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Metgezel neemt de dagelijkse zorg voor uw partner, 

ouder of ander familielid tijdelijk uit handen
“Toen ik in 2013 het idee had opgevat om mantelzorgers te gaan ver-
vangen en ouderen thuis te ondersteunen had ik er veel zin in, vertelt 
Barbara Reinoud, eigenaar van Metgezel. Ik had geen verwachtingen 
en ben gewoon begonnen ondanks de negatieve feedback van mensen 
die zeiden dat hiervoor geen markt zou zijn in onze omgeving. Nu, vier 
jaar later ben ik heel tevreden met hoeveel ik al heb kunnen betekenen 
voor cliënten en hun familie. Ik heb veel bijzondere, lieve en plezierige 
mensen ondersteunt, gezelschap gehouden en begeleid. Daar vloeiden 
ook diverse verhalen uit voort waar je normaalgesproken geen weet 
van zou hebben. En waar ik nog steeds met plezier aan terug denk.”

Behoefte

Het zijn niet altijd de leukste situ-
aties waarin mensen thuis verke-
ren, zegt Reinoud. “Bijvoorbeeld 
wanneer je plotseling alleen komt 
te staan. Overmand door verdriet, 
heb je geen oog voor de dagelijkse 
bezigheden en blijven veel dingen 
liggen of er wordt niet aan eten 
gedacht. Een andere situatie richt 
zich op mensen die een beperking 
hebben en dag en nacht zorg nodig 
hebben. Ook is er behoefte om sa-
men boodschappen te doen. Waar 
regelmatig naar gevraagd wordt, 
is ondersteuning als vervangend 
mantelzorger of als persoonlijk 
ondersteuner bij mensen die al-
leenstaand zijn en een vorm van 
dementie hebben. Iedere situatie 
is uniek, dit merk ik telkens weer 
bij een nieuwe kennismaking. On-
ze diensten zijn ontlastend voor 
mantelzorgers en kinderen van 
ouderen. Dit is voor velen een uit-
komst. Ik heb niet het idee dat het 
interessante en dankbare werk zal 
ophouden.”

Overbelasting mantelzorger

Er zijn veel mantelzorgers in Ne-
derland die in verschillende thuis-
situaties verkeren. Als mantelzor

ger ben je vaak dag en nacht met 
zorgen bezig. Door de intensiviteit 
van het zorgen en zelf de dagelijk-
se bezigheden op orde te houden, 
blijft er weinig vrije tijd over voor 
contact met familie en vrienden. 
Uit onderzoek door de Alzheimer 
Stichting (i.s.m. onderzoeksbu-
reau Nivell) is gebleken dat man-
telzorgers met een naaste met 
dementie, vaak zwaar belast zijn, 
vertelt Reinoud. Ze vindt dit niet 
vreemd want in de praktijk neemt 
ze tijdelijk van hen over en ervaart 
ze hoe het is en wat er allemaal bij 
komt kijken. Omdat bijna de helft 
van haar cliënten een vorm van 
dementie heeft, vindt ze dat het 
voortzetten en verder uitbouwen 
van de dementievriendelijke sa-
menleving een belangrijk verbe-
terpunt is om langer samen thuis 
te wonen. Daaraan voegt ze nog 
toe dat persoonlijke verzorging en 
verpleging, hulp in het huishouden 
en passende dagactiviteiten hier-
voor ook noodzakelijke voorwaar-
den zijn. Er is steeds meer vraag 
naar deze activiteiten maar helaas 
is het aanbod aan dagactiviteiten 
thuis of buitenshuis nog gering. 
En juist deze vrije uren zijn heel 
belangrijk voor de mantelzorgers 

zodat ze even op adem kunnen ko-
men en tevens overbelasting tegen 
kunnen gaan. 

“Terugkijkend ben ik heel blij dat ik 
er in 2013 volkomen van overtuigd 
was dat deze vorm van dienstver-
lening een grote kans van slagen 
zou hebben. Als je ergens in ge-

looft dan moet je er gewoon voor 
gaan. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat in de toekomst mensen ook 
nog van donze diensten gebruik 
gaan maken. Metgezel heeft in-
middels cliënten in onze diensten,  
Aalten, Lichtenvoorde en Doetin-
chem en werkt al vanaf het begin 
samen met een aantal toegewijde 

collega’s. Ik hoop dat er komend 
jaar nog een paar enthousiastelin-
gen gaan bijdragen aan dit mooie 
werk”, aldus Reinoud. 

Wil je graag meer weten over 
Metgezel. 
0651204654. 
www.metgezel-winterswijk.nl




