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MANTELZORG, VOOR HEEL OUDE MENSEN

Marijke Hopman-Rock is emeritus bijzonder hoogleraar Lichamelijke activiteit en
gezondheid bij ouderen. In haar boek Mantelzorg vertelt ze over haar ervaringen
met mantelzorg die zij combineert met haar wetenschappelijke kennis. In het
boek zijn ook twee observatielijsten opgenomen die Marijke samen met collega’s
van TNO ontwikkelde.
‘Op dit boek heb ik lang zitten broeden. Al jaren deelde ik tips over zorg voor hele oude
mensen met anderen. Ik merkte dat daar grote behoefte aan is. Door mijn ervaringen met
de drie mensen die in dit boek worden beschreven (mijn tante, mijn moeder en een vriendin
van mijn tante) kreeg ik steeds meer zicht op de do’s en don’ts van (mantel)zorg’, vertelt
Marijke.
Jaren geleden rolde Marijke door haar werk bij TNO in het wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van ouderen en gezondheid. ‘Toen had ik nog geen idee dat ik al die kennis later
kon toepassen. Gaandeweg ontdekte ik dat het heel leuk is om met hele oude mensen te
werken.’
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Liefdevolle zorg
Het aantal ouderen zal in de toekomst dramatisch stijgen en daardoor wordt (preventieve)
zorg steeds belangrijker. Marijke: ‘Daarbij is het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk toegesneden wordt op de individuele persoon en zijn of haar levensgeschiedenis, en waar nodig
afgeweken kan worden van starre protocollen. Voor mantelzorger en zorgprofessional is het
van belang om ook in de toekomst liefdevolle zorg te kunnen blijven geven!’
In het boek zijn ook twee observatielijsten (voor beginnende dementie en voor psychosociale
problemen) opgenomen die Marijke samen met collega’s van TNO in Leiden ontwikkelde. Die
zijn niet alleen van belang voor andere mantelzorgers maar ook voor zorgprofessionals die
veel met ouderen werken.
Uitdagingen
Hoogleraar Erik Scherder schreef het voorwoord. ‘Al jaren ken ik Marijke Hopman als een
bevlogen en productieve collega-hoogleraar op het gebied van bewegen en gezondheid van
ouderen. Ik had geen idee dat ze in de tussentijd ook nog eens zorgde voor haar tante,
moeder en een oudere vriendin. Nu heeft ze dit superheldere boek geschreven waarin haar
ervaringen met mantelzorg zijn gecombineerd met haar wetenschappelijke werk. Haar boek
geeft een uniek doorkijkje in de uitdagingen waar je als mantelzorger voor komt te staan,
maar ook in de lol die je kunt beleven aan zorg voor hele oude mensen’, vertelt hoogleraar
Erik Scherder in zijn voorwoord.
Mantelzorgers
‘Zorgen voor een naaste is vaak zwaar werk, lichamelijk en emotioneel. Maar het is ook
belangrijk en dankbaar werk. Mantelzorg kan heel leuk zijn om het te doen en het brengt
je dicht bij de persoon waarvoor je zorgt’, vertelt een bewogen Marijke. Samen zijn alle
mantelzorgers in ons land verantwoordelijk voor ongeveer tachtig procent van alle zorg
thuis. ‘Daarom is het belangrijk dat jij als mantelzorger zo goed mogelijk wordt ondersteund.’ Marijke hoopt dat haar boek bijdraagt aan een nog betere zorg voor hele oude
mensen in de toekomst.
Marijke Hopman-Rock
Prof. dr. Marijke Hopman-Rock (1951) is emeritus bijzonder hoogleraar Lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen aan het Amsterdam UMC. Zij werkte tevens 30 jaar bij TNO
Preventie en Gezondheid in Leiden. Ze studeerde biologie, psychologie en epidemiologie en
promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over artrose bij ouderen.

Het boek Mantelzorg, voor heel oude mensen is te bestellen op
www.zorgboeken.nl/shop/zorg-en-welzijn/ouderenzorg/mantelzorg-voor-heel-oude-mensen/ of bij de boekhandel
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Titel: Mantelzorg, voor heel oude mensen

Beschrijving:
Voordat je het weet is het zover: je zorgt voor je oude vader,
moeder, andere familie, vriend(in) of buur. Misschien is het
een bewuste keuze of vind je het vanzelfsprekend om voor de
ander te zorgen. Zorgen voor een naaste is vaak zwaar werk,
lichamelijk en emotioneel. Maar het is ook belangrijk en dankbaar werk. Mantelzorg kan heel leuk zijn om het te doen en het
brengt je dicht bij de persoon waarvoor je zorgt. Samen zijn
alle mantelzorgers in ons land verantwoordelijk voor ongeveer
tachtig procent van alle zorg thuis. Daarom is het belangrijk
dat jij als mantelzorger zo goed mogelijk wordt ondersteund.
In dit boek word je meegenomen in de verhalen en ervaringen van de auteur die jarenlang
zorgde voor haar tante, moeder en vriendin. Je kijkt mee in de uitdagingen waar je als
mantelzorger voor komt te staan, je leert van haar tips en praktische aanpak, de kennis
van het oude lichaam maar bovenal hoe leuk het is om voor heel oude mensen te zorgen.
Het aantal ouderen zal in de toekomst dramatisch stijgen en daardoor wordt (preventieve)
zorg steeds belangrijker. Daarbij is het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk toegesneden
wordt op de individuele persoon en zijn of haar levensgeschiedenis, en waar nodig afgeweken kan worden van starre protocollen. Voor mantelzorger en zorgprofessional is dat van
belang om ook in de toekomst liefdevolle zorg te kunnen blijven geven!
In het boek zijn ook twee observatielijsten (voor beginnende dementie en voor psycho
sociale problemen) opgenomen die Marijke samen met collega’s van TNO in Leiden
ontwikkelde. Die zijn niet alleen van belang voor andere mantelzorgers maar ook voor
zorgprofessionals die veel met ouderen werken.
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Naam:

Marijke Hopman-Rock

Woonplaats: Voorschoten
Beroep:

Emeritus bijzonder hoogleraar
”Lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen”
aan het Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Mailadres:

m.hopman@amsterdamumc.nl en
marijke.rock@gmail.com

Over de auteur:
Prof. dr. Marijke Hopman-Rock (1951) is emeritus bijzonder hoogleraar ”Lichamelijke
activiteit en gezondheid bij ouderen” aan het Amsterdam UMC (locatie VUmc; vakgroep
Sociale Geneeskunde). Zij werkte tevens 30 jaar bij TNO Preventie en Gezondheid in
Leiden. Ze studeerde biologie, psychologie en epidemiologie en promoveerde aan de
Universiteit Utrecht op een proefschrift over artrose bij ouderen.
Lezingen/webinars
Marijke Hopman zou het erg leuk vinden om lezingen of webinars te verzorgen. Interesse?
Mailen kan op het hieronder genoemde mailadres van de auteur.
Interviewverzoeken
Marijke Hopman staat open voor interviews. Hiervoor kunt u contact opnemen met haarzelf:
Mailadres:

m.hopman@amsterdamumc.nl of marijke.rock@gmail.com

Of door contact op te nemen met de uitgever van het boek; Anneke Bakker van
SAAM Uitgeverij:
Mailadres:

saam.uitgeverij@gmail.com

Telefoonnr.: 06-24157478
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BABY KNUFFELEN
‘Ta ta ta: Oh wat schattig , kom maar hier hoor dan krijg je een knuffel!’
Wie zit er niet graag met een baby op schoot? Het is heel leuk om een klein kind mee te
nemen naar een oudere. In mijn onlangs uitgekomen boek over Mantelzorg beschrijf ik
Lena, een vriendin van mijn tante waarvoor ik al 10 jaar mantelzorg verleen. Als ik Lena
opzoek neem ik soms mijn jongste kleinkind mee. Toen Lena laatst haar bekken had gebroken
en veel pijn had, vergat ze alles toe ze ons kleinkind van 14 maanden zag. Ze begon helemaal
te stralen en ze werd meer ontspannen. Daardoor kon ze even haar rottige situatie vergeten.
Hele kleine kinderen wekken meestal wel knuffelgevoelens op. Enig idee hoe dat eigenlijk
zo komt?
Gedragsbiologie
In mijn biologiestudie kreeg ik te maken met ethologie of te wel ‘gedragsbiologie’. Nobel
-winnaar Konrad Lorenz is daarvan een van de grondleggers. Hij werd wereldberoemd vanwege zijn onderzoek bij ganzen. De jonge gansjes die net uit het ei waren gekropen dachten
dat hij hun moeder was en zwommen braaf achter hem aan. Hij was daarmee een van de
eersten die dit onderzoeksgebied betrad.
Lorenz introduceerde later het zogenaamde Kindjes- of Baby-schema. Als een dier of kind
een groot hoofd heeft met relatief grote ogen, bolle wangen en korte mollige ledematen
wordt dat doorgaans beschouwd als ‘schattig’. Deze eigenschappen wekken gevoelens op
van zorgzaamheid. Voor baby’s en kleine dieren is dat natuurlijk belangrijk anders zouden
ze wellicht sneller worden aangevallen of worden opgegeten.
Vanwege mijn studie las ik het boek Liefde en Haat van Eibl Eibesveldt, een leerling
van Lorenz (zie referentie). Het bleek een zeer vermakelijk boek omdat vele menselijke
gedragingen kunnen worden verklaard uit de gedragsbiologie die ook voor dieren geldt.
Patronen
Het kindjesschema komt er ook in voor en beschrijft hoe we daardoor onze meest zorgzame
kant laten zien als het kleine kinderen betreft. Het wekt hormonen op zoals oxytocine (knuffelhormoon) en onderdrukt agressie. Als een regeringshoofd op staatsbezoek gaat worden
vaak kleine kinderen ingezet die dan bloemen aanbieden. Dat heeft eveneens een ontspannend effect, immers je hebt geen kwaad in de zin als je een kind stuurt.
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Naast dit effect zijn er ook patronen die juist angst oproepen: de kartelpatronen. Dit wordt
door Eible Eibesveldt verklaart als een afgeleide van tandpatronen bij een opengesperde
bek van wilde dieren. Dergelijke patronen trekken meteen de aandacht en kunnen dus goed
worden ingezet bij bijvoorbeeld reclame. Als voorbeeld gebruikt hij het woord OMO, een
combinatie van een tandpatroon met twee ogen. Dat trekt nog eens de aandacht!

Illustratie: Het kindjes-schema. Tekening door Hermann Kachter. Zie referentie.

In sommige verpleeghuizen wordt gebruik gemaakt van knuffelkonijnen of aaibare robots
om ouderen een knuffelen ervaring te geven. De laatste vragen minder verzorging en geven
minder rompslomp. Een bekende robot is die van een zeehond. Zeehond robot Paro heeft
een flink hoofd met grote ogen en reageert op aanraking door sensoren onder de vacht.
Deze robot is geschikt voor mensen met dementie, verstandelijk en meervoudig beperkten
en voor kinderen met autisme. Nadeel is dat zo’n robot natuurlijk heel wat duurder is dan
een bezoekje van een echt baby mensenkind.
Marijke Hopman-Rock
Referentie:
I. Eibl Eibesfeldt. Liefde en Haat. Over de biologische achtergronden van elementaire gedragspatronen.
Amsterdam, Uitgeverij Ploegsma 1971.
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