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ervaringsverhaal 

Net in een nieuw huis, een kindje van vijf maanden en het huwelijk 
voor de deur. Dertig jaar is Saskia Jansma als een zwaar herseninfarct 
haar partner Otto treft, later gevolgd door onvoorspelbare epilepsie-
aanvallen. Ze besluit zelf de zorg en begeleiding op zich te nemen, 
ondanks de bijbehorende beperkingen. En schrijft daar een boek over.

“Ik doe het zelf wel”
Op zijn 35e met pensioen

Tien jaar terug in de tijd. Otto is 
35 jaar, bouwkundig geschoold 
en sinds kort heeft hij een pracht-
baan bij een Belgische multi-
national. Samen met zijn aan-
staande vrouw Saskia heeft hij 
besloten zijn carrière alle ruimte 
te geven. Een jaar eerder, tijdens 
haar zwangerschap, is Saskia’s 
contract bij een thuiszorgorga-
nisatie niet verlengd. Zoon Ties 
is inmiddels bijna een half jaar 
oud en het stel hoopt op nog 
één of meer kinderen. Tot ze 
kunnen lopen, zal Saskia in elk 
geval thuisblijven. 

Het is december 2005 als Otto  
‘s nachts opeens verward rechtop 
probeert te gaan zitten in bed. 
Zijn mond staat scheef, hij praat 
onverstaanbaar. Hij is getroffen 
door een herseninfarct, het ge-
volg van de druk van een cyste 
in zijn hoofd.

Maandenlang pendelt Saskia 
tussen huis, ziekenhuis en re-
validatiecentrum. Ze regelt van 
alles. Van opvang voor Ties, tot 
de pogingen om de gewenste 
revalidatie straks in het eigen 
dorp te krijgen en niet langer 
in de verder weg gelegen stad. 
Saskia schrijft erover in het boek 
Op zijn 35e met pensioen: “Toen 
al ging ik het gevecht met de 
protocollen aan. Het is het verze-
keringspotje dat bepaalt waar ik 
die therapie kan krijgen. Naar 
de patiënt worden niet gekeken, 
maatwerk is niet mogelijk.”

De hersenen van Otto blijken 
flink beschadigd. Zitten, lopen, 
eten en praten kan hij niet meer. 
Langzaam komen functies terug 
en na maanden revalideren is 
hij ‘ADL zelfstandig onder super-

“Het is het 
verzekerings-
potje dat 
bepaalt 
waar ik die 
therapie kan 
krijgen. Naar 
de patiënt 
worden niet 
gekeken, 
maatwerk is 
niet mogelijk”  

Tekst Arnoud Kluiters
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visie in een aangepaste omge-
ving’. “We keken erg uit naar zijn 
thuiskomst en wilden ons leven 
zo snel mogelijk weer oppak-
ken, samen met Ties. Ik besloot 
de zorg en begeleiding van 

“Gelukkig ben ik gezegend  
   met een enorme wilskracht  
   en kan ik hem alle aandacht   
   en zorg zelf bieden”

maken dat ze toen niet beter 
is voorgelicht over de moge-
lijke scenario’s van zorg en alle 
aanpassingen die nodig waren. 
“Nog in het revalidatiecentrum 
hadden we met een maat-
schappelijk werker en een onaf-
hankelijk cliëntondersteuner de 
verschillen tussen ZIN en PGB 
voor onze situatie kunnen uit-
zoeken. Nu ontdekte ik achteraf 
dat thuiszorg 12,40 euro per uur 
aan eigen bijdrage zou kosten. 
En dat die er bij een PGB van 
tevoren wordt afgehaald.”

Thuis
Veel steun heeft Saskia gevon-
den bij MEE. Dit is een organisa-
tie die mensen met een beper-
king en direct betrokkenen daar 
waar mogelijk belangeloos 
ondersteuning biedt en helpt bij 
het vinden van passende zorg. 
“Mede hierdoor hebben we 
thuis de boel op de rit gekre-
gen. Otto kan zijn kinderen zien 
opgroeien. Hij is een rustfactor 
in huis en helpt waar mogelijk. 
Hij stofzuigt, fietst mee naar het 
voetbalveld en is ‘coördinator 
brood’. Dagelijks gaat er wel iets 
mis. Maar het belangrijkste is: 
we hebben een liefdevol leven 
met onze drie gezonde kinde-
ren, binnen onze kaders.” 

vlakte sloeg. Hij bleek ook een 
onvoorspelbare vorm van epi-
lepsie hebben. Nog altijd speelt 
dit af en toe op. Dat was echt 
een enorme stap terug.” 

Welke vorm van zorg?
Ondanks de tegenslagen houdt 
het echtpaar vast aan het in-
geslagen pad. “Na de indica-
tiestelling konden we kiezen 
tussen Zorg in Natura (ZIN) en 
een Persoonsgebonden Budget 
(PGB). ZIN, het uitbesteden van 
de zorg aan een zorginstelling, 
bleek niet de beste oplossing. In 
de dagopvang waren de mees-
te aanwezigen veel ouder en 
zwaarder gehavend dan Otto. 
Die beklemmende sfeer deed 
hem niet goed. Ik zag het direct 
terug aan zijn reacties, soms met 
nieuwe epilepsieaanvallen tot 
gevolg. Het beeld dat Otto hier 
nu thuishoorde, klopte niet met 
het toekomstbeeld dat wij had-
den, voordat hij ziek werd.”

Om die reden kiest het stel uitein-
delijk voor een PGB. “Afhankelijk 
zijn is een grote moeilijkheid 
voor Ot. Als het toch moet, dan 
leunt hij liever op iemand die hij 
blind kan vertrouwen en bij wie 
hij zichzelf mag zijn. Iemand die 
er altijd is en hem goed kent, 
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ook uit de periode van voor zijn 
hersenletsel. Niet al zijn beper-
kingen zijn goed te herkennen. 
Zo heeft hij geen gevoel voor 
tijd, is zijn ziekte-inzicht beperkt 
en is zijn werkgeheugen aan-
getast. Hierdoor is hij gebaat 
bij veel korte zorgmomenten op 
een dag, die vooraf moeilijk in te 
plannen zijn.“

Daar komt bij dat Otto door zijn 
epilepsie voortaan 24-uurs toe-
zicht nodig heeft. “Gelukkig ben 
ik gezegend met een enorme 
wilskracht en kan ik hem alle 
aandacht en zorg zelf bieden. 
Dat lukt me, omdat ik zoveel van 
hem houdt en mijn steun voor 
hem – én onze drie kinderen 
– zo waardevol is. Bovendien is 
het financieel haalbaar zonder 
dat ik werken móet.” 

In 2009 verhuist het gezin. Voor 
haar eigen ontplooiing en vrij-
heid leeft dan de gedachte dat 
Saskia weer een baan zoekt. 
“Tot ik ontdekte dat het recht 
op kinderopvangtoeslag ver-
valt, wanneer je fiscaal partner 
chronisch ziek is. Het betalen 
van opvang voor de kinderen 
en van thuiszorg voor Otto is niet 
te doen.” 
Nog altijd kan Saskia zich boos 

Otto zelf op me te nemen, om 
niet dagelijks thuiszorgmede-
werkers over de vloer te hoeven 
hebben. We zagen de toekomst 
weer een beetje zitten, tot hij 
op een dag opeens tegen de 


