
Een zörgmantel ku-j niet an de kapstok angen. 
 

 
A-j deur umstandigeden  der niet meer  an toe komt umme dät 
te doen wa-j eigenlijk wel graeg zollen willen, ku-j allenig maer 
oe  andelen  anpassen  an de meugelijkeden  die wel kunt  en  
mu-j een andere meniere bedenken umme de tied deur te 
kommen. 
En zo kump 't dät ik op andermans  laptop an 't  klooien bin. 
 

Aloewel ik toch al wat jören met de digitale skriefprogramma's bezig binne,  blèk wel weer ies 
dät ter in al die jören niet ärg völle is veranderd.   Ik bin gien laptop ewend en oewel op beide 
mechine's  dezelde besturingspregramma's bint installeerd; wärkt alles toch net weer een 
bettien anders en kom ik veur mi'jzels töt de conclusie nog steeds een digibeet te wèèn. 
 

Bi'j een eerdere pogink e-k eerstens een stukkien tekst eskröven op de laptop van de vrouwe, 
umdät die benèden  stiet en ik dan toch bi'j aer in de kamer kan blieven.  De vrouwe zels 
gebrök disse laptop aoste niet meer en zit de meeste tied van de dag op aer ipad te knooien.  
't Is  veur aer de ienigste meniere umme toch nog wat van de butenwereld mèè te kriegen en 
zo aer sociale contancten met femilie en bekenden te onderollen. 
Zo zitten wi'j dan tegenaover mekaere an taofel en oef ik niet naer zolder, wöör ik mien eigen 

wärk-ok  ebbe, en bin-k  toch in de  buurte  as zi’j  ulpe  neudig ef. 
 

Maer umme dan tussen de uusoldelijke wärkzaemeden  en 
boskoppen doen  deur de tied te doden met tillevisie kieken  is 
an mi'j niet besteed.   Dus prebeer ik wat op disse meniere te 
doen.   Kieken  o-k  ’t  skrieven  in  ’t Zwols  nog niet  verleerd  
binne. 
Now wil 't geval dät ik in de veraelties  meestens wat foto’s of 
ofbeeldingen montere, maer dät lukken allenig op mien eigen PC 
die op zolder stiet.   Dus mu-k dätgene ik ier benèden skrieve 
laterder  via internet naor mijn pc sturen . . .  döör mu-k dan 't 
bestand dan weer downloaden  en  vetalen  naor,  een  veur  mi'j  

wärkbaer,  Word-bestand.    
't Is misskien wat umslachtig, maer  't ölt  mi'j wel mooi bezig. 

In jannewaeri  wa-k al ies begunnen met de gebeurtenissen op te skrieven naor anleidink van 
een mailtien van de vrouwe. Dät stiet in de wacht omdät die nog niet verzonden kan wörren.   
 

. . . Op dit moment lik 't alles op een er-aling van zetten . . .  
 

Een stukkien van wa-k in jannewaeri skreve . . . Olderjöorsdag 31 december s-nachens, kump 
ter een mailtien van de vrouwe op de computer binnen.   As een mense naogenog gien, veur mi’j 
eurbaer, stemgeluud kan produceren blèf  ’t communiseren via e-mail of eskröven briefies nog een 
meugelijk-eid.    De ele aovond bin-k al met aer in de weer umme aer wat gemoedelijker te kriegen . . . 
De angst slög aer um ’t ärte . . . de ärtslag gieren om-oog naor de 151 ( ter wijl zi’j op bedde leg ) . .  en 
de zuurstofweerden in ’t bloed  bleven maer zakken.   A-j midden in de corona perikelen zitten en wi’j 
al meerdere jören weten dät ter, medisch gezien, gien verbèterink  of ingriepen meer meugelijk is en 
dus al jören met palliatieve zörg te maken ebben en döör aover-en, nao ontslag uut  ’t ziekenuus  in 
februari 2020, de zörgverleners de eerste stappen wollen zetten naor aoverdracht töt en opstärten van 
eindfase-begeleiding, dan ku-j niet völle anders dan andacht blieven gèven en preberen aer rustig te 
kriegen.    



En now? . . .   
 

De Paosdaegen bint net veurbi'j . . . en die bint now niet 
zo simpel verlopen as  wi'j  wel adden  ewilt. 
De eerste Paosdag  gonk 't nog wel . . twiede 
Paosdag  wazzen 't een stuk minder, de ganse dag 
meerdere maolen veur een stoelgank naor de wc. 
De daegen döörveur was 't met ien keer wel bekeken. 
 
's Aovens zit de vrouwe gewoon al de taofel op aer Ipad te skrieven . .  vulen zich inies niet 
goed  wörren . . een contrôle meting doen . .  zuurstofge-alte in bloed  slechts 76 en een ärtslag 
van 177.   Rèkent ter op . . dät is èven slikken.  Dan rest ons niet anders te doen dan aer naor 
bedde te elpen en de beaodemingapperatuur umme te zetten.   Dät is de toegevoegde 
zuurstof middels de nöösbrille, te vevangen deur een kassie dät beaodeming met een masker 
kan ondersteunen . . regelen . . en in nood kan aover-nemmen.  
Ondertussen döt de vrouwe niks anders dan as een vis op 't dreuge naor aosem te appen en 
e-k zels de grootste muuite rustig te blieven (en elaas .. dät lukken ook niet altied) umme aer 
maer uut een peniek-anval te ollen. 
 

 
Meestens is disse wärkwieze goed 
genog umme de vrouwe rustig te 
laoten slaopen.  
Ik mutte der 's-nachens wel meer-
maols uut umme de beaodeming te 
controleren of opni'j goed te doen, 
maer döör blif 't dan wel bi'j.    
De volgende mörgen zien wi'j dan 
wel weer värders oe de vlagge der 
bi'j angen. 

 

Paosen vaak an-egöven as een ni'j begin . .  De Paesdaegen bint veurbi'j . . en disse mörgen is 
ter weer zo'n iene die minder goed verlöp.  Nao 't wassen en met angen en wörgen in de 
kleren e-ölpen te wèèn, gonk 't een twie uren laterder inies elemaol mis.  't Èten wol niet en 
moeders wier stront beroerd.  Maer weer in bedde elpen en kieken of ter wat rust in te kriegen 
is.  Dät lukken gelukkig.    ’t Spöllen op de accördion is een ärtstikke goede remedie döörbi’j.     
Veur mi'j stiet wel vaste dät ik vandaege niet de deure uut gao.  Èten is ter genoeg in uus en 
anders maer niet. . .  ik redde mi'j wel. 
 

Wazzen 't oldejöörsdag nog een mailtien . . ook disse keer kieg ik weer een briefie met bedankt 
veur alles.   't Praoten giet de leste tied absoluut niet meer . . en de communicatie giet, zekers 
as zi'j de kappe op ef, met ekröven briefies en andgebaeren.  Dit bint toch wel de dingen die 
't veur mi'j dudelijk maken dät alles endig is.  De angsten en plotselinge verandering van in 't 
bloed openummen zuurstof en 't op ol slaon van 't ärte kommen 
met steeds oger wördende frequenties veur . .  maer ik stao der bi'j 
en kieke der naor . . . umdät ter niks anders an is te doen. 
 
                 ( asof  't uut  't dagboek van een mantelzörger kump. )  

Dinsdag 6 april 2021     



Maer wat ku-j der anders met?  

Ikzels ebbe de grootste muuite met de zo goed bedoelde 

reacties  vanuut  ulpverleners  en ärtsen.  

’t Is mi’j de muuite niet weerd aoveral op te reageren. . .  

     maer ien dink wi-k toch wel kwiet.       

 

Astoeblieft . . .  

Laot een mantelzörger, die der niet 

um vrög . . gewoon doen wat ij of zi’j 

wil en kan doen.  Probeer niet, telkens 

maer weer, der op in te praoten ook 

an oezelf te denken.   

 

 

 

 

Netuurlijk zullen der wel ies mensen an onderdeur gaon . . . 

now en ? . . die zörg is veur later.   

 

De zörgbe-oevenden ebben ’t muuilijker . . en döör wil ook gieniene met ruilen. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Willem W. - april 2021 


