
“Een veilige thuissituatie is niet voor iedereen vanzelf-
sprekend. Achter een voordeur kan van alles spelen. 
Daarom is het belangrijk dat signalen worden opge-
pakt. Eén persoon die in actie komt, kan al genoeg zijn 
om het leven van slachtoffer én dader te veranderen.” 
Renate Versluis consulent bij Lariks vertelt over de aan-
pak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de 
gemeente Leusden.

Wat zijn mogelijke signalen?
“Het herkennen van signalen is lastig 
omdat ze heel divers zijn en niet altijd 
zichtbaar. Bovendien proberen slacht-
offers, uit angst of schaamte, vaak te 
verbergen dat er iets speelt. Ook zijn 
er signalen waarbij je minder snel 
denkt aan een onveilige thuissituatie, 
maar als een kind vaak geen brood 
mee heeft naar school, of een slecht 
verzorgd gebit heeft kan dit een signaal van verwaarlozing 
zijn. Neem een ‘er is iets niet-pluisgevoel’ serieus.

Wat doe je met een vermoeden?
“Durf het bespreekbaar te maken. Je denkt misschien dat je 
vraag overkomt als een verwijt, maar dat is het niet. Je doet 
het uit belangstelling. Benoem wat je ziet of merkt zonder 
daar conclusies aan te verbinden. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb ge-
merkt dat uw kind een aantal keer geen brood bij zich had. 
Ik ben benieuwd naar de reden hiervan?’ Belangrijk is dat 
je met elkaar in gesprek bent. Met een mogelijk slachtoffer, 
maar ook met een mogelijke dader. Uit liefde en onmacht 
verleggen mensen hun grenzen en zien ze bijvoorbeeld 
het opsluiten van hun echtgenoot als enige oplossing om 
boodschappen te kunnen doen. 

Ik werk al jaren als hulpverlener en heb geleerd dat weinig 
mensen opzettelijk hun kind, partner of ouder geweld 

aandoen. Het is bijna altijd uit onmacht. 

Wanneer wij als Lariks betrokken raken, is de onveilige situ-
atie er vaak al langer. Dan is er hulpverlening nodig. Terwijl 
er landelijk en in de gemeente Leusden diverse mogelijkhe-
den zijn om eerder hulp te bieden. Van opvoedondersteu-
ning door een vrijwilliger van Home-Start tot steungroepen 
voor mantelzorgers. Wil je iemand die in de ellende zit 
aansporen er iets aan te doen en je kent deze mogelijkhe-
den niet, neem dan contact op met Lariks of kijk op onze 
website. Ook professionals als leerkrachten, wijkverpleging 
of de huisarts kunnen je hierbij helpen. Bovendien is spe-
ciaal voor professionals de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling ontwikkeld. 

Alle consulenten van Lariks werken volgens het stappenplan 
van de Meldcode. Professionals zijn verplicht 

hiermee te werken.

Werken volgens de Meldcode
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 
een stappenplan waarin is vastgelegd hoe bijvoorbeeld 
een huisarts, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met 
signalen en met het melden van (vermoedens) van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Renate: “Wat wij zien is dat 
het doorlopen van de stappen van het Meldcode traject al 
voldoende kan zijn om de zorgen weg te nemen. Wij star-
ten dagelijks dit stappenplan, en dat leidt lang niet altijd tot 
een melding. Belangrijk is te weten dat werken volgens de 
Meldcode meestal in overleg met het gezin gebeurt, tenzij 
dit de onveiligheid vergroot. Samen kijken we naar mogelij-
ke oplossingen binnen en buiten hun eigen kunnen. Doel is 
de leefsituatie voor zowel slachtoffer als dader weer gezond 
en veilig te maken. De focus ligt op voorkomen en oplossen 
en vooral niet op veroordelen.

De invloed van corona
Ongevraagd breng je als gezin nu meer tijd met elkaar 
door. Wij merken dat meer contact heel goed kan uitpak-
ken. Maar bij gezinnen waar het al onrustig was en waar 
conflicten waren, verergert de situatie. Daarbij zien we 
ook dat mensen nu, tijdens de tweede coronagolf, eerder 
contact met ons opnemen. Ze hebben tijdens de eerste 
golf ervaren wat het effect was en ondernemen nu actie 
voordat de problemen verder oplopen. Heel goed dat dit 
gebeurt, maar ook hier is mijn advies: maak het nog eerder 
bespreekbaar met mensen om je heen. Met vrienden, met 
de buurvrouw. Vraag of zij herkennen wat jij bij jou thuis 
ervaart. Helpt dit niet, neem dan contact op met je huisarts 
of met ons.”

TIP:Op www.lariks-leusden.nl vindt u informatie over 
mantelzorgondersteuning in de gemeente Leusden. Ook 
kunt u zich abonneren op een digitale nieuwsbrief voor 
mantelzorgers. Stuur hiervoor een mail naar mantel-
zorg@lariks-leusden.nl of bel 033 303 44 44. U wordt 
dan op de hoogte gehouden van activiteiten en nieuws. 

Dag van de mantelzorg 2020...

Dit jaar is alles anders als gevolg van de coronamaatrege-
len. Geen activiteiten op de Dag van de mantelzorg, maar 
een verwentasje af te halen bij de buurt- en wijkcentra. 
Helaas werden deze centra vanaf 9 november tijdelijk 
gesloten. De tasjes konden dus niet worden uitgedeeld. 
Maar wat in het vat zit... Zodra de wijk-en buurtcentra 
weer geopend zijn, ontvangen de mantelzorgers die be-
kend zijn bij Lariks opnieuw per mail een uitnodiging. 

Bent u mantelzorger, maar ontvangt u geen berichten 
van Lariks? Neem dan contact op met Corinne Mooren: 
mantelzorg@lariks-leusden.nl of bel 033 303 44 44.

Gemeente Leusden vindt het be-
langrijk dat mantelzorgers er niet 
alleen voor staan. Daarom doen we 
mee met het landelijke programma 
‘In voor mantelzorg’. Het doel hiervan is mogelijkheden vin-
den om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren. 

Wethouder Erik van Beurden: “Mantelzorgers vervullen een 
belangrijke rol in onze samenleving. Dat doen zij meestal 

‘onzichtbaar’. Om passende ondersteuning te kunnen bieden, 
is inzicht in de behoeften van mantelzorgers belangrijk. 

Daarom ben ik blij dat wij meedoen met In voor Mantelzorg.”

Aan In voor Mantelzorg doet een aantal organisatie mee: 
Lariks, Huiskamer van Leusden, SMBL, Wensboom Leus-
den, Van onder Op, Buurkracht Alandsbeek en gemeente 
Leusden. Om beter zicht te krijgen op wie mantelzorger zijn 
en waar zij behoefte aan hebben, zijn er drie ‘experimenten’ 
gestart. Een daarvan bestaat uit interviews met mantelzor-
gers. Op deze Lariks pagina delen we de eerste uit de reeks. 

Mantelzorger Janske aan het woord 
door Hans Sybrandy en Ernst Jilderda

Janske (73) zorgt 
voor haar man 
Jos (75). Twaalf 
jaar geleden is hij 
getroffen door 
een herseninfarct. 
Hierdoor heeft hij 
lichamelijke en 
verstandelijke be-
perkingen. Hij heeft veel aandacht nodig en is afhankelijk 
van een elektrische rolstoel. Janske moet 24 uur per dag 
in zijn buurt zijn.

Hoe komt het dat je mantelzorger bent geworden? Ik 
werkte voor mijn huwelijk in de verpleging, daarna heb ik 
zowel betaald als vrijwilligerswerk gedaan. Toen Jos werd 
getroffen door het herseninfarct was er geen sprake van dat 
ik de zorg zou uitbesteden. Je rolt erin en leeft bij de dag. 

Wat doe je zoal als mantelzorger? De persoonlijke verzor-
ging van Jos doe ik zelf, op de ochtendzorg na. Daarnaast 
regel ik alle afspraken met pedicure, tandarts, specialisten 
enzovoort. Financiële zaken doe ik ook zelf. Dat deed mijn 
man altijd, hij was boekhouder, maar gaandeweg heb ik het 
geleerd. Ik ben zo’n 6 tot 8 uur per dag in touw, 7 dagen per 
week. Het is eigenlijk een baan.

Wat geeft je steun? Mijn man aanvaardde de situatie al vrij 
snel, dat heeft mij enorm geholpen en we steunen elkaar 
ook emotioneel. Af en toe kan ik ook mijn zwakke kanten 
laten zien, dan is Jos de sterkste van ons. Maar ik sta er 
natuurlijk wel alleen voor. Gelukkig hebben we veel aan ons 
geloof. Samen huilen, samen bidden. Sinds een jaar is er ook 
een gespreksgroep voor mantelzorgers vanuit de kerk in 
Amersfoort en dat is erg waardevol, erkenning en herken-
ning. Geen lotgenoten (red. Janske heeft moeite met dit 
woord), maar een steungroep. 

Word je door anderen geholpen? Professionele ondersteu-
ning krijgen we van Interakt Contour, dat is fijn, en Lariks 
ondersteunde ons in de beginperiode. Ook hebben we 
huishoudelijke hulp, anders kom ik niet aan mezelf toe. Een 
buurjongen doet boodschappen voor ons en helpt bij klus-
jes. Dit doet hij geweldig en het geeft ons veel plezier. In ruil 
daarvoor maakt hij gebruik van een werkkamer in ons huis. 
Iemand uit Leusden Zuid begeleidt Jos een dagdeel naar 
Kleistad in Amersfoort en helpt hem daar met zijn hobby

keramieken. Dit geeft mij ruimte om fijne dingen te doen. 
Kortom, we hebben familieleden en andere hulp in de 
buurt. Maar je moet het zelf regelen en je eigen netwerk op 
orde houden. 

Kun je mantelzorg combineren met studie en hobby? Ja, 
gelukkig wel, ik zing, sport en werk graag in de moestuin. Ik 
sport bij ‘Hart for Her’, waar ik veel andere vrouwen, waar-
onder ook mantelzorgers spreek, dat is heel fijn. Aan lezen 
kom ik nauwelijks aan toe. De dagen vliegen om.

Spreek je andere mantelzorgers, waarmee je bepaalde 
dingen kan delen? Jazeker, in de steungroep van de kerk in 
Amersfoort en bij het sporten, maar ook spontaan weleens. 
In de beginperiode, als de voorzieningen nog niet rond zijn, 
spreek je bijna nergens anders over, dat hoor je van ieder-
een. Maar je moet ook andere gespreksstof hebben, het 
moet niet alleen over mantelzorg gaan.
Als iets aan vervanging toe is, zoals een rolstoel, begint 
de hele procedure van voren af aan. Dan heb je het bijna 
nergens anders meer over. Dat is soms frustrerend, maar het 
is er allemaal wel in Nederland. Wordt het me te gek, dan 
bel ik Lariks en is er altijd iemand beschikbaar met wie ik 
kan praten.

Wat zou je helpen om je taken als mantelzorger te verlich-
ten? Als er meer zorg nodig is, moet het er ook zijn. Je moet 
nu jezelf vaak aanpassen. Maatwerk is nodig, ik blijf dat 
benadrukken. Mantelzorger en zorgvrager moeten zoveel 
mogelijk de regie blijven houden.

Zou je blij zijn met een Mantelzorgcafé? In het begin had 
ik er geen behoefte aan, je krijgt dan veel te veel informatie, 
ik was ook ontzettend moe. Maar gaandeweg, als de zorg 
op de rails is, zeker. Nu vind ik het heel belangrijk om erva-
ringen te kunnen delen. In een café zou dat goed kunnen. 
Als mantelzorger ben je net een ontdekkingsreiziger. Op die 
reis kom je mensen tegen , die je verder kunnen helpen om 
de juiste weg te vinden. Het is fijn om daarvan gebruik te 
maken.
Op www.lariks-leusden.nl staat het gehele interview. Janske 
geeft het stokje door. Het volgende interview is met Jolanda 
Klein Entink.

Herkent u zich in de situatie van Janske en wilt u ook eens 
met andere mantelzorgers uw ervaringen delen? 
Bel dan met Lariks, 033-303 44 44 en vraag naar Corinne 
Mooren, mantelzorgconsulent of stuur een mail naar:
mantelzorg@lariks-leusden.nl.

Meer weten over de 
onderwerpen op deze pagina?
Kijk op www.lariks-leusden.nl of neem contact op 
met Lariks via: 033 303 44 44 (op werkdagen 9.00 - 
12.30 uur). Mailen kan ook: info@lariks-leusden.nl

Let op: 
In verband met de geldende coronamaatregelen is er 
geen inloop bij Lariks in Huis van Leusden en geen 
Lariks inloop op de basisscholen. 
Bij De Heelkom in Achterveld bent u op afspraak wel-
kom op maandag en woensdagochtend. Vanaf 8.30 uur 
kunt u bellen voor een afspraak diezelfde ochtend. 
Ook SMS werkt op afspraak. Bel met 033 303 44 44 om 
een afspraak te maken. 
AutoMaatje rijdt uitsluitend als er sprake is van medi-
sche noodzaak, een mondkapje is verplicht.

Heb je een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk 
geweld? Maak het bespreekbaar! Vind je het lastig om een 
gesprek aan te gaan, dan kun je advies vragen aan Veilig 
Thuis via 0800 2000. Het is gratis en anoniem. Ook op de 
website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vind je tips en hulp.

Voel je je thuis niet veilig? Of kun je als ouder je kinderen 
geen veilig thuis bieden? Praat erover met de huisarts of 
met iemand die je vertrouwt. Of neem contact op met Lariks 
via: 033 303 44 44, of per mail: info@lariks-leusden.nl.
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