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INLEIDING  

 

De Opstap is een gezellig, kleinschalig logeerhuis in de stad Groningen waar vijf gasten kortdurend 

kunnen verblijven. De Opstap is bedoeld voor: 

 mensen die na een ontslag van een ziekenhuisopname tijdelijk een plek nodig hebben 

wanneer dit thuis niet kan  

 mensen die tijdelijk geen beroep op hun (overbelaste) mantelzorger(s) kunnen doen. Zij 

kunnen dan in De Opstap komen logeren zodat hun mantelzorger(s) een welverdiende 

adempauze krijgen  

 
Het logeerhuis richt zich primair op inwoners van de gemeente Groningen en op mensen van wie de 

mantelzorger in Groningen, Haren of Ten Boer woont. Het logeerhuis bevindt zich in de 

Molukkenstraat te Groningen. 

 

De Opstap werkt met tientallen vrijwilligers. Zij staan dag en nacht klaar om alle taken te verrichten 

die nodig zijn om het logeerhuis goed te laten functioneren. Zij zorgen voor toezicht, aandacht en 

ondersteuning van de gasten, waarbij eventuele medische zorg geleverd wordt door de thuiszorg of 

de eigen huisarts. 

De Opstap is een zelfstandige stichting en werkt nauw samen met Humanitas. De onderlinge 

afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De vrijwilligers werken volgens de 

waarden en uitgangspunten van Humanitas. 

Meer informatie over De Opstap is te vinden op onze website: www.deopstap050.nl 

 

 

 
Algemene gegevens van De Opstap:  
 
Internet: www.deopstap050.nl                                      Algemeen mailadres: info@deopstap050.nl  
Adres: Molukkenstraat 202 9715 NZ Groningen        Telefoon: 050-2042500  
KvK nr. 64788512                                                             RSIN nr. 855844590  
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BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2019 

 

Het aantal gasten  

In meerdere opzichten is 2019 een goed jaar voor De Opstap geweest. Sinds de opening van het 

logeerhuis -op 19 januari 2017- heeft De Opstap steeds meer gasten gekregen. In 2017 zaten we op 

een bezettingspercentage van 27.83%. In 2018 was het bezettingspercentage al opgelopen tot 

65.5%. In 2019 is dit verder toegenomen tot 75.1%, waarbij het groeiende gebruik van De Opstap in 

het kader van de mantelzorg opvallend is te noemen.  

In 2019 telden we 76 gasten die in totaal 87 keer in het huis verbleven, sommige gasten kwamen 

namelijk vaker dan één keer. 52 gasten kwamen naar De Opstap om te herstellen, voor 17 gasten 

was ‘respijt’ de reden van verblijf en voor 7 gasten was het een combinatie van redenen.  

 

Welke gasten?  

De Opstap krijgt verschillende gasten in huis. Er zijn mensen die voor één nacht naar de Opstap 

komen, omdat zij na een operatie niet alleen thuis mogen zijn. Er komen ook mensen voor langere 

tijd, zoals wanneer er sprake is van herstel na een ingrijpende heupoperatie. Soms verblijft een 

echtpaar in de Opstap, bijvoorbeeld omdat een man die mantelzorger is voor zijn vrouw geopereerd 

is en tijdelijk niet voor zijn vrouw kan zorgen. Een gezamenlijk verblijf in De Opstap is dan een mooie 

oplossing. De Opstap krijgt in de praktijk te maken met uiteenlopende situaties. We hebben een 

aantal representatieve voorbeelden van gasten die in periode september tot oktober 2019 bij De 

Opstap logeerden op schrift gesteld, zie bijlage 1.  

 

Hoe werkt De Opstap?  
  
De Opstap is 24 uur per dag open om maximaal vijf gasten logies en opvang te bieden, zodat zij in 
een huiselijke sfeer kunnen herstellen of hun mantelzorgers kunnen ontlasten. 
  
Overdag zijn er 2 vrijwilligers die diensten draaien in het huis,' s nachts is er 1 vrijwilliger aanwezig. 
Elke 24 uur zijn er 7 vrijwilligers nodig: 2 voor de ochtenddienst, 2 voor de middagdienst, 2 voor de 
avonddienst en 1 voor de nacht. Per week werken dus 49 vrijwilligers in het huis.  
 
Het rooster: iedere vrijwilliger kan zich via een online programma zelf inroosteren voor het 
draaien van diensten. De vrijwilligers zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat alle diensten 
daadwerkelijk worden bezet. Op de achtergrond houdt 1 vrijwilliger het roosteren in de gaten. 
 
De werkgroep ontvangst: wanneer mensen zich als gast voor de Opstap willen aanmelden, komen 
zij eerst in contact met de ontvangstvrijwilligers. Dan volgt er een gesprek om goed in te kunnen 
schatten of logeren in de Opstap een mogelijkheid is of dat de gast meer zorg nodig heeft dan de 
vrijwilligers in combinatie met de thuiszorg of de huisarts kunnen bieden. Elke gast krijgt een 
vrijwilliger als contactpersoon die tijdens het verblijf in De Opstap voor hen en voor de andere 
vrijwilligers het eerste aanspreekpunt is bij bijzonderheden.  
  
De werkgroep beheer: deze werkgroep is verantwoordelijk voor het beheer van het pand en de 
inventaris.  
  
De werkgroep PR: de vrijwilligers van de werkgroep PR beheren de website van de Opstap en 
zorgen voor publiciteit, PR materiaal en voorlichtingsactiviteiten.  
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Lief en leed: een vrijwilliger houdt zich bezig met het versturen van verjaardagskaarten en 
gelegenheidskaarten.  
  
Financiën: een vrijwilliger verzorgt samen met de penningmeester de financiën. 
 
Het bestuur: het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor De Opstap en houdt contact 
met externe partijen.  

 

Gasten waarderen De Opstap  

In mei 2018 zijn we ermee begonnen om onze gasten bij vertrek feedback te vragen over De Opstap. 

Eind 2019 hadden in totaal 50 gasten een formulier ingevuld. Daaruit bleek dat vrijwel iedereen zeer 

tevreden was over het verblijf in de Opstap. Aan het eind van 2019 hebben we het gastenformulier 

nog aangevuld met de vraag: welk cijfer zou u De Opstap geven? Uit de eerste vijf antwoorden op 

deze vraag komt het gemiddelde van een 8.9 als waarderingscijfer. De waardering blijkt ook uit het 

feit dat gasten boven op de eigen bijdrage van 10,- euro per dag regelmatig nog een extra bijdrage 

aan De Opstap doneren voor hun verblijf. In 2019 ontvingen we in totaal een bedrag van € 4040,- van 

gasten of andere particulieren.  

 

Enkele citaten van gasten:  
 
‘De vrijwilligers zijn vriendelijk en behulpzaam’.  
 
‘Alles mag, maar niets hoefde. Wilde je een handje helpen dan kon dat, wilde je tijd voor jezelf 
nemen dan was dat ook goed.’  
 
‘Er wordt rekening gehouden met de gasten’, 
 
‘De vrijwilligers doen er alles aan om het je naar de zin te maken’.  
 
‘Mijn mantelzorger kon een week naar de familie’.  
 

‘De Opstap heeft mij een veilige plek geboden’. 

 

Vrijwilligers  

De centrale rol van vrijwilligers is van meet af aan het uitgangspunt van de Opstap geweest. De 

vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor alle taken die nodig zijn om het huis draaiende te houden. 

Voor de werving en ondersteuning van vrijwilligers heeft De Opstap een projectondersteuner die 

voor 20 uur per week bij Humanitas in dienst is. Wij hebben de vrijwilligers in september 2019 

expliciet gevraagd wat zij van hun activiteiten voor De Opstap vinden. Daarbij hebben zij aangegeven 

dat zij tevreden zijn over hun werk bij De Opstap. Zij waarderen het vrijwilligerswerk met gemiddeld 

een acht. Als belangrijke factoren hebben zij benoemd: 

- Het laagdrempelige karakter van de organisatie; 

- Gelijkwaardigheid en waardering voor de vrijwilligers; 

- Het feit dat de verantwoordelijkheid laag in de organisatie ligt. 
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Contacten met maatschappelijke organisaties  

In het voorjaar van 2019 hebben we gesprekken gevoerd met een aantal maatschappelijke 

organisaties om van hen te vernemen hoe zij tegen De Opstap aankeken. We spraken met 

vertegenwoordigers van enkele zorginstellingen en verschillende organisaties die zich bezig houden 

met mantelzorg. Er bleek bij onze gesprekspartners waardering voor De Opstap te bestaan en men 

vindt dat De Opstap toegevoegde waarde heeft. Als positieve punten werden benoemd:  

- De gasten verblijven in een huiselijke omgeving; 

- Een goede en open sfeer, ook gasten spreken zich positief uit over De Opstap; 

- Er is geen andere voorziening die hetzelfde biedt. Gasten hebben soms een duwtje in de rug 

nodig; 

- De Opstap is een waardevolle aanvulling voor de Groninger samenleving. 

Aan het eind van het jaar zorgde de medische staf van het Martiniziekenhuis voor een grote 

verrassing door een bedrag van € 2500,- te doneren als kerstgift voor De Opstap.  

Communicatie  

In het afgelopen jaar is er opnieuw veel geïnvesteerd in communicatie en public relations. De 

werkgroep PR is hierin de aanjager. De werkgroep verzorgde diverse persberichten, artikelen en 

facebookberichten. Ook bracht de werkgroep twee nieuwsbrieven over de Opstap uit. De PR-

vrijwilligers zorgden voor nieuw fotomateriaal, brachten een herziene folder uit en maakten een start 

met het vernieuwen van de website. Verschillende organisaties waaronder de adviesgroep 

mantelzorg en vertegenwoordigers van het GON brachten een bezoek aan de Opstap evenals 

verschillende organisaties uit de Korrewegwijk. Er werden voorlichtingen verzorgd voor 

afdelingshoofden en voor medisch maatschappelijk werkers van het in UMCG. Bovendien stonden 

we op wijk- en informatiemarkten. We gaven een workshop tijdens een landelijk congres van 

Movisie. Meerdere malen kwam De Opstap in beeld bij de Gezinsbode, OOG TV en RTV Noord. Eind 

december organiseerde de werkgroep een open dag in De Opstap.  

Evaluatierapport  

Begin 2017 ging De Opstap van start als een pilot voor drie jaar. De afsluiting van die periode vormde 

voor het bestuur aanleiding om een uitvoerig evaluatierapport op te stellen. Aan de hand van een 

achttal thema’s werd nagegaan wat De Opstap in drie jaar tijd heeft bereikt. De belangrijkste 

conclusie uit het rapport is dat de doelen die met de pilot werden beoogd, gehaald zijn. Het concept 

van een logeerhuis dat 24 uur per dag, 7 dagen per week met vrijwilligers draait blijkt levensvatbaar 

te zijn en wordt erg gewaardeerd.  
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CIJFERMATIG OVERZICHT GASTEN  

  

Aantal gasten  

In 2019 heeft De Opstap een plek geboden voor 76 gasten, die samen 87 keer zijn komen logeren.  

Het verschil wordt verklaard doordat sommige gasten meerdere keren zijn gekomen: 1 respijtgast 

logeerde 4 keer in de Opstap(+3), 2 respijtgasten kwamen 3 keer (+4), 3 respijtgasten kwamen 2 keer 

(+3) en 1 herstelgast kwam 2 keer (+1). Het aantal logeerdagen bedroeg in totaal 1297. 

 

In totaal is de Opstap 20 dagen dicht geweest, nl. 1 januari, 23 augustus t/m 1 september en 23 t/m 

31 december.  

 

 
 

De Opstap richt zich op gasten uit de gemeente Groningen (inclusief Haren en Ten Boer). Uitsluitend 
wanneer er plek is kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kunnen ook gasten van buiten de 
gemeente Groningen in De Opstap logeren. 
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Thuiszorg: 23 gasten van de 76 gasten deden een beroep op thuiszorg 

 

 

Verblijfsduur 

 Herstel Respijt  Herstel/respijt 

Minimum 2 2 21 

Maximum 33 43 33 

Gemiddelde 
verblijfsduur 

14.2 12.8 27.8 
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Bezettingspercentage  

In 2019 waren er 1297 logeerdagen van de in totaal 1725 dagen (= 345 dagen dat de Opstap geopend 

was x 5 kamers)= 75.1 % Dit percentage is berekend inclusief de dag van aankomst en vertrek. 

Het bezettingspercentage voor gasten uit enkel de gemeente Groningen (inclusief Haren en Ten 

Boer) is 1088 logeerdagen in 1725 dagen, dus 63%.  

 

Het bezettingspercentage voor gasten buiten de gemeente Groningen is 209 logeerdagen in 1725 

dagen, dus 12.1%.  

 

Gasten zijn aangemeld door:  

 Totaal Herstel Respijt Herstel/respijt 

Martiniziekenhuis 9     

Maatschappelijk werk 
Martiniziekenhuis 

2   

 
  

Folder Martiniziekenhuis 3     

UMCG 5     

Maatschappelijk werk UMCG  3      

Ziekenhuis  3     

Maatschappelijk werk 
ziekenhuis  

1     

Kwam eerder 10      

Huisarts  6      

Pers 6      

Internet 5      

Thuiszorg 5      

Vrienden /kennissen  5     

Familie 3      

Zelf 2      

Noorderbrug 2     

Vrijwilliger Opstap 2     

WMO Haren  2     

Team 290 1     

fysiotherapie 1     

Icare 1     

Buren  1     

Infomarkt 1     

Humanitas 1     

Odensehuis 1     

Veilig thuis 1     
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VRIJWILLIGERS 

 
Het zijn onze vrijwilligers die het mogelijk maken dat het logeerhuis gasten kan ontvangen. Het 
project wordt ondersteund door een betaalde projectondersteuner (in dienst bij Humanitas) voor 20 
uur in de week met als kerntaak het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers. 
 
Met het stijgen van de bezettingsgraad neemt ook het beroep op vrijwilligers toe. Om het huis 24/7 
open te houden bij een bezetting van 80% zijn 60 tot 70 vrijwilligers nodig. Daarnaast zijn vrijwilligers 
actief in verschillende ondersteunende werkgroepen zoals de werkgroep ontvangst, de werkgroep 
PR, de werkgroep beheer, de werkgroep administratie en in het bestuur. 
 

Datum 1 januari 2017 1 januari 2018 1 januari 2019 1 januari 2020 

Aantal  
vrijwilligers 

54 
 

65 
(41 bij, 37 af) 

69 
(30 bij, 29 af) 

70 

 
Details van de aantallen op 1-1-2020*: 
Aantal vrijwilligers voor diensten overdag: 42 
Aantal vrijwilligers voor ’s nachts: 12 
Aantal vrijwilligers actief in werkgroepen: 25 
Aantal tijdelijk inactieve vrijwilligers: 3 
Woonplaats: 87% in Groningen; 13% overig 
Geslacht: 74% is vrouw; 26% is man 
 
*Sommige vrijwilligers hebben meerdere functies, daarom komen deze aantallen niet overeen met 
het aantal vrijwilligers dat actief is. 
 
Scholing, verdieping en teambuilding 

 In april 2019 is er een basistraining aangeboden. Deze training bestond uit vier 
bijeenkomsten van 2 uur en behandelt de thema’s: Kennismaken en luisteren; Emoties; 
Verlies en afscheid; De kracht in jezelf. 

 Ieder kwartaal vinden evaluatiebijeenkomsten met vrijwilligers plaats waarin de gang van 
zaken in groepsverband wordt besproken: wat gaat er goed, wat kan er beter? Alle vrijwilligers 

worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

 Er zijn in 2019 ook 3 sociale bijeenkomsten georganiseerd: een nieuwjaarsborrel aan het 
begin van het jaar, een lunch in combinatie met een stadswandeling halverwege het jaar 
en in december een open dag waarop vrijwilligers hun vrienden en familie konden 
uitnodigen om het logeerhuis te zien. 
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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Het (onbezoldigde) bestuur bestond in 2019 uit 

 

Wike de Boer (voorzitter) 

Henk de Rook (secretaris) 

Peter Doting (penningmeester) 

Sietske Boekema 

Anneke de Koning 

José van Schie (tot 10-12-2019) 
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Jaarrekening 2019  

 

Stichting Logeerhuis De Opstap 

Algemeen 

De Stichting Logeerhuis De Opstap werd opgericht op 18-12-2015 en heeft als doel: het exploiteren 

en in stand houden van een logeerhuis voor herstel en respijt met huiselijke sfeer om mensen na 

opname in een zorginstelling bij hun verder herstel te ondersteunen en om mantelzorgers tijdelijk te 

ontlasten.  

Vaststelling jaarrekening 

Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 10 maart 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud: 

Balans per 31 december 2019 

Staat van baten en lasten over 2019 

Toelichting bij de balans per 31 december 2019 

Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2019 

Samenvattend overzicht ontvangen subsidies en giften  
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Balans per 31 december 2019 
 
        2019         2018 
 
ACTIVA     
 
Materiele vaste activa 
 
Inventaris     € 9.288  € 7.559 
 
Vlottende activa 
 
Liquide middelen            € 123.552         € 141.026 
 
Vorderingen     € 2.038    € 460 
 
       
Totaal van de activa           € 134.878                     € 149.046  
 
 
PASSIVA 
 
Voorzieningen 
 
Instandhoudingsvoorziening         € 122.235                    € 134.907 
 
Algemene reserve              € 6.326                        € 6.326 
 
Kortlopende schulden 
 
Te betalen kosten             € 6.317                        € 7.812 
 
 
Totaal van de passiva       € 134.878                   € 149.046 
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Staat van baten en lasten over 2019 
 
        2019        2018 
 
BATEN 
 
Bijdragen gasten    € 11.885  € 10.090 
 
Bijzondere baten    €  -     € 2.195 
 
Vrijval subsidies    € 103.761           € 106.746 
 
 
Totaal van de baten    € 115.647           € 119.031 
 
 
LASTEN 
 
Gebouwgebonden kosten   € 32.649            € 31.784 
 
Beheerkosten     € 12.810            € 10.669 
 
Vrijwilligerskosten    € 60.004            € 61.430 
 
Overige kosten    € 10.184            € 12.200 
 
Eenmalige kosten    € -               € 2.563 
 
Bijzondere lasten    € -                  € 384 
      
 
Totaal van de lasten              € 115.647         € 119.031 
 
 
Per saldo een bate van             € -          € - 
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Toelichting bij de balans per 31 december 2019 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van de staat van baten en laten vinden 
plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva 
opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
Inventaris 
Geactiveerde aanschaffingen worden afgeschreven met jaarlijks 20% van aanschafwaarde, te 
beginnen in het jaar na aanschaf. 
 
Liquide middelen    
 
Saldo zakelijke rekening Triodos bank  € 23.519  
 
Saldo spaarrekening Triodos bank   € 20.000  
 
Saldo spaarrekening ASN Bank   € 80.033 
 
Vorderingen 
 
 Bijdragen van gasten         € 666   
 
Vergoeding participatiebanen    € 1.372 
 
Instandhoudingsvoorziening 
 
Deze bestaat uit vooruit ontvangen subsidies en giften. 
 
Stand per 1 januari 2019:            € 134.907 
 
Toegevoegd: 
 
Subsidie gemeente Groningen                        € 95.000 
 
Overige subsidies en giften             € 11.089 
 
Onttrokken: 
 
Vrijval subsidies              € 103.761 
 
Annulering subsidie Oranjefonds            € 15.000 
 
Saldo per 31 december 2019           € 122.235 
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Algemene reserve 
 
De algemene reserve betreft een buffer als waarborg voor de continuïteit van de stichting. 
 
Kortlopende schulden 
 
Ondersteuning door Humanitas   € 4.830 
 
Attenties vrijwilligers     € 1.207 
 
Diverse kleine posten        € 280 
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Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2019 
 
           2019          2018 
Vrijval subsidies 
 
Gemeente Groningen  
voor de pilotperiode tot 1 november 2019   € 85.890  
2/12e van de jaarlijkse subsidie a € 95.000   € 15.833 
Totaal                  € 101.723  € 103.068 
 
Overige subsidies en giften       € 2.038      € 3.678 
 
Gebouwgebonden kosten 
 
Huur       € 25.487               € 25.858 
 
Energie, water, data, tv      € 5.906                 € 5.926 
 
Kleine inventaris       € 1.256                 € 2.030 
(in 2018 verantwoord onder overige kosten) 
 
Beheerkosten 
 
Levensmiddelen     € 11.240    € 9.095 
 
Bankkosten           € 228       € 232 
 
Verzekering        € 1.341   € 1.341 
 
Vrijwilligerskosten 
 
Onkosten vrijwilligers       € 2.044  € 3.470 
 
Ondersteuning door Humanitas   € 57.960            € 57.960 
 
Overige kosten 
 
PR        € 7.817  € 9.922 
 
Afschrijving inventaris     € 2.367  € 2.278 
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Samenvattend overzicht ontvangen subsidies en giften 
 
Meerjarig 
 
Subsidie gemeente Groningen   € 95.000 
 
Incidenteel 
 
Diverse organisaties      € 7.049 
Gasten en andere particulieren    € 4.040 
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Bijlage 1 

Casuïstiek De Opstap 

De beschreven cases zijn van maanden september, oktober, november 2019. Ze zijn representatief 

voor de gasten die De Opstap sinds de opening van januari 2017 heeft ontvangen. De input is 

geleverd door twee ervaren ontvangstvrijwilligers/contactpersonen. 

Respijt: gemiddelde verblijfsduur varieert van paar dagen tot 2 weken. 

1. Gast is licht dementerend, partner zorgt 24/7 voor gast. Partner heeft behoefte aan rust en 
gast komt weekje logeren in De Opstap.  
 

2. Gast is toe aan rust. Zorgt 24/7 voor dementerende partner. Gast verblijft tijdje in De Opstap 
om bij te komen. Dochter zorgt tijdelijk voor dementerende partner. Gast gaat na verblijf in 
De Opstap weer terug naar huis en neemt de zorg weer op zich. 
 

3. Gast komt regelmatig een weekend logeren zodat partner tot rust kan komen. 
 

Situaties 1,2,3  komen regelmatig voor. 

 

4. Gast heeft diabetes, mist tenen en kan moeilijk lopen, hij heeft hartproblemen. Zijn ex-vrouw 
is mantelzorger. Ze gaat twee weken met vakantie naar geboorteland. De huisarts heeft veel 
moeite gedaan om tijdelijke opvang te regelen voor de gast. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk 
kon hij terecht in De Opstap.  

 

Herstel: gemiddelde verblijfsduur 3 weken 

5. Gast heeft heupoperatie ondergaan. Kan nog niet naar huis i.v.m. aanwezigheid trap. Gast 
kan geen beroep doen op netwerk. Gast verblijft in De Opstap, maximaal 3 weken, totdat het 
weer mogelijk is om trap te lopen. De Opstap fungeert als vervangend mantelzorghuis.  

 

6. Gast heeft heupoperatie ondergaan. Kan zich niet redden thuis, er is sprake van andere 
problematiek (verwaarlozing huishouden, eenzaamheid, depressie). Deze situatie komt veel 
voor. Veel alleenstaande mannen van 60+. Familie heeft er geen grip op of is op afstand 
gezet. Gast is zorg mijdend. Gast komt tot rust in De Opstap. 

 
Situaties 4, 5  en 6 komen veel voor. In de praktijk blijkt dat veel gasten ook andere 

problemen hebben op sociaal/maatschappelijk vlak, weinig beroep kunnen doen op sociaal 

netwerk. 

Mix herstel/respijt: grijze gebied  

7. Gast heeft hersenbloeding gehad. Is eenzijdig verlamd, heeft afasie, zit in rolstoel, is gevoelig 
voor prikkels. Partner is 24/7 mantelzorger. Er komt 2x per dag thuiszorg. Partner ondergaat 
een voetoperatie. Er is geen vervangende mantelzorg. Gast verblijft in De Opstap. Bij partner 
ontstaan complicaties na de operatie. Zij wordt opgenomen voor revalidatie. Gast verblijft 6 
weken in De Opstap. 
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8. Gast ondergaat heupoperatie. Zij is mantelzorger voor partner, hij is dementerend, 
depressief, alcoholprobleem. Gast kan niet naar huis, omdat partner niet snapt dat zij dan 
niet voor hem kan zorgen.  Partner wil niet tijdelijk uit huis voor respijtzorg. Dochter van gast 
trekt in het ouderlijk huis zorgt 24/7 zolang voor hem. Gast verblijft in De Opstap. Ze komt bij 
van de operatie maar ook van de zware mantelzorg voor haar partner.  
 

9. Gast heeft behandeling baarmoederhalskanker ondergaan. Er zijn complicaties door 
bestraling aan de darmen en nieren. Gast heeft nierkatheter. Ze moet bijkomen van alle 
behandelingen. Ze heeft veel gewicht verloren. Deze gast is ook 24/7 mantelzorger voor 
partner. Deze heeft een hoge dwarslaesie. Ze logeert ook in De Opstap om bij te komen van 
de zorg voor haar partner. Deze krijgt ook thuiszorg. Zoon van ca. 16 jaar is nu tijdelijk 
mantelzorger. 
 

10. Gast is uitbehandeld voor kanker. Hij is mantelzorger voor zijn dementerende vrouw. Zijn 
vrouw is erg agressief. Hij kan haar niet meer aan. Gast verblijft in De Opstap om bij te 
komen na de kankerbehandelingen. Hij gaat terug naar huis als er voor zijn vrouw een 
opname is geregeld in een verpleeghuis. In de tussenliggende periode heeft de vrouw 
maximale thuiszorg.  
 

11. Echtpaar verblijft in De Opstap. De man is mantelzorger voor zijn vrouw. Hij is geopereerd en 
kan tijdelijk niet voor zijn vrouw zorgen. Er is geen vervangende mantelzorg aanwezig. 
Beiden logeren in De Opstap. Hierbij is sprake van herstelzorg voor de man en respijtzorg 
voor de vrouw. 

 

12. Echtpaar verblijft in De Opstap. Vrouw heeft been gebroken. Haar partner is uitbehandeld 
voor kanker en heeft Parkinson. Er is geen alternatief voor mantelzorg. 

 

 

 


