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Stichting September geeft al jaren een groot aantal zorgboeken uit, complete naslagwerken voor 
allerlei aandoeningen, van groeistoornissen tot hartfalen. Sinds afgelopen jaar is daar het Zorgboek 
Mantelzorg aan toegevoegd. Als je dit boek gelezen hebt, weet je behoorlijk goed wat het betekent 
om te zorgen voor een ander,of zorg te krijgen van een ander, al is de praktijk weerbarstig en kom je 
allerlei problemen tegen waar ook dit boek geen oplossing voor heeft.  

Maar zeker als naslagwerk voor de beginnende én de gevorderde mantelzorger, die vaak 
geconfronteerd wordt met een woud aan obstakels en regels, is dit boek een handig middel om de 
zaken op een rijtje te zetten. Verwarrend is soms dat het perspectief soms wisselt van mantelzorger 
naar degene voor wie gezorgd wordt. Maar die laatste wil natuurlijk via dit boek ook graag weten 
wat er allemaal bij komt kijken als er voor hem of haar gezorgd moet worden, en de overheid het wat 
dat betreft steeds meer laat liggen. 

Die overheid is ook meteen de oorzaak van een ander gebrek van dit boek, dat inmiddels al vier 
drukken achter de rug heeft: regels veranderen snel en de informatie daarover veroudert met gelijke 
tred. Daartegenover staat dat er tientallen deskundigen aan de geleverde informatie hebben 
bijgedragen, en dat deze dus zeer betrouwbaar en deskundig is. Toch moet telkens bedacht worden 
of de gelezen passages van toepassing zijn op de persoonlijke situatie van de lezer.  

Natuurlijk staat het boek bol van informatie over zakelijke onderwerpen als zoeken en vinden van 
hulp, kosten, verzekeringen, werk en inkomen, aanpassingen in huis en zeer veel meer. Maar een 
duidelijk pluspunt is ook de aandacht voor immateriële zaken als gevoelens en gedachten die zowel 
de patiënt als de mantelzorger hebben, en de veranderingen die plaatsvinden in de relaties tussen 
mensen die op een andere manier tegenover of naast elkaar komen te staan. Wat doet het met je als 
je plots gewassen wordt door je kind, of wanneer je als zoon of dochter ineens besluiten moet gaan 
nemen die je ouders niet meer zelf kunnen nemen?  

Dit Zorgboek is onmisbaar in elk huishouden waar zorg voor of van een naaste deel van het leven is. 

 

N.B. Als deze Emergo! verschijnt, is net het boek van F.Starik gepubliceerd, waarin de auteur via een 
indrukwekkende beschrijving van de zorg voor zijn moeder laat zien dat wat daarbij komt kijken niet 
allemaal te vangen is in een zorgboek zoals hierboven besproken. (Moeder doen, uitgeverij Nieuw 
Amsterdam). 
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