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Tekst: Manon de Boer

Het komt voor schrijfster Heleen van 
Royen (52) niet onverwacht als drie jaar 

geleden blijkt dat haar moeder dementie 
heeft. "Het was meer een bevestiging 

van een vermoeden dan een echt grote 
verrassing.” Van Royen maakt van het hele 
proces de documentaire Het doet zo zeer.
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Een half jaar voor de verhuizing is er 
een test gedaan, waarna de geriater 
bevestigt dat Heleens moeder, 
mevrouw Breed, dementie heeft. 
"Ze heeft het altijd ontkend en een 
beetje weggewoven. 'Ik ben niet 
dementerend, ik ben gewoon oud’. 
Dat is voor haar fijn geweest, zodat 
het niet als een mokerslag aan kwam.”
 

Verhuizing
In Het doet zo zeer is te zien hoe 
Heleen en haar moeder samen de 
dagen doorbrengen. Met een traan 
en een lach. “Mijn moeder is heel 
eigenwijs en dat zie je terug. Je ziet 
dat het niet alleen maar ellende is.” 

Na vier maanden in het huisje wordt 
haar moeder aan een zwaar versleten 
heup geopereerd. Haar gezondheid 
gaat daarna dermate achteruit, dat ze 
niet terug kan naar het huisje en het 
besluit valt dat ze 24-uurszorg nodig 
heeft.
 
Mevrouw Breed verhuist naar een 
particulier verzorgingstehuis bij 
Heleen in de buurt. “Ik kom er twee 
tot drie keer per week. Ze ziet er nu 
fysiek beter uit. Ze is aangekomen, 
wordt beter verzorgd, haar haren 
zitten netjes en ze ziet er altijd 
piekfijn uit. Eerst was ze er fysiek 
slechter aan toe, maar verbaal een 
stuk sterker. Geestelijk is ze natuurlijk 

minder gezond nu, maar ze herkent 
me gelukkig nog wel."
 
"Laatst was ik er en toen had ik 
mijn zonnebril op tafel laten liggen. 
Hoorde ik ineens: 'Heleen, je laat 
je zonnebril liggen!' Het is heel 
verrassend hoe scherp ze dan ineens 
is. Ik denk wel dat het scheelt dat 
ik nog in haar systeem zit, omdat 
ze me vaak ziet.” Voor Heleen 
zijn de ‘zonnebrilmomenten’ extra 
waardevol, omdat ze focust op dingen 
die haar moeder nog wel kan. “Er zijn 
dingen waarvan je weet dat ze dat 
over een jaar waarschijnlijk niet meer 
kan. Daarom gaan we bijvoorbeeld 
nog samen koffie drinken.” >
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et is zomer 2015 als 
Heleen een speciaal 
huisje in haar achtertuin 

in Hilversum laat takelen. Ze 
is vanuit Portugal terug naar 
Nederland verhuisd en besluit 
om de zorg voor haar moeder 
op zich te nemen. "Op zich wist 
ik wel dat ze heel vergeetachtig 
was. Mijn dochter heeft (tijdens 
haar studie, red.) een jaartje bij 
haar gewoond en zei ook al dat 
'oma vergeetachtig wordt'."

Heleen en haar 
moeder. Een still uit 

de documentaire 
'Het doet zo zeer'.

PERSOONLIJK
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PERSOONLIJK

Toch zijn er ook dingen die haar 
moeder nog kan, maar niet wil doen. 
“Aan verplaatsen heeft ze echt een 
hekel, ze zit liever in de stoel. Als 
ik mijn moeder in de auto zet en 30 
kilometer per uur rijd, zit ze naast me 
te gillen dat ze het eng vindt. Dan is ze 
echt bang. Wie doe ik dan een plezier? 
Het is belangrijk niet constant vanuit 
je eigen gedachten te denken, maar 
dat je echt kijkt naar de persoon. Wat 
vindt die leuk en aangenaam?”
 

Samenzijn
“Door de hele ‘reis’ die we samen 
hebben gemaakt, heb ik ontdekt dat 
het niet allemaal om de diepgaande 
gesprekken gaat. Het gaat erom dat 
je iets betekent voor iemand. Mijn 
moeder betekent natuurlijk veel voor 
mij, en ik voor haar. Het gaat om het 
samenzijn. Toen ik haar mantelzorger 
was, merkte ik dat ze het heel fijn 
vond als ik erbij was wanneer ze 
gesprekken had of er beslissingen 
genomen moesten worden. Dan vroeg 
ze iedere keer of ik er wel bij zou 
zijn.”

“Ik hoor ook verhalen dat mensen 
heel agressief of boos worden, dan 
is het veel lastiger. Het is wel zo dat 
degene die het meest voor iemand 
zorgt, de meeste negativiteit over zich 
heen krijgt. Omdat mensen weten dat 
degene die het dichtst bij ze staat, 
niet weggaat. Dus dan durven ze 
wel. Ik heb in de film ook niet willen 
benadrukken dat het mensonterend 
is, daarmee doe je de situatie tekort. 
Het is een nare aandoening, maar het 
is niet het einde van de wereld. Je 
kunt nog heel veel mooie momenten 
hebben samen én je kunt van grote 
betekenis zijn voor iemand.”

“Natuurlijk heb ik af en toe momenten 
van verdriet gehad. Dan wil je heel 
graag dat je moeder weer even was 
wie ze was. Maar de veranderingen 
gaan geleidelijk. Ik weet dat mijn 
middelste zus er veel moeite mee 
heeft gehad en niet geloofde dat ze 
dementie heeft. Ik zag gewoon dat 
het echt was. Ik ben zelf psychotisch 
en opgenomen geweest toen mijn 
dochter net was geboren. Dus ik vind 

het niet raar als je hoofd raar doet. 
Ik heb het aan de lijve ondervonden 
dat je hoofd trucjes met je kan 
uithalen. Misschien heeft dat voor mij 
gescheeld in het acceptatieproces.”

 Zetje in de rug
Net als voor veel mantelzorgers 
was het voor Heleen lang niet altijd 
makkelijk. Met name als het aankwam 
op het nemen van beslissingen. “Ik 
denk dat ik dat het moeilijkste vond. 

Dat hoor ik ook van mensen die 
hetzelfde meemaken. Wanneer je 
moet zeggen ‘nu neem ik de regie in 
handen en ga ik ingrijpen want dit kan 
zo niet langer’? Dat is een moeilijk 
moment. Zeker omdat het je moeder, 
je vader of misschien wel je partner 
betreft. Dat zijn momenten waarbij je 
een zetje in de rug kunt gebruiken.”
 
Zelf vond ze veel steun bij haar 
nichtje, die hetzelfde meemaakte 
met haar vader. “Hij is ondertussen 
overleden”, vertelt Heleen. “Na de 
heupoperatie van mijn moeder heb 
ik mijn nichtje gebeld met de vraag 
wat ik moest doen. Dat hielp mij 
echt, omdat zij net hetzelfde had 
meegemaakt. Natuurlijk is het ook 
fijn om verhalen te lezen, alleen het 
lastige is dat ieder geval anders is. Er 
zijn overeenkomsten, maar ook altijd 
verschillen.”

Heleen kijkt inmiddels met gemengde 
gevoelens terug op de paar maanden 
dat haar moeder bij haar ‘in de tuin’ 
woonde. “Ik denk dat het huisje 

misschien wel overgeslagen had 
kunnen worden, maar uiteindelijk 
heeft elke stap ons gebracht waar ze 
nu is. Op de beste plek. Als ik niets 
had gedaan en haar in haar flat in 
Amsterdam had laten zitten, dan 
was het op een gegeven moment 
misgegaan.”

 

Geld voor zorg
Ondanks dat ze bij haar moeder ziet 
welke impact dementie heeft, is ze 
niet op een andere manier bezig 
met haar eigen oude dag. “Je kunt 

van alles krijgen: je kunt dementie 
krijgen, ziek worden, of misschien 
word je niets eens tachtig. Wat ik wel 
heel belangrijk vind, is goed sparen 
voor mijn oude dag”, lacht ze. “Dan 
kan ik goede zorg inkopen. Want als 
je slecht ter been raakt, is geld echt 
belangrijk. Met alleen een AOW ga je 
het dan niet redden.”
 
“Mijn moeder heeft altijd gehamerd 
op mijn zelfstandigheid en is zelf 
heel zuinig geweest. Veel mensen 
denken: ‘Heleen is BN’er, die heeft dat 
allemaal voor haar betaald’, maar dat 
is niet zo. Mijn moeder heeft alles zelf 
betaald. Van het huisje tot de zorg die 
ze nu heeft.”

Met de documentaire Het doet zo zeer 
hoopt Heleen ook dat mantelzorgers 
zich realiseren hoe belangrijk het 
werk is dat ze doen. “Al is het af 
en toe heel zwaar, je zult er altijd 
met veel plezier en voldoening aan 
terugdenken. Het is fijn om je te 
bedenken dat je echt iets geweldigs 
doet.” 
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Heleens moeder. 
Een still uit de 

documentaire 'Het 
doet zo zeer'.


