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Ernst Timmer en de val van zijn moeder

”Dit is de zorg”

‘U raakt nogal eens de weg kwijt. U loopt zomaar een 

gang in en dan weet u niet waar u bent.’ ‘Ach, dat is he-

lemaal niet waar!’ reageerde mijn moeder. ‘Ik weet hier 

goed de weg, hoor. En anders vraag ik het gewoon!’ ‘U 

bent ook verschillende keren buiten verdwaald. Toen 

moesten ze u thuisbrengen.’ Ik begon me onbehaaglijk 

te voelen. De leefplanbespreking begon op een proces 

te lijken. Mijn moeder was gedaagd. Ik voerde de ver-

dediging. ‘Bij mijn weten is mijn moeder maar twee 

keer verdwaald,’ zei ik. ‘Eén keer toen ze hier nog maar 

pas woonde. En het is één keer gebeurd dat mijn moe-

der per ongeluk meeliep met een wandeling die de ac-

tiviteitenbegeleiding had georganiseerd. Mijn moeder 

had zich hier niet voor opgegeven en werd dus niet in 

de gaten gehouden. Toen stond ze opeens alleen in 

een onbekende straat. Gelukkig heeft ze voor zulke 

 gevallen nu dat handige gps-dingetje.’ Het afdelings-

hoofd nam het woord. ‘Het gps-apparaat is een nood-

oplossing,’ zei ze. ‘Het is niet de bedoeling dat zoiets tot 

in de lengte van jaren wordt gebruikt. We kunnen niet 

steeds mensen overal uit het dorp wegplukken.’ 

Tot zover een fragment uit de leefplanbespreking die 
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In zijn boek ‘De val van mijn moeder’ brengt Ernst Timmer een ode aan zijn moe-
der. Daarnaast beschrijft hij de reis die ze samen door zorgland maken nadat 

Trees ten val is gekomen. “Als er meer échte aandacht voor mensen zou zijn in 
plaats van voor protocollen, zou de zorg enorm verbeteren”, pleit Timmer. “Lap 

regels wat vaker aan je laars”. Tijdens het LOC-congres waarde-volle zorg op 1 fe-
bruari spreken Ernst en Trees Timmer.

Ernst Timmer (62) beschrijft in zijn boek ‘De val van 

mijn moeder’. “Ik houd van wandelen”, vertelt Trees 

Timmer (89) op een herfstachtige middag in het 

 verzorgingshuis. “Dat heb ik altijd graag gedaan. Mijn 

moeder ging vroeger, toen we nog in Tilburg woon-

den, altijd op zondag met ons op pad. Het is heel fijn 

dat ik dat nog kan, met mijn rollator. Elk seizoen is 

mooi.”

Onwrikbaar systeem
Trees Timmer woont sinds een poosje in een verzor-

gingshuis op de Utrechtse Heuvelrug. Lariksheuvel 

noemt haar zoon Ernst Timmer de plek in zijn boek. In 

korte tijd is ze vijf keer verhuisd: van haar eigen appar-

tement naar het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, 

het verzorgingshuis en naar de psychogeriatrische af-

deling. Het begon allemaal met De Val. Struikelend 

over een plint in haar woning breekt Trees Timmer 

haar arm. Een lelijke breuk, zo blijkt in het ziekenhuis. 

Gauw opereren zou je denken. Maar, nee, uiteindelijk 

moet Trees, die vergaat van de pijn, een week wachten 

voordat ze eindelijk op de operatietafel belandt. Zoon 
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Congres waarde-volle zorg 

Ernst ziet het machteloos aan: het onwrikbare zorgsys-

teem, de protocollen, de tegenstrijdige antwoorden die 

ze krijgen. Het gaat hem ook aan het hart zijn  moeder 

enorme pijn te zien lijden en haar zelfs  hallucinerend 

door de haldol aan te treffen in haar  ziekenhuisbed. 

Zijn besluit aantekeningen te maken die ooit nog eens 

een klacht zouden kunnen ondersteunen, mondt een 

jaar later uit in een bij tijd en wijle hilarisch maar ook 

schrijnend boek over een reis door zorgland.

“Het is geen aanklacht tegen het zorgsysteem”, bena-

drukt Ernst Timmer. “Ik heb gewoon geobserveerd en 

opgeschreven wat er gebeurde in het ziekenhuis, met 

de thuiszorg, in het revalidatiecentrum en het verzor-

gingshuis. Ik heb niets hoeven te verzinnen. Dit is de 

zorg.” “Het was een avontuur”, zegt Trees. “Ik houd niet 

van klagen. Ik ben nooit kwaad geweest. Ze hebben 

gedaan wat ze moesten doen. Toch? Wat vind jij 

Ernst?”

Trees Timmer is inderdaad geen klager. Ze heeft veel 

meegemaakt in haar leven. Ze is monter, vrolijk, vitaal 

en heeft een enorm relativeringsvermogen. Het liefst 

zorgt ze voor anderen. Ernst: “Het boek is vooral een 

ode aan mijn moeder.” Trees: “Ik ben trots op Ernst, hij 

is slim.”

Zeven sloten
Ernst Timmer is behalve schrijver en mantelzorger ook 

ambulant begeleider van mensen met een beperking. 

Hij kent het klappen van de zweep. “Dit boek geeft een 

aardig beeld van de zorg. Een systeem dat aan elkaar 

hangt van protocollen, richtlijnen en procedures. De 

zorg zou zoveel beter zijn als zorgverleners regels aan 

hun laars zouden durven te lappen. Vertrouw wat meer 

op je vakmanschap en intuïtie.” Hij refereert aan de 

keer dat zijn moeder tijdens een wandeling verdwaald 

was, maar keurig door mensen in de auto naar huis 

werd teruggebracht. Trees: “Er was niets aan de hand. 

Ik loop niet in zeven sloten tegelijk.” Ernst: “Het werd 

echt een groot ding. De reflex was ervoor te zorgen dat 

je niet meer alleen zou gaan wandelen.” Trees: 

“Wandelen, dat moeten ze me niet afnemen.” Ernst: “Ik 

gaf duidelijk aan dat ik het risico neem en echt niet 

Ernst en Trees Timmer: “Kwaliteit van zorg is begrijpen wie iemand is.”
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naar de krant stap als er iets gebeurt. Liever verdwalen 

dan opsluiten.” In zijn boek beschrijft hij ook de situatie 

dat zijn moeder plotseling een luier draagt omdat ze 

‘valgevaarlijk’ zou zijn. Ernst: “Maar ze was niet incon-

tinent. De verzorging was bang dat ze te vaak naar de 

wc zou lopen en daarbij ten val zou komen.” 

Alleen gevoeld
Trees Timmer heeft het naar haar zin op haar huidige 

woonplek. Zegt ze. Ze kan goed alleen zijn, verveelt 

zich niet, heeft altijd een boek in de buurt. Ik hoef geen 

vrienden meer te maken, filosofeert ze. ’s Avonds 

 samen eten met haar woongroep vindt ze zozo. “Ze 

zijn me niet vergeten”, zegt ze, doelend op haar zoon 

en partner, kleinkinderen, nicht plus man. Ze krijgt 

veel aanloop. “Maar soms als Ernst weg is, voel ik me 

wel eenzaam.” 

Dat moet ze zich al heel lang gevoeld hebben, reali-

seerde Ernst Timmer zich toen hij de zorgreis met haar 

begon. Als hij bij zijn moeder op bezoek ging – ze 

woonde in een mooi appartement - zat ze vaak aan 

een tafel vol briefjes, afschriften en post. “Ze moet zich 

vaak alleen gevoeld hebben. En wanhopig zijn geweest 

dat ze het niet meer voor elkaar kreeg. Als ik de 

 administratie in een handomdraai had geklaard was ze 

enorm opgelucht.” Achteraf noemt hij het de val van 

zijn moeder een zegen. Toen ging alles rollen. “Steeds 

meer kregen we in de gaten dat ze geestelijk achteruit 

ging. En dat ze na haar revalidatie niet meer terug kon 

naar haar eigen huis.”

Andere kant
Het boek heeft Trees Timmer altijd bij zich. Het zit in 

het mandje van haar rollator. Ze is er trots op herhaalt 

ze meerdere keren. Ze drinkt van haar thee. Personeel 

loopt af en aan in de gemeenschappelijke ruimte. “Ik 

heb goede reacties gekregen op mijn boek”, vertelt 

Ernst. “De medewerkers hier zeiden het interessant en 

verfrissend te vinden ervaringen in de zorg eens van 

de andere kant te lezen. Ook is er nu veel meer begrip 

voor mijn moeder. Ze kennen nu namelijk haar levens-

verhaal, haar biografie. Het is zo belangrijk dat verzor-

genden weten wie ze voor zich hebben, wat iemands 

achtergrond is. Het zou mooi zijn als daar meer tijd 

voor was, te begrijpen wie iemand is en daarnaar te 

handelen. Dat is kwaliteit van zorg.”

Trees en Ernst Timmer maken zich op voor de leef-

planbespreking om kwart voor vier. Ernst: “Er is weinig 

veranderd, waarom dan toch zo’n afspraak? Daarom. 

Omdat het moet.” Opgewekt pakt Trees haar rollator. 

En bergt het boek op in haar mandje.

Meer informatie over alle boeken van Ernst Timmer 

zie www.ernsttimmer.nl


