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Uitgelicht: 
Muziek is de heme 
op aarde 
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aatlappij 
"Mantelzorg, 

Zestien jaar lang was zij mantelzorger voor haar zieke man. En sinds 2008 
vertegenwoordigt ze ZijActief Limburg in het Platform Mantelzorg Limburg 
(PML). Als iemand een ervaringsdeskundige op het gebied van mantelzorg 
mag worden genoemd, is het wel de 79-jarige Tiny Koot-Hilhorst uit 
Ulestraten. "Mantelzorger zijn is een vrij intensieve taak, dat moet je niet 
onderschatten." 

"Ik ben zestien 
jaar lang 
de steun en 
toeverlaat 
voor mijn man 
geweest." 

Tiny kreeg in 2021 een lintje voor haar inzet voor de 
maatschappij 

Stem van ZijActief 
Tiny Koot was jarenlang landbouwhuishoudlerares en is 
werkzaam geweest in het onderwijs, voorlichting en educatie. 
"Toen ik met pensioen ging in 2006, vroeg ik mij af: wat 
zal ik nu eens gaan doen?", zegt Tiny. "Maar lang hoefde ik 
daarover niet na te denken. Noodgedwongen werd ik vrijwel 
meteen mantelzorger van mijn man. Hij leed aan een zeldzame 
vorm van botkanker. Na een lang ziekbed is hij in april van 
dit jaar overleden." Naast de intensieve zorg voor haar man 
vond Tiny toch de tijd om vrijwilligerswerk te doen. "Ik vind 
het belangrijk om mij in te zetten voor de samenleving, met 
name voor vrouwenorganisaties. Om mijn eigen ervaringen 
als mantelzorger te kunnen delen, ben ik in 2007 lid geworden 
van het Steunpunt Mantelzorg Zuid en de WMO-adviesraad 
van de gemeente Meerssen. Van daaruit was het nog maar een 



dat doe je gewoon" 
kleine stap naar het Platform Mantelzorg Limburg, waarin 
ik sinds 2008 ZijActief Limburg vertegenwoordig. Maar 
liefst eenderde van alle ZijActief-leden is mantelzorger voor 
naasten, familie of vrienden. Daarom vind ik het belangrijk 
om de stem van ZijActief in het PML te laten horen." 

Regionale Steunpunten Mantelzorg 
Tiny benadrukt dat individuele ondersteuning aan 
mantelzorgers géén taak is van dit provinciale platform: 
"Voor raad en daad kunnen mantelzorgers aankloppen 
bij de Steunpunten Mantelzorg in hun eigen gemeente of 
regio. Mantelzorgers worden steeds ouder. Ze zijn daardoor 
soms niet meer in staat om optimale mantelzorg te bieden. 
In zo'n geval kunnen medewerkers van een Steunpunt 
Mantelzorg je helpen bij een aantal regeltaken. Je kunt je 
daar laten registreren als mantelzorger en deelnemen aan 
cursussen en ontmoetingsavonden voor het uitwisselen 
van ervaringen. Op die manier krijg je veel meer erkenning 
en waardering voor je werk als mantelzorger." 

Steun en toeverlaat 
Als ervaringsdeskundige pur sang weet Tiny als geen 
ander hoeveel impact mantelzorg op je leven heeft. "Het 
legt je toch veel beperkingen op. Je kunt niet alles doen 
wat je graag zou willen. Het is een vrij intensieve taak, dat 
moet je niet onderschatten. Mijn man was sterk beperkt 
in zijn doen en laten. Omdat hij niet meer kon autorijden, 
heb ik hem bijvoorbeeld jarenlang naar afspraken in het 
ziekenhuis gebracht. En als we op vakantie gingen, regelde 
ik alles. Ik ben dus zestien jaar lang de steun en toeverlaat 
voor mijn man geweest. Gelukkig heeft hij dat wel altijd 
heel erg gewaardeerd." 

Schouderklopje 
Hoe ingrijpend de periode van mantelzorg ook voor haar 
was, je zult Tiny nooit horen klagen. "Ze zeggen weleens: 
mantelzorg overkomt je. En zo is het ook, je doet het 
gewoon! Op zich is het een mooie taak. Maar om er niet 
aan onderdoor te gaan, moet je wél elke dag tijd voor 
jezelf reserveren. Veel mantelzorgers cijferen zichzelf 
weg, dat heb ik zelf ook ervaren. De boog kan niet altijd 
gespannen staan. Mantelzorgers krijgen helaas weinig 
schouderklopjes of complimenten van anderen. Men vindt 
het vanzelfsprekend dat je altijd zorgt. Het is daarom 
belangrijk dat je jezelf regelmatig een schouderklopje 
geeft. En kun je het zelf niet oplossen, zoek dan hulp bij 
bijvoorbeeld het Steunpunt Mantelzorg, de huisarts of de 
maatschappelijk werker." 

Over Tiny Koot 
Tiny Koot-Hilhorst (79) uit Ulestraten is een 
bekend gezicht bij ZijActief Limburg. Gedurende 
twintig jaar gaf zij leiding aan de werkgroep 
politieke scholing in de Kring Zuidoost. Haar 
grote maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook 
uit de vele functies die zij heeft bekleed. Zo was 
zij namens de Katholieke Nederlandse Boeren-
en Tuindersbond adviseur van de Katholieke 
Plattelandsvrouwen Nederland. Zij zat in het 
bestuur van het CDA Vrouwenberaad Limburg en 
was twaalf jaar voorzitter van het CDA Meerssen. 

Sinds 2008 vertegenwoordigt Tiny ZijActief 
Limburg in het Platform Mantelzorg Limburg, 
een provinciale organisatie voor de collectieve 
belangenbehartiging van de mantelzorgers en de 
ondersteuning van de steunpunten in Limburg. 


