
Thuis     door Mieke van Dommelen 
 
Hoog-laagbed in de kamer, daar lag ik.  Naar links kijkend uit het raam zie ik een kudde 
paarden spelen, naar rechts kijkend zie ik twee paarden met een veulen. Onze pup Siggi 
speelt in de zomerzon: hoe mooi is dat? De blinde muur in het revalidatiecentrum vergeet ik 
snel. De geur van ziekenhuis verdwijnt als sneeuw voor de zon uit mijn lijf. Rollators om me 
heen, douchestoel in de badkamer, toiletverhogers…. en ik was thuis. En heel blij dat ik thuis 
was.  
 
Mijn goede vriendin Suzanne kwam 10 dagen logeren om te helpen. Hoe fijn was dat? 
Alexander en ik wisten op dat moment echt niet waar we aan begonnen. Suzanne trouwens 
ook niet. Heel suf hoe dat gaat: in mijn hoofd was ik gezond. En dat laatste heb ik nu nog 
steeds. En ik ben invalide. Maar wat dat betekent: ik heb geen idee. 
 
Ik zag het eerder om me heen. Mensen die na iets ernstigs uit het ziekenhuis thuiskwamen 
met vele beperkingen. Dan begint het pas. Dan wordt helder hoe lang de weg nog is en hoe 
ver. Hoe pittig het is voor partner, kinderen en naasten. Snel kwamen we er achter dat er 
echt hulp nodig was. Het was niet te doen. Alexander was moe en kon niet meer bijtanken. 
En mijn ziekte zou nog een hele tijd duren.  
Gelukkig kwam Martin van de WMO Meijerijstad al snel langs. Toon van ZCR was erbij. Hij 
hielp ons in het realistisch zijn. En nog hadden we geen idee. We vulden formulieren in en 
we merkten dat Martin toch de voorkeur had voor een deel zorg in natura. Ik had het gevoel, 
dat we daar in mee hadden te gaan. 
Na enkele dagen was het ons helder: Zorg in natura was niet wat we nodig hadden. Ik had 
juist hulp flexibel in 24 uur nodig, hulp van mensen die we zelf kunnen kiezen. Ik was niet 
voor niets naar huis gegaan. Dus als iemand twee uur per dag zou komen en iedere dag 
iemand anders, lost dat niet echt iets op. Alexander moet dan nog steeds alles doen. Dus het 
werd een Persoons  Gebonden Budget, oftewel een PGB. Martin, die de indicatie af moest 
geven, kon zich hierin vinden. Dat maakte dat wij de ondersteuning in kunnen kopen die wij 
nodig hebben. En zo geschiedde. Zo zou Alexander zijn bedrijf toch draaiend kunnen 
houden. Als hij afspraken had konden we regelen dat er iemand kwam. Eén persoon in ons 
huishouden niet aan het werk, was wel genoeg. De papierwinkel die erbij komt kijken namen 
wij voor lief. Mijn indicatie was voor een half jaar. Toch bijzonder dat de indicatiestellers 
sturen op Zorg in natura. Voor mij was de vorm van PGB cruciaal want: 
 

1. Ik kan weer de regie pakken over wat ik wel kan 
2. We hebben de mensen in ons huis die wij kiezen 
3. Alexander krijgt een compensatie in de zorg die hij biedt, kan blijven werken en is 

niet altijd mantelzorger! 
 
Inmiddels zij we een aantal maanden verder. Het was en is met regelmaat pittig. En het gaat 
stap voor stap de goede kant op. Afgelopen week is mijn indicatie verlengd. Dat geeft rust. 
We hebben een fijn en goed team van hulpbronnen om ons heen. We hebben veel geleerd 
en leren veel van hoe het allemaal werkt. Die kennis deel ik graag met de Zorg Coöperatie. 
Vragen over de PGB  zijn dan ook van harte welkom. Je kunt mailen naar 
mieke@powerbypeers.nl Wij kijken uit naar de kerst en gaan voor een gezond 2020 wat ik u 
ook allemaal wens! 
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