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met een

Sterke vrouwen met een 
bijzonder verhaal, je vindt 
ze geregeld in Libelle. Wij 
noemen ze ‘vrouwen met 
een missie’. Ze zetten zich 
belangeloos in voor 
andere mensen en voor 
een betere wereld, hier of 
in het buitenland!

m a r t i n e  va n g av e r  b l o g t  o m  m a n t e l z o r g e r s    w e g w i j s  t e  m a k e n  i n  d e  s o c i a l e  v o o r z i e n i n g e n

”Denk vooral 
      niet dat je 
alleen staat!”

Uit noodzaak sprong Martine in de bres voor haar dementerende schoonmoeder en 
haar gehandicapte schoonbroer. Met alle emoties, maar ook alle praktische vragen 

van dien. Om anderen te helpen die daar ook tegenaan liepen, startte ze een weblog.

Je schoonmoeder begint te dementeren en 
het ziet ernaar uit dat ze binnenkort naar 
een rusthuis zal moeten. Je mentaal gehan-
dicapte schoonbroer, die altijd bij haar in 
huis heeft gewoond, zal vanaf dan meer 
steun en begeleiding nodig hebben - als hij 
tenminste nog zelfstandig kan blijven 
wonen. Je hebt altijd geweten dat die zorg 
ooit voor een stuk op jouw schouders zou 
terechtkomen. Maar ineens is dat moment 
er, sneller dan verwacht. Wat moet er alle-
maal geregeld worden? Wat is dringend, 
wat kan later? En bij welke instanties kun je 
aankloppen voor advies en hulp? Toen 
Martine Vangaver (47) drie jaar geleden 
nogal plotseling in bovenstaande situatie 
belandde, vond ze het verre van evident om 
het bos door de bomen te blijven zien. “En 
dan zat ik nog in een bevoorrechte positie, 
omdat ik jarenlang als ambtenaar in de 
sociale sector heb gewerkt. Ik kende mijn 
weg dus al een beetje in de doolhof van de 
verschillende sociale voorzieningen. Ook 
omdat we voor mijn man, die fysiek minder-
valide is, al vaak een beroep hebben 
moeten doen op instanties allerhande. 
Maar dat het zo complex en intensief was 
om in korte tijd een oplossing te zoeken 
voor mijn schoonmoeder en schoonbroer, 
daar schrok ik behoorlijk van. Alleen al die 
termen en afkortingen waarmee je ineens 
rond de oren wordt geslagen: voorlopige 
bewindvoering, KATZ-schaal, MMSE-test. Ik 
dacht: als het voor mij al allemaal Chinees 
is, hoe moet het dan zijn voor mensen die 
veel minder vertrouwd zijn met die mate-
rie!? Het is sowieso al een klap van formaat 
als iemand in je omgeving dement wordt. 
Je vraagt je af wat de toekomst zal bren-
gen, wat er zal overblijven van de persoon 
die je gekend hebt en van de band die jullie 
hadden. Zoveel emoties, vragen en twijfels. 
En dan moet je tegelijk in actie schieten en 
op korte termijn een hoop dingen regelen. 
Geen sinecure.”

Een persoonlijke aanpak
Was dat het begin van uw blog?
“Niet meteen, maar vanaf dat moment 
begon er wel een gedachte wortel te schie-
ten in mijn hoofd. Noem me naïef, maar ik 
dacht: eigenlijk zou, vanaf het moment dat 
ergens in ons land de diagnose dementie 
gesteld is, een rood vlagje moeten gaan 
wapperen. Waarop de betrokken familie-
leden automatisch een infobrochure en alle 
mogelijke aanvraagformulieren toegestuurd 
krijgen. Die informatie is nu ook grotendeels 

voorhanden, maar vaak totaal versnipperd. 
En soms moet je er zélf achteraan gaan, bij-
voorbeeld om te achterhalen of je financiële 
steun krijgt of niet, en wat je moet doen om 
daar aanspraak op te maken. Ik betrapte 
mezelf erop dat ik steeds vaker aan mensen 
aan het uitleggen was waar ze recht op 
hadden en hoe ze een aanvraag konden 
indienen. En omdat rode vlaggetjes nu een-
maal niet vanzelf uit de grond schieten, ben 
ik er maar zelf mee begonnen: wat ik wist, 
heb ik gebundeld op een blog.”

Tot wie richt u zich vooral met die blog?
“Ik vertel mijn persoonlijke verhaal, vertrek-
kend vanuit de situatie met mijn schoon-
moeder en schoonbroer. Ik leg uit hoe ik het 
heb aangepakt, hoe ik me daarbij voelde, 
welke diensten ik gaandeweg heb leren 
kennen, welke obstakels ik op mijn pad ben 
tegengekomen. Met telkens links en verwij-
zingen naar de bevoegde instanties, en 
allerlei nuttige weetjes en adviezen. Ik leg 

bijvoorbeeld in mensentaal uit hoe je de 
tegemoetkoming ‘hulp aan bejaarden’ aan-
vraagt, of een integratietegemoetkoming 
voor een gehandicapte of zieke die niet 
meer zelfredzaam is. Ik vertel vanuit mijn 
eigen ervaringen hoe je de opname in een 
rusthuis best voorbereidt, hoe voorlopige 
bewindvoering in zijn werk gaat en wat de 
voordelen zijn van een arbeidszorgproject. 
De blog is er vooral voor mantelzorgers: 
familieleden die voor dementerenden, maar 
ook mentaal gehandicapten, fysiek gehandi-
capten, chronisch zieken en hun omgeving 
zorgen. Want het zijn vaak dezelfde instan-
ties bij wie je moet aankloppen.”

Klein duwtje in de rug
Krijgt u veel reacties?
“Ik krijg geregeld mails van mensen die zich 
in mijn verhaal en mijn emoties herkennen, 
of die iets hebben gehad aan een of andere 
tip. Of die gerustgesteld zijn als ze bijvoor-

beeld ongeduldig op een antwoord van een 
organisatie zitten te wachten en bij mij 
lezen dat dit best een hele tijd kan duren. 
Vaak hebben ze ook bijkomende vragen, 
vanuit hun specifieke situatie. Die probeer 
ik dan te beantwoorden, of ik verwijs door 
naar de betrokken instanties. Soms is het 
gewoon een kwestie van een aanmoedi-
gend duwtje in de rug geven: er zijn proce-
dures die heel ingewikkeld lijken, maar die 
in de praktijk echt niet zo moeilijk zijn.”

Zoals bijvoorbeeld?
“Het aanstellen van een voorlopige bewind-
voerder, om maar iets te noemen. Toen ik 
van de bank te horen kreeg dat we hier 
best werk van zouden maken, ben ik op 
internet gaan uitpluizen wat het inhield. 
Ik kwam meteen op sites van advocaten 
terecht, wat de indruk gaf dat het niet 
alleen een dure grap zou worden, maar ook 
dat het voor een leek quasi onmogelijk is 
om eraan te beginnen. Tot ik naar het vre-

degerecht belde en een heldere uitleg 
kreeg, waarmee ik zelf aan de slag kon.  
Een paar weken later was het in orde. 
Niet dat ik de indruk wil wekken dat het 
een procedure is die je lichtvaardig mag 
opstarten, want emotioneel is het beslist 
niet te onderschatten.”

Wat houdt dat eigenlijk in, voorlopige 
bewindvoering?
“De vrederechter stelt een persoon aan, dat 
kan een advocaat zijn maar net zo goed 
een familielid, die alle roerende en onroe-
rende goederen van iemand beheert en 
bewaakt. Zo hou ik de inkomsten en uitga-
ven van mijn schoonmoeder en schoonbroer 
bij en dien ik één keer per jaar het jaarver-
slag in bij de vrederechter, ter controle. Het 
is echt niet zo moeilijk als de meeste 
mensen denken, hoor. Als je je eigen 
budget kunt beheren, dan kun je dat ook 
voor een ander doen.”

              MarTinE VangaVEr

”Het is al een klap als iemand in je omgeving 
dement wordt. Zoveel emoties, vragen, twijfels...  
En tegelijk moet je een hoop dingen regelen”
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Moeilijke beslissingen
Waarom was het nodig dat u het van hen 
overnam?
“Omdat zowel mijn schoonmoeder als mijn 
schoonbroer op een punt waren gekomen 
dat ze hun eigen financiën niet meer 
konden regelen of de consequenties 
konden inschatten van het zetten van hun 
handtekening. Iemand moest hen tegen 
zichzelf beschermen, ook omdat ze er de 
laatste jaren een puinhoop van hadden 
gemaakt. Daar kwam ik pas achter toen 
mijn schoonmoeder ter observatie in het 
ziekenhuis werd opgenomen. Ik wist al dat 
ze vergeetachtig werd, maar pas toen ik 
naar hun huis ging om wat spullen op te 
halen en de administratie te regelen, ont-
dekte ik hoe erg het was. De briefwisseling 
van de laatste jaren was in de kasten 
gepropt en uit de rekeninguittreksels kon ik 
opmaken dat die twee in nauwe financiële 
schoentjes zaten. Mijn schoonbroer had 
blijkbaar veel ‘koopjes’ gedaan en op zijn 
kamer gestockeerd: spiksplinternieuwe 
spullen die hij van geen kanten kon gebrui-
ken, meestal nog in de oorspronkelijke ver-
pakking. Het beschikbare spaargeld was zo 
goed als op, er stond bijna niks meer op de 
zichtrekening, mijn schoonbroer zat zonder 
werk én zonder inkomen en had een lening 
afgesloten. Iemand moest de financiële 
touwtjes in handen nemen, zodat hij niet 
weer een lening zou aangaan door ergens 
zijn handtekening onder te zetten.”

Waarom werd u voorlopige bewindvoerder, 
en niet uw man?
“Juist omdat je als voorlopige bewindvoer-
der beslissingen moet nemen die op veel 
weerstand kunnen stuiten. Ik wilde dat de 

band tussen mijn man en zijn moeder zuiver 
bleef, dat hij het allemaal op mij kon 
steken. (lacht) Ook voor zijn broer was het 
beter als ik de ‘boosdoener’ was. Maar het 
woog emotioneel wel zwaar. Ik moest echt 
slikken toen ik de aanvraag indiende, vroeg 
me ook af: kan ik dit maken, en wat 
moeten we die mensen hierna nog allemaal 
afpakken? rationeel wist ik dat het de 
enige oplossing was, maar gevoelsmatig 
woog het zwaar. Ik heb hen ook zo goed en 
zo kwaad mogelijk proberen uit te leggen 
wat er zou veranderen en waarom. Dat 
mijn schoonbroer bijvoorbeeld voortaan 
weekgeld van mij zou krijgen, en daarmee 
moest zien rond te komen.”

Hoe gaat het nu met hem? En met uw 
schoonmoeder?
“Mijn schoonmoeder verblijft in een rust-
huis. Gelukkig vlakbij, zodat mijn schoon-
broer op eigen houtje bij haar op bezoek 
kan gaan. In afwachting van het moment 
dat er een plaatsje voor hem vrijkomt in 
een tehuis, woont hij alleen, maar hij heeft 
veel begeleiding nodig. Als er bijvoorbeeld 
‘s avonds niemand naar hem toegaat om 
zijn wekker te zetten, staat hij ‘s morgens 
niet op om te gaan werken. Niet omdat hij 
van slechte wil is, maar omdat een eenvou-
dige handeling als de wekker zetten voor 
hem nooit een automatisme zal worden. 
We willen hem graag nog een aantal 
dingen aanleren die nodig zijn voor zijn 
zelfredzaamheid. Maar het is een constante 
zoektocht: is er nog plaats in het leerproces 
of zitten we aan de limiet?”

Laatste tips
Op uw blog zegt u dat u het vooral wilt 
opnemen voor mensen voor wie het leven 
te snel gaat. Wat bedoelt u daarmee?
“In deze digitale tijden lijkt het alsof ieder-
een toegang heeft tot alle mogelijke infor-

matie, maar dat klopt niet. Er is een giganti-
sche kloof tussen de mensen die ‘mee’ zijn 
en mensen die niet goed kunnen volgen. 
Op internet is tegenwoordig zowat alles op 
te zoeken, dat is waar, maar lang niet ieder-
een heeft internet, en lang niet iedereen 
kan met de computer overweg. Ik wil dat 
die groep niet vergeten wordt.”

Maar uw blog staat op datzelfde internet...
(Lacht) ”Ja, het is nu eenmaal dé weg om 
veel mensen tegelijk te bereiken. Maar ik 
besef dat het medium zijn beperkingen 
heeft. Daarom ben ik zo blij met dit inter-
view in Libelle, waarmee ik weer andere 
mensen aanspreek.”

dan wilt u hier vast ook nog wel een paar 
adviezen kwjt?
“Als je in een zorgsituatie belandt, of zelf 
hulpbehoevend wordt, stap dan naar het 
OCMW of de sociale dienst van je zieken-
fonds. Daar kunnen ze je vertellen op welke 
tegemoetkomingen en hulpverlening je 
recht hebt. En, heel belangrijk: zet je 
schroom opzij, denk niet dat je alleen staat. 
Door open en eerlijk te praten over je situ-
atie krijg je vanzelf begrip. En ontmoet je 
lotgenoten van wie je iets kunt opsteken.”

Martine helpt mantelzorgers,   in mensentaal

                 MarTinE VangaVEr

”Op mijn blog vertel ik hoe ik het heb aangepakt 
met mijn schoonmoeder en schoonbroer, hoe ik me 
voelde en welke obstakels ik ben tegengekomen”

met een
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Meer info?
• U vindt de blog van Martine op
http://martinevangaver.wordpress.
com
• Martine zal op 19 oktober in het 
‘praatcafé dementie’ in Brugge 
getuigen over haar ervaringen als 
voorlopige bewindvoerder. Meer 
info op haar site.

Libelle zet dit jaar 10 vrouwen met een missie in de kijker. 
Vrouwen die met hun project de wereld een klein beetje 
proberen te veranderen. de verhalen van deze vrouwen 
kwamen al aan bod:

met een

Deze vrouwen met een 
missie kwamen al aan bod

Toen de partner van Jessica Tuybens voor twee 
jaar naar de gevangenis moest, bleef ze alleen achter 
en stortte ze in. Het is haar droom om een huis op te 
richten waar partners van gedetineerden terecht 
kunnen voor praktische informatie en emotionele 
ondersteuning. • Libelle 8, 24 februari 2011

aan het einde van het jaar kunt ú bepalen welke vrouw met 
een missie de eretitel ‘Libelle Vrouw van het jaar’ verdient.

Na een zelfdoding in haar familie zakte Barbara 
Bruyneel weg in een depressie. Ze overwon die 
met professionele hulp, maar besefte dat therapie nog 
een groot taboe was. Met de vzw ‘Help mij’ wil ze dat 
taboe doorbreken en biedt ze therapiesessies aan voor 
volwassenen en kinderen. • Libelle 29, 20 juli 2011

Sophie Lohier richtte ‘Dottie’ op, een netwerk-
site voor mensen met een beperking. Ze wilde voor 
haar broer Yannick, die verstandelijk gehandicapt is, 
een veilige omgeving creëren waarin hij in contact 
kon komen met andere mensen met een beperking. 
• Libelle 22, 1 juni 2011

Jongeren van wie een van de ouders ernstig ziek is, 
krijgen te kampen met heel wat emoties. Lut 
Arras richtte voor hen het luisterhuis JOVO op. 
• Libelle 18, 5 mei 2011

Marie-Josée Verhoeven doorkruist belgië 
met een busje om mensen met een eetstoornis en hun 
omgeving bij te staan. Ze kunnen binnen springen 
voor informatie, advies, gesprekken met ervaringsdes-
kundigen en kunnen er in contact komen met lotge-
noten. • Libelle 15, 14 april 2011

Roeline Ham baat boobs-’n-burps uit, een boe-
tiek voor vrouwen die borstvoeding geven. Je vindt 
er handige borstkolven, comfortabele en modieuze 
beha’s en je kunt er workshops rond borstvoeding 
volgen. • Libelle 10, 10 maart 2011


