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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 391 pagina’s waarin journaliste Kirsen Emous kijkt naar ‘de stand van het land 
geschreven vanuit het perspectief van de mantelzorger zelf’. Mantelzorgers 
ondersteunen zieken en mensen met een beperking thuis, in het ziekenhuis, of in een 
verzorgings- of verpleeghuis. Het hele stelsel van gezondheidszorg is op mantelzorg 
gebaseerd, maar mantelzorg kan loodzwaar zijn. Veel mantelzorgers hebben 
tegenwoordig naast deze verzorgingstaak een baan en/of gezinsleden die ook veel zorg 
en aandacht vragen. Dit alles kan leiden tot enorme problemen, organisatorische maar 
ook fysieke en psychische. Onze moderne maatschappij leunt stevig op deze verouderde 
manier van hulpverlenen. De loden mantel gaat hierop in.   
 
Over de schrijfster: 
Kirsten Emous (1963) is wetenschapsjournaliste. Zij schreef en schrijft in vakbladen, 
bladen van wetenschappelijke instellingen, maar ook in publieksbladen. Daarnaast 
verschenen  artikelen, brochures, nieuwsbrieven, persmappen, jaarverslagen en enige 
kinderboeken van haar hand. Ze oogstte veel lof voor De Loden Mantel (2005), haar 
kritische studie over (mantel)zorg in Nederland. Zie ook http://www.kirstenemous.nl/cv 
en LinkedIn en Facebook.  
 
Inzien: 
http://www.canonsociaalwerk.eu/1977_Hattinga_Verschure/2005%20Emous%20de%
20loden%20mantel%20hoofdstuk%201%20tot%20en%20met%203.pdf 
 
Recensies/Extra: 
NDB/Biblion, Drs. M.H. Langelaan : ‘Een uitvoerige, journalistieke studie naar de 
positie van de mantelzorger in de hedendaagse samenleving. Nederland telt drie tot vier 
miljoen mensen die thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgings- of verpleeghuis zorg 
verlenen aan zieke familieleden, vrienden, buren en anderen. De mantelzorg is (steeds 
meer) een onmisbare schakel in de gezondheidszorg. Veel mantelzorgers hebben naast 
hun verzorgingstaak een baan en gezinsleden die ook aandacht behoeven, hetgeen vaak 
conflicterende gevoelens en situaties oplevert. Aan de orde komen onderwerpen als 
werkdruk, de bureaucratie, het overheidsbeleid, dementie, alternatieven en isolement en 
de consequenties als de mantelzorg vanwege de vergrijzing afneemt. Een zorgvuldige 
studie, geschreven vanuit het perspectief van de mantelzorgers, gebaseerd op vele 
gesprekken met mantelzorgers en onderzoeks- en beleidsliteratuur. Interessant voor 
beleidsmakers, werkers in de gezondheidszorg en mantelzorgers. Bevat literatuurlijst.’ 
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