslag van de ziekteperiode van filosoof René Gude, de 
man die in de laatste jaren van zijn leven 'Denker des 
vaderlands' was en in deze periode veel van zich liet horen in 
diverse media. Het is geschreven door zijn vrouw. Het verhaal 
begint op het moment dat botkanker zich bij hem openbaarde. 
Babs van den Bergh beschrijft hun leven gedurende de zeven 
jaren dat haar man ziek was. In het boek wisselen verhalende 
stukken en e-mails waarmee ze hun familie en vriendenkring op 
de hoogte hield elkaar af. Ze schrijft over de 
ziekenhuisopnames, maar ook over hun vakanties in die jaren, 
ze schrijft over het verdriet, maar ook hoe ze samen en met 
familie en vrienden genoten van het leven, de steun en hulp die 
ze in al die jaren kregen en over opluchting, hoop en vrees. 
Hoewel het een persoonlijk verhaal is, kan dit boek gelezen 
worden als een verhaal over ziekte en sterven en hoe men zich 
hiertoe kan verhouden – een universeel thema. 

 

 

 Alzheimer, mon amour / Huguenin, Cécile 

De patiënt is een Franse schrijver die heel geleidelijk verandert, 
te beginnen met woordvindingsproblemen. Zijn echtgenote, een 
psychologe, beschrijft het verloop van de achteruitgang en 
aftakeling heel liefdevol. Zij is, ook emotioneel, sterk aan hem 
gehecht en schrijft letterlijk een verhaal van liefde en verlies. 
Stapje-voor-stapje moet zij hem loslaten, afscheid nemen van 
hun intimiteit, is soms boos, maar blijft voor hem vechten en is 
tegelijk al bezig met een soort rouwverwerking. Na een tijdelijke 
vlucht naar Madagascar moet zij hem geleidelijk loslaten en 
eindigt hij in het verpleeghuis. 
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 Ik leef in een wereld die ik niet ken / Markus, 
Marjolein 

De auteur is de dochter van de hoofdrolspeler in dit boek. Haar 
vader is inmiddels de grens van de AOW-leeftijd ruim 
gepasseerd, maar haalt nog veel vreugde uit zijn werk als 
accountant. Van de ene op de andere dag verandert er echter 
iets in zijn gedrag. Hij vergeet wel eens dingen en kan af en toe 
verward uit de hoek komen. Naarmate de tijd vordert, beginnen 
zich meer symptomen te ontvouwen die alle één kant op wijzen: 
dementie. De wereld van Marjolijn staat even stil. Daarna 
besluit ze echter de volledige zorg van haar vader op zich te 
nemen en om zoveel mogelijk tijd met hem te besteden Dit 
boek helpt je om dementie te begrijpen en geeft houvast aan 
iedereen die in een soortgelijke situatie zit. 

 

 

 Tim / Haverkamp, Annemarie 

Het duurt lang voor er een diagnose gesteld wordt die de 
klachten van de 3-jarige Tim verklaart. Hij blijkt te lijden aan een 
drietal stofwisselingsziekten (MELAS, ziekte van Addison en 
POLG) die ten slotte zijn overlijden tot gevolg hebben. De 
medische wetenschap vermag veel en weinig wordt achterwege 
gelaten, maar de lezer wordt ook met zijn neus op de grenzen 
ervan gedrukt en de fouten die soms gemaakt worden. Dit is 
voor de ouders – heel begrijpelijk – vaak moeilijk te aanvaarden. 
Het is een verslag geworden over hoop, kracht en vertrouwen, 
maar ook over wanhoop, boosheid en intense vermoeidheid. 
Maar vooral gaat het over onvoorwaardelijke ouderliefde. 
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 Charlotte / Jong, Pia de 

Na twee levenslustige zoons wordt Charlotte geboren en al snel 
wordt de diagnose leukemie gesteld. Chemotherapie is een 
optie, het succes ervan echter twijfelachtig. De ouders besluiten 
tot niet-behandelen. Goed bedoelde, maar ongevraagde 
adviezen uit de omgeving brengen hen ertoe te kiezen voor een 
leven min of meer afgesloten van de buitenwereld. Totale 
beschikbaarheid en liefdevolle aandacht voor het gezin – en 
speciaal Charlotte – bepalen een jaar lang het leven. 
Meelevende buurtgenoten, hartje Amsterdam, spelen een rol in 
het verhaal: het hoertje aan de overkant van de steeg, de 
oplettende buurman, de beheerder van het speelplaatsje. 

 

 

 Zijspoor / Zwaan, Josha 

De hoofdrolspeler is zoon Jim, die op een gegeven moment in 
het ziekenhuis een diagnose te horen krijgt waarbij zijn leven 
voorgoed op zijn kop wordt gezet. Hij heeft een nierziekte die 
transplantatie noodzakelijk maakt. Ten slotte krijgt hij een nier 
van zijn vader. Ontdek hoe je moed kunt putten uit het verhaal 
van een wanhopige, doch moedige familie die troost probeert te 
putten uit al het goeds dat op hun pad komt. Het is een ode aan 
het leven en tegelijkertijd een oproep om zorgvuldig om te gaan 
met het kostbaarste bezit van iedereen, het leven 
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 De weg naar het verpleeghuis / Vogelpoel, 
Maaike 

Een jonge moeder uit Assendelft (NH) vertelt eerlijk en 
onopgesmukt haar belevenissen en gevoelens bij de geboorte 
en tijdens de eerste levensjaren van haar tweede kind, een 
dochtertje met het Syndroom van Down. De inhoud is 
gebaseerd op haar blog. Het geeft een goed beeld van de 
verdrietige situaties waarin een gezin met een gehandicapt kind 
terecht kan komen, maar dat zij als ieder ander kind willen 
behandelen. Ondanks de soms heftige emoties en de eenzame 
momenten alleen thuis als haar man naar een cursus of 
sportwedstrijd is, verliest Maaike nooit haar gevoel voor humor, 
en blijft ze de optimistische en nuchtere Noord-Hollandse, die 
de uitgave van haar boek met de verkoop van aandelen wist te 
financieren..  

 

 

 Dolgelukkig zijn wij / Haverkamp, Annemarie 

De hele wereld lijkt te veranderen voor de jonge ouders als bij 
hen een zwaar gehandicapt kind wordt geboren. De moeder 
beschrijft op openhartige wijze hoe medici zich over hun zoontje 
buigen in verband met het nog onbekende ziektebeeld, hoe ze 
moeten vechten om gedaan te krijgen wat zij als ouders willen, 
hoe zij tot acceptatie zijn gekomen van dit aanvankelijk 
onverwachte gebeuren. De schrijfster houdt een pleidooi voor 
thuisverpleging, vooral in de door haar beschreven periode van 
0 tot 6 jaar (2004 tot 2010).  
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 We zouden samen fietsen en sprookjes lezen / 
Rensen, Ingrid 
 
Ingrid Rensen is moeder van een ernstig meervoudig 
beperkte dochter die bij haar te vroege geboorte een 
hersenbeschadiging opliep. Ze schrijft over haar 
ervaringen vanaf de eerste complicaties tijdens de 
zwangerschap tot het moment dat haar kind 
noodgedwongen in een instelling gaat wonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Brigitte / Kübler-Ross, Elisabeth 

Brigitte wordt in 1988 geboren met microcefalie, een ziekte van 
het zenuwstelsel waarbij de groei van hersenen en schedel 
achterblijft. De prognose is ongeveer twee jaar. De ouders 
nemen haar al gauw mee naar huis: het begin van een zeer 
intensieve periode van verzorging en begeleiding, die tot op 
heden voortduurt. Wat ieder op de been houdt, is de liefde voor 
dit bijzondere kind met haar stralende ogen en hartveroverende 
lach. Het huwelijk houdt geen stand, de vader gaat door diepe 
dalen, maar het lukt desondanks om Brigitte thuis te verzorgen.  
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 Mijn vriend Ben / Romp, Julia 

De zwaar autistische zoon George van de in Londen wonende 
schrijfster is negen jaar oud wanneer er een zwerfkatje in de 
tuin verschijnt. Het dier wordt Ben genoemd en krijgt snel een 
bijzondere band met George. De jongen gaat veel meer praten 
en gaat zich ook anders gedragen. Drie jaar later gaat het mis. 
Het katje is zoek. Kort voor kerstmis 2009 wordt Ben 
teruggevonden in het tachtig kilometer verderop gelegen 
Brighton. Julia Romp vertelt het allemaal heel nuchter en zonder 
sentimentaliteit in dit in drie gedeelten opgezette 
autobiografische boek. Allereerst worden de problemen rond 
het opvoeden van een autistisch kind belicht evenals de vaak 
moeilijke contacten met onderwijsinstanties en sociale 
begeleiders. Dan volgen de avonturen van George en Ben samen 
en tenslotte het verhaal van de niet aflatende speurtocht. 

 

 

 Een held van een hond / Parton, Allen 

Labrador Endal is niet zomaar een hond. Als hij als hulphond in 
het leven van zijn baasje stapt, gaat de zon langzaam weer 
schijnen. Door een ongeluk tijdens de Golfoorlog heeft Allen 
Parton ernstig letsel opgelopen, met grote gevolgen, fysiek en 
mentaal. Allen is blijvend gehandicapt, heeft geheugenverlies, 
geen empathie meer voor zijn naasten en ziet het leven somber 
in. Zijn gezin is totaal ontwricht. Endal geeft zijn baasje weer 
bewegingsvrijheid, zelfvertrouwen en leert hem voelen wat 
houden van is. De strijd, het verdriet, Endals heldendaden en 
het veranderingsproces daarna, zijn in dit boek - door zijn 
baasjes Allen en Sandra - aangrijpend en aandoenlijk verwoord, 
ieder vanuit eigen perspectief. 
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 Het geheim van meneer Hartjes / Jong, Simone 
de 

Wanneer Mara weer eens ziek thuis is, ontdekt ze opeens een 
oude mevrouw in haar huis. Het blijkt dat die mevrouw lid is van 
een heel geheime club van vrouwen, die eenzame en zieke 
mensen willen helpen, zodat hun leven iets vrolijker wordt. 
Mara vindt het geweldig interessant, en wil graag lid worden van 
deze club. Daarvoor moet ze allerlei testjes doen en trucjes 
leren. Maar dan opeens is mevrouw Kreuk, de voorzitter van de 
club, spoorloos verdwenen. Als Mara geopereerd wordt in het 
ziekenhuis, ontdekt ze waar mevrouw Kreuk is. Een spannend en 
humoristisch verhaal vol fantasie en originele wendingen over 
de avonturen van de zieke Mara. De plot is goed opgebouwd, en 
het verhaal heeft een verrassend eind. Het leest vlot weg. Een 
grappige uitwerking van het thema, om goede dingen te doen 
voor mensen die alleen of ziek zijn, zonder er iets voor terug te 
verlangen. 

 

 

 Ssssst, mama slaapt / Prins, Marloes 

Puck, Pop en Tidsy moeten stil zijn: sssst, mama slaapt! Mama 
heeft kanker, slaapt en rust veel – opa komt dan op mama 
passen. Dokter Ans legt aan de kinderen uit wat kanker is: van 
blije cellen die eerlijk delen en van boze cellen die niet eerlijk 
delen. Daarom krijgt mama pillen, is ze moe en soms ook een 
beetje verdrietig. Op de eenvoudige website staat het lied 'Sssst, 
mama slaapt'. Boek voor thuis en op school – om te kunnen 
pakken als het nodig is. Om voor te lezen en over te praten, met 
kinderen van ca. 3 t/m 5 jaar. 
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Websites en blogs 
 
 
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/bloggers 
 
http://www.mantelzorgoss.nl/oss/ 
 
http://www.mantelzorg.info/ 
 
www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl  
 
www.schitterendemensen.nl 
 
https://gezondzorgen.mirro.nl/ 
 
https://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/palliatieve-zorg-van-indicatiestelling-tot-
terminale-zorg/wat-zijn-de-taken-van-een-mantelzorger/item115035 
 
http://www.dementalent.nl 
 
 
 
  

https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/bloggers
http://www.mantelzorgoss.nl/oss/
http://www.mantelzorg.info/
http://www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl/
http://www.schitterendemensen.nl/
https://gezondzorgen.mirro.nl/
https://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/palliatieve-zorg-van-indicatiestelling-tot-terminale-zorg/wat-zijn-de-taken-van-een-mantelzorger/item115035
https://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/palliatieve-zorg-van-indicatiestelling-tot-terminale-zorg/wat-zijn-de-taken-van-een-mantelzorger/item115035
http://www.dementalent.nl/
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DVD-video 
 

 

 James White  

Amerikaans drama (2015) van Josh Mond over twintiger James 
(Christopher Abbott), een fliereluiter zonder baan of inkomen 
op zijn pad van zelfdestructie en (uiteindelijk) vergiffenis. Hij 
woont bij zijn moeder (Cynthia Nixon) die in een gevorderd 
stadium van kanker leeft. Hij wil voor haar zorgen maar vlucht 
tegelijkertijd in drank, drugs en jonge liefde. De recensenten zijn 
onder de indruk en roemen onder meer het acteren van Abbott 
en Nixon.  

 

 

 Amour 
 
Frans drama uit 2012 van Michael Haneke (Caché; Das 
Weisse Band), met Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva en Isabelle Hupert. Het hoogbejaarde echtpaar 
Georges en Anne, beide werkzaam geweest in de culturele 
sector, leidt een rustig en interessant leven, totdat Anne 
meerdere beroertes krijgt, eenzijdig verlamd raakt en gaat 
dementeren. Georges blijft liefdevol voor haar zorgen. 
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DVD-Video 
 

 

 The farewell party 
 

Tragikomedie van de Israëlische filmmakers Tal Granit en 
Sharon Maymon. Een groep vrienden in een bejaardenhuis 
in Jeruzalem besluit een medebewoner te helpen die 
terminaal ziek is door voor hem een zelfmoordmachine te 
bouwen. Het bestaan van de machine blijft niet lang 
geheim, waarna ook andere bewoners de machine willen 
gebruiken. De vrienden komen voor grote dilemma's te 
staan, zeker wanneer de vrouw van een van hen om 
euthanasie vraagt vanwege haar voortschreidende 
alzheimer. 

 

 

 Intouchables  

Franse komedie uit 2011 van Eric Toledano en Olivier Nakache, 
met François Cluzet en Omar Sy. Gebaseerd op ware 
gebeurtenissen zoals vastgelegd in Le second souffle* uit 2001 
van Philippe Pozzo di Borgo die na een auto-ongeluk verlamd 
raakt en verzorgd wordt door een Algerijn. In de film wordt een 
tot zijn nek verlamde Parijse miljonair, Philippe, verpleegd door 
de brutale Senegalees Driss die afkomstig is van de banlieues. 
Driss heeft absoluut geen medelijden met zijn baas en maakt 
zelfs grapjes over zijn handicap. Maar hij geeft hem zijn 
levenslust terug. Ondanks hun grote klasse- en 
cultuurverschillen ontstaat er een vriendschap. 
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DVD-Video 
 

 

 Chronic 
 

Engelstalige speelfilm van Mexicaans regisseur Michel 
Franco (Después de Lucía). David (ingetogen gespeeld 
door Tim Roth) is verpleger die geduldig en warm omgaat 
met zijn zwaar zieke en terminale patiënten. Zelfs zo 
intens dat familie zich soms buitengesloten voelt. David 
draagt een geheim met zich mee, langzamerhand wordt 
duidelijk dat hij de toegewijde zorg die hij aan zijn 
patiënten geeft, even hard nodig heeft als zij. 

 

 

 The Theory of everything 
 
Biografische film (2014) van James Marsh (Shadow dancer; 
Man on wire) met Eddie Redmayne in zijn eerste grote rol 
naast Felicity Jones. Het verhaal is gebaseerd op het boek 
'Travelling to infinity' (2007) van Jane Wilde, die van 1965-
1995 met Stephen Hawking getrouwd was. In 1962, tijdens 
zijn studie natuurkunde in Oxford, kreeg Hawking de 
diagnose ALS. Zijn groeiende bekendheid en 
achteruitgaande gezondheidssituatie worden voornamelijk 
gezien vanuit het standpunt van Jane, terwijl zijn complexe 
wetenschappelijke theorieën slechts zijdelings aan bod 
komen. 
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DVD-Video 
 

 

 Still Alice 
 

De vijftigjarige Alice Howland, taalwetenschapper, heeft 
net te horen gekregen dat ze lijdt aan een zeldzame vorm 
van Alzheimer. Haar familie reageert heel verschillend op 
haar ziekte. Haar man John kan maar moeilijk met de 
situatie omgaan en richt zich alleen maar op zijn eigen 
drukke baan. Haar jongste dochter echter, leek in eerste 
instantie heel nukkig, maar blijkt uiteindelijk haar moeder 
te steunen waar ze maar kan. 
De film is gebaseerd op het boek ‘Ik mis mezelf’* van Lisa 
Genova. 

 

 

 Wish you well 
 
In 1940 verhuizen de 10-jarige Lou, haar 7-jarige broertje 
Oz en hun moeder van New York naar de boerderij van 
haar overgrootmoeder Louisa in Virginia. Bij een auto-
ongeluk is haar vader is verongelukt en haar moeder zo 
zwaar gewond geraakt dat ze in een vegeterende toestand 
verkeert. Langzamerhand passen de kinderen zich aan aan 
hun nieuwe omgeving en leren hun wijze 
overgrootmoeder kennen.  
David Baldacci bewerkte zelf zijn roman (vertaald als 'In 
het hart')* tot filmscenario. 

 
 

 

 


