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Zorg in de achtertuin
Vroeger was het gebruikelijk om zorgbehoevende ouders in huis  
te nemen. Tegenwoordig willen kinderen en ouders dat vaak niet 
meer. Maar opname in een verpleeg- of verzorgingshuis vinden ze 
ook geen optimaal alternatief. Ineke van Wijk en haar moeder Ria 
uit Lent kozen voor een andere oplossing: de mantelzorgwoning. 
“Ik spreek mijn moeder niet altijd, maar zie haar elke dag.”

Grote behoefte aan mantelzorgwoningen



Ria: “De drempels zijn weg en het aanrechtblad is 
verlaagd. Ik kan daardoor zelf  koffie zetten of  een kopje 
soep maken. Ik kan hier mijn eigen gang gaan.” In een 
verpleeghuis kun je bijna niks van jezelf  meenemen, 
vertelt ze verder, maar in de 54 vierkante meter grote 
woning, heeft ze al haar spulletjes bij elkaar. “Het is zo 
groot, je kunt er gemakkelijk met zijn tweeën wonen.”

Ook voor Ineke en Rits is de situatie perfect. Niet alleen 
woont Ineke in het huis waar ze is opgegroeid, belang
rijker vindt ze de emotionele rust die het geeft om haar 
moeder in de buurt te hebben. “We weten dat alles nu 
goed geregeld is. Als er iets gebeurt, zijn we altijd dichtbij. 
Het verlenen van de zorg kost minder energie.” 
Het is echt niet zo dat de familie elkaars deur platloopt. 
“Moeder gaat haar eigen gang, heeft haar eigen vrienden 
en afspraken. Ik zeg vaak: ik spreek mijn moeder niet elke 
dag, maar zie haar wel altijd.” Voor de kleinkinderen is 
het leuk dat ze hun oma zo vaak kunnen zien. Ze past 
nog regelmatig een paar uurtjes op. Ineke: “Zo blijft ze 
zich nuttig voelen.” Ria lacht: “De kinderen komen vaak 
logeren. Dan nemen ze hun dekbed onder de arm en 
slapen ze een nachtje bij mij op de slaapbank.”

Terugkoopgarantie
In totaal zijn Ineke, Rits en Ria drieënhalf  jaar bezig 
geweest om de woning geplaatst te krijgen. Veel te lang, 
vinden ze alle drie. Dat kwam vooral door ingewikkelde 
wetgeving en moeizame communicatie. “We hebben 
geluk gehad dat PasAan alles voor ons heeft geregeld”, 
zegt Ineke. “In sommige gemeenten geven woningbouw
verenigingen subsidies. Er is zelfs een gemeente die een 
stuk gemeenteplantsoen voor een woning beschikbaar 
heeft gesteld. Het is goed als mensen die een mantelzorg
woning willen plaatsen, informatie inwinnen over wat er 
al geregeld en mogelijk is.” Ria heeft nu voor haar huis 
een gedoogvergunning. Dat betekent dat als Ria er niet 
meer is, de woning binnen drie maanden van het erf  af  
moet zijn. Ineke: “We hebben met PasAan een terug
koopgarantie afgesproken. Dit betekent dat zij het huis 
direct voor een schappelijke prijs terugkopen als het niet 
meer nodig is.” Als het aan Ria ligt komt het daar voor
lopig niet van. “Ik wil hier nog heel lang wonen, het is 
hier veel te fijn!” ■
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In de achtertuin van het witte boerderijtje uit 1850 van  
de familie Van Wijk staat een splinternieuwe mantelzorg
woning. Speciaal voor moeder Ria, die door haar inva
liditeit wél zorg nodig heeft, maar niet van plan was om 
haar vertrouwde stek te verruilen voor een verpleeghuis. 
“Ik heb hier samen met mijn man gewoond, de kinderen 
zijn hier opgegroeid. Ik ga hier echt niet weg. De vrijheid 
die ik hier heb, is heerlijk. Vrij zicht en een mooie grote 
tuin … Wat wil je nog meer?“
Ook voor dochter Ineke was een mogelijk vertrek uit 
huis onbespreekbaar. “Mijn vader had de laatste jaren de 
zorg voor moeder op zich genomen. We wisten dat ze 
naar een verpleeghuis zou moeten als mijn vader eerder 
zou overlijden. Dat wilde zij niet, maar ik ook niet. In 
overleg met mijn man Rits besloten we om in dat geval 
het huis van mijn ouders te kopen en hier de zorg op ons 
te nemen.”
In eerste instantie overwogen Ineke en Rits een aanbouw 
om Ria te huisvesten. Vader had bovendien al ideeën 
uitgewerkt voor een uitgebouwde garage. De plannen 
kregen een onverwachte wending toen de familie in 
contact kwam met een ergotherapeut van zorginstantie 
PasAan. Die vertelde over de prefab mantelzorgwoning, 
speciaal voor ouderen of  mensen die zorg nodig hebben. 
“Hij had het over een chalet”, herinnert Ineke zich. “Ik 
dacht aan zo’n houten tuinhuisje. Maar dat bleek het 
allerminst te zijn.” Na een bezichtiging van een model
woning in Oirschot wisten ze dat dit de ideale oplossing 
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voor hen was. “We wilden in ons oude huis liever niet 
breken. Daar komt bij dat de offertes van aannemers voor 
een aanbouw schrikbarend hoog waren. We besloten het 
huis van mijn moeder te kopen en met dat geld kon zij  
de mantelzorgwoning financieren.”

54 vierkante meter
Moeder Ria glundert als ze met haar rolstoel door haar 
woning rolt. Het huis heeft een eigen voordeur en hal, 
een ruime woonkamer met open keuken, een grote slaap
kamer en volledig aangepaste badkamer. Voorzieningen 
als geavanceerde klimaatbeheersing, licht op afstands
bediening en een intercom vergroten het wooncomfort. 

“Alles is nu goed geregeld. Het verlenen 
van zorg kost minder energie”


