
Recensente: Yvonne Vinke 
 
Cliëntenbelang Amsterdam: “Dagbesteding en Begeleiding – Portretten van cliënten 
en hun mantelzorgers” 2013. (Beroerte/ Dementie/ Hersenletsel/ Psychose/ 
Verstandelijke Handicaps/ Afhankelijkheid/ Zorginstellingen/ AG).  Te vinden op 
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Portrettenboek-
clienten-Amsterdam-dagbesteding-begeleiding.pdf  
  
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boekje van 27 pagina’s waarin negen persoonlijke verhalen staan. Negen 
Amsterdammers, die om diverse redenen deelnemen aan dagbesteding en 
begeleiding krijgen, komen aan het woord. Zowel cliënten als hun mantelzorgers 
vertellen hun verhaal.  
 
Over de schrijver:  
Cliëntenbelang Amsterdam heeft als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren van 
mensen die dat nodig hebben. Hierbij kan gedacht worden aan ouderen, 
mantelzorgers, mensen met een psychische aandoening of een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. Iedereen moet volgens hen aan de samenleving kunnen 
deelnemen, waarbij mensen worden aangesproken op hun kracht in plaats van hun 
beperking.  
 
Wat viel op: 
Zeer diverse verhalen, maar allemaal aangrijpend.  
 
Citaten: 
Blz. 4: ““Iedereen staat zoveel mogelijk klaar voor Annemarie, maar hoe lang kan dat 
nog?” Piet over de begeleiding en verzorging van zijn vrouw Annemarie. Ze heeft een 
niet aangeboren hersenletsel én dementie.” 
 
Blz. 13: “Hoe merkt u dat Raffi wel degelijk begeleiding nodig heeft? “Raffi 
wil vooral niet laten zien dat hij problemen heeft. Hij is ‘normaal genoeg’ om zich 
goed te presenteren. Hij wil niet dat mensen hem als anders zien. En hij wil al 
helemaal niet toegeven dat hij een beperking heeft. Dat houdt hij zoveel mogelijk 
verborgen. Maar thuis uit hij zijn frustraties. Hij maakt ruzie, huilt, sluit zich af en 
vernielt spullen als hij boos is. de maatschappij vraagt veel van hem en hij kan de 
hoeveelheid informatie niet altijd aan in het tempo dat van hem verlangd wordt. Dan 
loopt het spaak. Maar hij zal dit niet zelf snel inzien. Dan zou hij toegeven dat hij een 
beperking heeft. Dat wil hij niet. ”” 
 
Blz. 21: “Wat voor dagbesteding doe je? “Ik heb beneden bij Heliomare 
ambulante begeleiding en doe mee aan groepsactiviteiten zoals fitness, yoga en 
gymnastiek. Daarnaast heb ik les in fysieke vaardigheden om te leren omgaan met de 
gevolgen van een chronische beroerte. Zo kan ik mij zelfstandig beter redden, 
bijvoorbeeld bij het oprapen van dingen van de grond en het veilig trappen lopen. We 
zwommen vroeger ook bij Heliomare. Dat is helaas afgeschaft. Er is geprobeerd 
vrijwilligers te vinden voor het begeleiden, maar dat bleek onmogelijk. Niemand 
wilde het risico nemen om met mij te gaan zwemmen. Terwijl dat zo belangrijk is 
voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ze proberen beneden nog 
verder te bezuinigen. Maar waarop?”” 
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Recensies/Extra: 
Meer over Cliëntenbelang Amsterdam is te vinden op: 
https://www.clientenbelangamsterdam.nl/.  

https://www.clientenbelangamsterdam.nl/

