De bedoeling
van Thebe
Thebe heeft in 2016 nadrukkelijk stil gestaan bij de vraag wat de kern is van onze organisatie, waarom wij er zijn. Wij hebben
dit onder woorden gebracht in onze Bedoeling. De Bedoeling vormt de leidraad voor ons werk. Dat blijkt ook uit dit magazine,
waarin we verhalen van cliënten en medewerkers van Thebe hebben verzameld. In elk verhaal staat een woord uit onze
Bedoeling centraal.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn professionals en vrijwilligers in zorg. Deskundig, aandachtig en toegewijd.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Wij staan voor menslievende zorg en leggen de nadruk op zelf, eigen & waardig.

WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN?

Wij werken samen met cliënten en hun naasten, altijd in samenspraak en onderlinge afstemming. Achter kwetsbaarheid en
verdriet zien wij de kracht en het unieke in ieder mens. We helpen mogelijkheden te hervinden en zijn er ook als dat moeilijk is.

WANT IEDER MENS IS
WAARDEVOL EN WELKOM

VOORWOORD
De zorgsector, en zeker de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging, ligt de laatste tijd onder een vergrootglas.
Daarbij wordt vaak vergeten dat de wereld van vandaag niet meer de wereld van gisteren is. De wereld van vandaag, de
wereld waarin wij ons werk doen, is de laatste jaren sterk veranderd en blijft veranderen. De zorg van nu is dan ook totaal
anders dan die van tien jaar geleden. Door maatregelen van de overheid, door marktwerking en ook door de steeds toenemende vergrijzing.
Dat vraagt veel, heel veel van onze medewerkers. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op hun flexibiliteit, hun
creativiteit en hun inzet. Het lijkt van buitenaf misschien of de ontwikkeling van de zorg vanzelf gaat, maar die ontwikkeling
is alleen mogelijk dankzij onze medewerkers en vrijwilligers. En natuurlijk ook dankzij onze cliënten en hun familie. Ook zij
kunnen niet anders dan mee ontwikkelen naar een andere vorm van zorg.
Veranderen is nooit gemakkelijk, en in een groeiproces kunnen en worden nu eenmaal fouten gemaakt. Medewerkers van
Thebe zijn daarin niet anders dan andere mensen. Maar één ding is zeker: iedereen die bij Thebe werkt, doet dit vanuit het
gevoel zorg en ondersteuning te willen verlenen aan een medemens.
Het is daarom wrang te moeten constateren dat de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging in onze samenleving niet die

ROB STAM

LUC KENTER

Voorwoord
Raad van bestuur

waardering krijgen die ze verdienen. De Nederlandse media lijken er op gebrand vooral negatieve verhalen naar voren te
brengen. De zorgsector komt vaak op een vervelende manier in het nieuws en zorgprofessionals, maar ook onze cliënten
en bewoners worden geraakt door die kritiek.
We realiseren ons dat veel van ons werk verbonden is met kwetsbare periodes in een mensenleven. Een tijd die door velen
niet altijd als mooi en waardevol, maar soms ook als zwaar wordt ervaren. Maar juist bij deze ‘rafelranden’ van het bestaan,
telt het echte contact van mens tot mens. Op dit één-op-één-niveau gebeuren er mooie dingen in de zorg. In het ‘kleine’
maken onze medewerkers het verschil. Samen met cliënten, bewoners, familie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
In deze verhalenbundel nemen we u mee langs een tiental medewerkers en cliënten die een inkijkje geven in hun persoonlijke ervaringen met zorg van Thebe. Authentieke en eerlijke verhalen die elk een miniportret schilderen van onze zorg anno
2016. ‘Samen’ is een woord dat veel terugkomt in deze verhalen. Samen kunnen we heel veel, samen veranderen we de
zorg.
Wij wensen u veel leesplezier.

Raad van Bestuur Thebe
Luc Kenter en Rob Stam
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Waardig
Het verhaal van

Rien en Liesbeth van Willigenburg
Wie Rien van Willigenburg ontmoet, heeft geen idee dat deze welbespraakte en sportieve man een half jaar geleden nog in een rolstoel zat en moeite had om zijn woorden
te vinden. Zwaar hersenletsel trof hem na een val. Twee schedeloperaties volgden, en
een lange periode van ziekenhuisopname en revalidatie. In november 2015 leek Rien
niet meer vooruit te gaan, tot zijn vrouw Liesbeth het besluit nam haar echtgenoot
naar verpleeghuis Aeneas te brengen. ‘Een warm bad’, aldus Liesbeth, ‘daar vonden
we de deskundigheid en specialisatie die nodig was.’ Rien: ‘Dat was de juiste plek
voor mij. Daar hebben ze weer een mens van mij gemaakt.’

De datum 14 juli 2015 staat voor altijd in hun geheugens gegrift.
Hoewel; van zijn val van het zoldertje en de eerste periode hierna
weet de 68-jarige Rien niets meer. Zijn echtgenote vond hem, en in
het ziekenhuis in Bergen op Zoom (bij hun woonplaats Halsteren)
constateerden de artsen onder andere een hersenkneuzing, een
bloeding, een schedelbreuk en diverse andere breuken. Liesbeth:
‘De situatie was heel ernstig, dat werd snel duidelijk.’ In het Elisabethziekenhuis in Tilburg werd bij een operatie een deel van de
schedel verwijderd. Na de afdelingen IC en Neurologie, ging Rien
na twee weken naar een revalidatiecentrum in Bergen op Zoom.
Rien, een gepensioneerde tandarts, vertelt zijn verhaal over die tijd
bijgestaan door zijn echtgenote Liesbeth, die als mondhygiëniste in
de praktijk ook altijd aan zijn zijde stond. Hij formuleert perfect, en
maakt grapjes. Als het nodig is, vult zijn vrouw aan. Communicatie
was in de eerste weken na het ongeluk moeizaam, zeggen ze
beiden. Vanwege afasie kon Rien geen woorden vinden. Ook
lichamelijk was zijn toestand fragiel. Vanuit een rolstoel leerde hij
voorzichtig weer zijn eerste stapjes zetten.
Een tweede operatie zorgde ervoor dat zijn schedel weer gedicht
werd. Liesbeth van Willigenburg: ‘En toen al was hij een ander
mens. Hij wilde van alles doen, wilde vooruit. Naar mijn idee
reageerde hij adequaat, maar op de revalidatie-afdeling van het
verpleeghuis in Bergen op Zoom wisten ze niet hoe ze hier mee om
moesten gaan. Ze waren er niet op toegerust. De zorg was prima
hoor, niets op aan te merken, maar ze hadden gewoon niet de
deskundigheid om om te gaan met iemand zoals hij.’ Gevolg was
dat de behandelaars grepen naar zware medicatie om Rien ‘rustig
te houden’. ‘Met dat middel krijg je iedereen rustig’, aldus Rien.
Liesbeth: ‘Er was voor hem geen enkele prikkel meer om iets te
doen. We gingen weer terug uit in plaats van vooruit. Praten ging
moeilijker. Niet meer lopen, alleen nog in de rolstoel. Alsof ze na drie
maanden een groot kruis door hem hadden gezet. Zo van; meer
wordt het niet, dan maar verpleeghuis.’

HELEMAAL OP MIJN PLEK

Met hulp van de Hersenstichting en het revalidatiecentrum ging
Liesbeth op zoek naar een alternatief. En vond dat in de nieuwe
gespecialiseerde afdeling van Aeneas in Breda. Hier wordt gewerkt
met cognitieve neurorevalidatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Thebe biedt in Aeneas Top Care voor
deze groep cliënten. Rien: ‘Ik zat hier helemaal op mijn plek. De
oude mens kwam weer bovendrijven. Bij Aeneas zien ze dat er
nog ontwikkeling mogelijk is, door hun aanpak ging ik steeds meer
vooruit. Ik voelde me begrepen. Als er eens een keer iets niet lukte,
werd er nooit iemand kwaad. Niemand gaf je op je sodemieter. We
zetten het even in de koelkast, en proberen het later nog eens. En
nog eens, net zolang tot het lukt.’ Voor echtgenote Liesbeth voelde
Aeneas als een warm bad. De medicatie werd afgebouwd, al heel
snel was er vooruitgang. ‘Het herstel ging heel goed, heel snel. De
verzorging, het medisch team en ik liepen eigenlijk steeds achter
de feiten aan. Rien gaf aan wat hij kon en hij verbaasde me iedere
keer.’ Rien: ‘Als ik iets wilde, liet ik niet meer los. Als ik wilde gaan
wandelen, dan ging ik ook. Ik werd steeds vasthoudender en vasthoudender. Omdat de behandelaars dat ook waren.’
Rien en Liesbeth roemen het meedenken en snelle schakelen van
de Aeneas-afdeling. ‘Er was altijd begrip voor de rare ideeën die ik
had’, aldus Liesbeth. ‘Ik kon het hele leven van Rien daar volgen,
en meevoelen hoe het voor hem was. Zo wilde ik een keer blijven
slapen, om er achter te komen waarom hij ‘s nachts zo vaak ging
kuieren. Dat mocht, er werd direct een bed voor mij geïmproviseerd.
Omdat ze eerder nooit te maken hadden gehad met een cliënt die
zelfstandig wilde gaan wandelen buiten het huis, moest ook hier

iets op worden bedacht. Ik kocht een telefoon met gps, maar de
verzorging zag er op toe dat hij die dan ook aanzette. Zo wisten we
altijd waar hij was.’

VAN BIJNA NIKS NAAR BIJNA ALLES

Rien verbleef op een afdeling met zes personen. In gezamenlijk
overleg met specialist ouderengeneeskunde Irene Leijten en haar
team, werd een wat Liesbeth noemt ‘rustig’ cognitief revalidatieprogramma voor hem opgesteld. ‘Fysio, ergotherapie, en allerlei
activiteiten die hem aanspreken. Hij ging weer koken, wat een grote
hobby van hem is.’ Voor Rien was het fijn dat hij iedere dag een vast
aanspreekpunt had op de afdeling, het hoofd van de dag. ‘Dan wist
ik bij wie ik moest zijn.’
In november 2015 kwam Rien bij Aeneas binnen, op 1 juni 2016
mocht hij weer weg. ‘Verbazingwekkend ja. Van bijna niks meer
kunnen naar bijna alles weer kunnen, in een paar maanden tijd.
Er was een feestje toen hij naar huis mocht. Ja, ze gingen hem
missen, zeiden ze daar.’ De eerste zes weken na zijn thuiskomst
bezoekt Rien de afdeling voor cognitieve neurorevalidatie bij Aeneas
nog twee dagen per week. Ten tijde van het gesprek, begin juli
2016, is de verwachting dat ook deze twee dagen snel overbodig zijn. ‘De rest doe ik zelf, dat gaat vanzelf weer terugkomen’,
zegt Rien vol vertrouwen. Inmiddels krijgt Rien vanuit Pauwer (een
onderdeel van zorgorganisatie Amarant) thuis nog begeleiding.
Eén oor werkt niet meer, die schade is niet te herstellen. Maar het
echtpaar ziet de toekomst zonnig in. Liesbeth: ‘De eerste keer dat ik
hem weer alleen liet, dat was natuurlijk doodeng. Even vijf minuten
het dorp in en dan weer hijgend terug. Ik moet het vertrouwen nog
terugkrijgen dat het allemaal goed gaat. Maar daar praten we samen
over en daar komen we uit. Zelfstandig zijn, dat is ook een deel van
het mens-zijn. En dat anderen daar vertrouwen in hebben. Tot nu
toe is het steeds zo geweest dat als Rien uit zichzelf iets oppakt,
dan is hij daar aan toe. En daar vaar ik op. We merken nog steeds
vooruitgang. En die auto, daar komt hij ook nog in. Hij gaat weer
autorijden, dat gaat ook nog goed komen. Alles op zijn tijd.’

ER IS ALTIJD HOOP

Rien en Liesbeth van Willigenburg hebben een duidelijke motivatie
voor het delen van de moeilijke weg die ze afgelopen jaar aflegden.
‘We willen laten zien en horen, hoe hopeloos een situatie ook lijkt,
hoe uitzichtloos het is, er is altijd hoop. Er is nog veel haalbaar.’ Ook
in de donkerste uren wist Liesbeth hier inspiratie uit te putten. ‘Het
is een zwaar jaar geweest. Heel heftig. Maar ik kon gelukkig al helemaal in het begin de kleine dingen zien waar ik hoop uit kon halen.
Okay, dit kan hij nog, als we daar aan gaan zwengelen moet de rest
weer terug komen.’

BIJ AENEAS HEBBEN ZE WEER
EEN MENS VAN MIJ GEMAAKT
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SAMENWERKING MAAKT HET MOGELIJK TE KIJKEN NAAR DE
VRAAG ACHTER DE VRAAG
Voor veel ouderen is ondersteuning bij zelfredzaamheid welkom,
weet wijkverpleegkundige Monique Dirks. ‘Langer thuis wonen met
behoud van een goede kwaliteit van leven, dat is een issue. Thebe
en de RCH hebben gezien dat het belangrijk is om ouderen hierbij te
begeleiden. Wij voelen die maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wij zijn vier jaar geleden als het ware samen in het gat gesprongen
dat was ontstaan.’ Driekwart van de huisartsen in de regio doen
mee aan het project dat van start ging onder de naam Kwetsbare
Ouderen. Verder zijn ook de praktijkverpleegkundigen van de huisarts en het maatschappelijk werk vertegenwoordigd. Iedere maand
zitten ze samen met de wijkverpleging aan tafel om de voortgang te
bespreken.
Inmiddels heeft het project een andere naam gekregen: Programma
Ouderenzorg. ‘De term kwetsbaar vonden veel ouderen niet fijn
klinken’, legt Monique uit. ‘In sommige gevallen zijn de ouderen nog
aardig vitaal en dan worden ze toch kwetsbaar genoemd, omdat ze
aan ons project meedoen.’

GOED OVERLEG

Samenspraak
Het verhaal van

Monique Dirks
Zelfredzaamheid is een veelgebruikt begrip. Ouderen moeten zelfstandiger
worden, zelfredzaam, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Maar niet
iedereen pakt dit even snel op. Om ouderen hierin te begeleiden, begon de
wijkverpleging in Loon op Zand/De Moer in samenwerking met de Regionale Coöperatie Huisartsen in 2012 het succesvolle Programma Ouderenzorg.
Grote winst voor de cliënten: ‘Wij kijken heel breed. Wij beperken ons niet tot
één zorgvraag, of één klacht, maar bekijken alles rondom de individuele cliënt
en zijn kwaliteit van leven.’

De huisarts bepaalt, via vastgestelde criteria, wie er voor deelname in aanmerking komt. Hij benadert zijn/haar patiënt en vraagt of
een wijkverpleegkundige of een praktijkverpleegkundige langs mag
komen voor een bezoek. Weigeren mag, en dan krijgt de oudere in
Loon op Zand of De Moer na een jaar opnieuw een uitnodiging. ‘Ik
heb nog nooit meegemaakt dat iemand nee zegt’, aldus Monique.
Bij het huisbezoek wordt bekeken welke zorgvragen of praktische
problemen de cliënt heeft en hoe die aangepakt kunnen worden.
‘Vaak vragen we of er bij zo’n bezoek een familielid of mantelzorger aanwezig kan zijn. Dat maakt dat je het hele verhaal te horen
krijgt. Op de vraag ‘hoe gaat het met wassen’, zegt de bejaarde
vader ‘prima’ terwijl achter hem zijn dochter heel hard ‘nee’ schudt.
Mensen met dementie hebben vaak weinig inzicht in hun ziekte. Ze
willen de boel niet voor de gek houden, maar vergeten het oprecht.
Vanuit mijn rol als wijkverpleegkundige kan ik dit in zo’n gesprek
toelichten, en soms ook bemiddelen. Want als kind heb je de neiging om je vader of moeder dingen te verwijten. ‘Dat heb je al vijf
keer gezegd, maar je doet het niet.’ Het is ook mijn rol om die dialoog te begeleiden. En dingen in goed overleg samen op te pakken.’

WENNEN AAN ANDERE MANIER

Uitgangspunt is dat de ouderen een vast contactpersoon krijgen bij
de wijkverpleging, een bekend gezicht. Samen spreken ze af welke
vraag prioriteit heeft, en zo nodig schakelt de wijkverpleegkundige
(para)medische deskundigen in. ‘Vaak gaat het om woningaanpassingen of hulpmiddelen. Dat levert soms discussies op met de cliënt
of de familie. Zelfredzaamheid betekent voor ons soms zorg leveren
met de handen op de rug. Dat vergt een andere manier van denken,
en dat is wennen. Voor iedereen.’
Als wijkverpleging ben je geneigd om dingen over te nemen van je
cliënt, om het sneller en efficiënter te doen. ‘Steunkousen aantrekken kunnen wij bij wijze van spreken in twee minuten. Een oudere
doet er een half uur over. Maar met een paar keer oefenen heeft hij
het geleerd, en kan hij mogelijk nog twee jaar vooruit. Daardoor kan
hij langer thuis blijven wonen en heeft hij tegelijk een bezigheid.
Dat geldt ook voor een hulpmiddel als een borstel met stok voor het
wassen. Natuurlijk, het kriebelt bij ons ook wel eens. Laat mij snel
even die rug wassen. Het is niet dat we niet willen, het is belangrijk
om te stimuleren dat iemand het zelf doet. Voor het behoud van

eigenwaarde, omdat een oudere op die manier bewegingen maakt
die hij anders niet meer zou doen. Als je het goed uitlegt aan de
cliënt en aan de familie, is daar uiteindelijk ook wel begrip voor.’

RESPECT VOOR IEDEREEN

Ruim 30 ouderen in de dorpen Loon op Zand en De Moer heeft
Monique nu onder haar hoede binnen het Programma Ouderenzorg.
Het gaat vooral om ouderen die te maken hebben met dementie.
Sommigen spreekt of ziet ze bijna iedere week, anderen hebben
minder ondersteuning nodig. Alle deelnemers aan het project komen
aan de orde bij het maandelijkse multidisciplinair overleg waar ook
vaak een geriater, fysiotherapeut of apotheker aanschuift. Monique
voelt zich verantwoordelijk voor alle mensen voor wie ze zorgt, en
in het bijzonder voor hen die geen familie of mantelzorgers om zich
heen hebben. ‘Mij maakt het echt niet uit naar wie je me stuurt. Ik
respecteer iedereen. Je kiest er niet bewust voor om zwaar verslaafd te raken aan alcohol, en als je dan ouder wordt en niemand
om je heen hebt, moet er iemand zijn die er voor zorgt dat je veilig
bent. En dat de veiligheid van de omgeving gewaarborgd is.’
Het gros van de ouderen die kwetsbaar worden, zijn mensen die
hun hele leven hard gewerkt hebben, die niemand tot last willen
zijn en blijven zeggen dat het goed gaat. Voor hen biedt het project
de meerwaarde dat vanwege de multidisciplinaire aanpak - zoals
Monique zegt - ‘er heel breed gekeken wordt’. ‘Vanuit Thebe zijn
we dit al langer gewend, omdat we als wijkverpleegkundigen nu ook
mogen indiceren. We worden dus ook echt aangespoord om breder
te kijken dan de vraag die de cliënt of de familie stelt. Een oudere
die steeds een bezoek van de wijkverpleegkundige rekt, wat wil die
nou echt? Welke vraag ligt daar onder? Daarover ga je in gesprek.
U mist het om met iemand te kletsen, hoe kunnen we er voor
zorgen dat we dit aanpakken. Of wat voor oplossing ziet u zelf, want
die werken meestal nog het beste. Misschien kunnen we regelmatig
een vrijwilliger op bezoek laten komen, of misschien kunt u met hulp
van uw dochter die vriendin van vroeger eens bellen? Op die manier
kun je mensen weer in hun kracht zetten.’

DOMOTICA

Het project is tevens een voorloper als het gaat om de inzet van
domotica; elektronische hulpmiddelen in huis die het leven vergemakkelijken. Een mevrouw met beginnende dementie kon maar niet
onthouden of ze al insuline gespoten had of niet. Via beeldbellen
kijkt een zuster mee zodat de cliënte zich altijd tot haar kan wenden
als ze onzeker is. Een meneer die graag gaat fietsen kreeg een
alarm met gps-functie en nu kan de familie op afstand zien waar hij
is. Bij een oudere die regelmatig een delier heeft gehad, maar heel
graag zelfstandig wil blijven wonen, zijn camera’s in de slaapkamer
en de woonkamer geplaatst en ‘s nachts kijkt een medewerker van
Thebe mee om te zien of alles goed gaat. Natuurlijk, hier hangt een
prijskaartje aan, maar een verzorgingshuis is nog altijd duurder,
aldus Monique Dirks.‘Er is op het gebied van domotica nog zoveel
te winnen, er kan zoveel. En ouderen kunnen hier ook mee leren
omgaan, als je zo’n hulpmiddeltraject maar op tijd ingaat. Niet te
laat, zodat ze het nog aangeleerd krijgen en ook niet te vroeg, want
dan ben je te bemoeizuchtig. Die balans vinden, daar draait het om.’
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Toegewijd
Het verhaal van

Hans Linssen
Rustig, bijna bedeesd, loopt Hans de gesloten afdeling
op. De eerste bewoner die hem ziet, toont meteen een
grote lach op zijn gezicht. ‘Veel plezier’, wenst hij. Even
verderop zijn twee dames een beetje aarzelend; ‘Ik ken
hem niet, wie is hij?’ maar ze wenken Hans even later
toch dichterbij. De rode neus en de vrolijke gele bloem
maken nieuwsgierig, net als de beschilderde koffer. Clown
Flops praat wat over vakantie, vouwt een papieren hoedje
en zwaait gedag, op naar de volgende ontmoeting. ‘Ik denk
wel dat dementerenden beter in het leven staan als ik
geweest ben, al is het maar voor vijf minuten’.

WIJ ZIEN JE OOK ALS JE
ER ZELF GEEN WEET MEER
VAN HEBT

Activiteitenbegeleider Hans Linssen en Clown Flops, hij is het allebei.
‘Het is geen rol die ik speel, ik ben het echt zelf. Mensen denken wel
eens dat een clown zich verstopt achter zijn masker en de rode neus,
maar als clown laat ik me juist helemaal zien. Je stelt je open voor
de ander, je geeft jezelf bloot. Je laat zien hoe je je voelt van binnen.
En je spiegelt het gedrag en de uitingen van de mens tegenover je.
Daarmee laat je zien dat je die mens ziet, dat die gezien wordt’, aldus
Hans.

IEDEREEN KENT DE RODE NEUS

Al meer dan tien jaar is hij Dichterbij-Clown binnen Thebe. Meestal
clownt hij op de afdelingen voor dementerenden van woonzorgcentrum Lucia in Breda, maar ook in andere huizen is hij actief. Een
Dichterbij-Clown is geen hiha-slapstick-pipo, die veel lawaai maakt,
over zijn voeten struikelt of op de grond valt. Hans vult het begrip
clown op een andere manier in. Natuurlijk is er de rode neus. ‘Ik
kleed me om als ik ga clownen, om aan te geven dat ik een speciaal
persoon ben. De bewoners zien aan mij dat ik geen verzorging ben,
en geen familielid. Die rode neus, dat is een beeld dat iedereen kent,
van jongs af aan al. En mijn gestreepte kousen, grote gele bloem en
hoedje geven aan dat ik rare dingen kan doen. Maar ik houd mijn
pak bewust rustig, niet te uitbundig. Juist omdat ik te maken heb
met diep-dementerenden.’
De Clini Clown is een bekend begrip in Nederland. Maar een Dichterbij-Clown vergt wat uitleg, weet Hans. ‘Ik ben er mee in contact
gekomen doordat ik zelf een voorstelling van een clown zag. Geweldig om te zien hoe hij met weinig woorden toch zo veel kon doen.
Daarna heb ik de opleiding gevolgd. Eerst een half jaar de basis,
met clownen op straat, voor zieke kinderen en voor verstandelijk gehandicapten, en daarna kun je je specialiseren. Ik heb gekozen voor
de specialisatie dementerenden en stervenden. Mijn stage liep ik in
een hospice. De woorden clown en sterfbed lijken misschien niet bij
elkaar te passen, maar ook in die levensfase kun je als clown iets
voor iemand betekenen. Alleen al omdat je zegt; ‘Volgende week
kom ik weer’, fungeer je als een soort schakel met het leven. Als
clown kun je soms ook vragen stellen die dieper gaan dan anderen
durven.’

ER GEBEURT IETS, ER IS AFLEIDING

In het verleden werkte Hans samen met andere collega’s als
clowns-duo. ‘Dan liepen we rond en deden expres dingen fout,
zodat de bewoners uitgedaagd werden om te laten zien hoe het
dan wel moest. Maar ik vond dat ik nog te oppervlakkig bezig was.
In de opleiding heb ik geleerd hoe ik verbinding kan maken met
mijn kwetsbare medemens. Wat je kunt doen met je lichaam, met je
stem.’
Op de afdelingen heeft Clown Flops geen vooraf voorbereid programma. Hij loopt rond en reageert op de bewoners, en de dingen

die gebeuren. Samen zoeken naar een weggelopen hondje, of
proberen het lastige slot van de koffer open te krijgen. Een meneer
herkent Flops nog van een vorig bezoek, een ander krijgt een hand
maar is minder geïnteresseerd. Dingen ontstaan op het moment.
Er zijn weinig woorden, maar half-afgemaakte zinnen. Mimiek,
gebaren en handelingen zetten de toon. ‘Ik laat me leiden door mijn
gevoel. Improviseren, creativiteit. Voor de bewoners is mijn bezoek
een afleiding, er gebeurt iets. Natuurlijk, niet iedereen vindt het leuk.
En dat mag ook. Sommige bewoners willen mij helemaal niet naast
zich hebben en maken dat heel duidelijk. Prima, dan ga ik weer
weg.’ Zoals het op de website van de Dichterbij-Clowns staat: wij
komen dichter bij dementerenden omdat we op respectvolle wijze
de juiste afstand bewaren. Dat doen we door aan te sluiten bij de
beleving van het moment en door het erkennen van de persoon
voor wie we spelen.
Hans koestert de momenten waarop er een vonkje overspringt.
Zoals de keer dat hij al ‘jebberend’ contact maakt met een bewoonster die geen woorden meer heeft. ‘Jebberen is eigenlijk niets
anders dan de geluiden die iemand maakt, spiegelen. Diepdementerenden praten niet meer met woorden maar met klanken,
geluiden. Ik ga naast die mevrouw zitten en maak dezelfde soort
geluiden. Met intonatie, en toonhoogte en mimiek. Zo kun je klanken
lachend maken, of vragend, of informatief. We hebben een heel
gesprek, we begrijpen mekaar. Als ik naar haar man kijk, zit hij met
tranen in zijn ogen. Ik ben verbaasd, maar hij zegt: ‘Je bent de enige
die nog met haar kan praten.’ Ik vond het een prachtig cadeau dat
ik van hem kreeg.’

NON-VERBALE COMMUNICATIE

Voor Hans was deze reactie een bevestiging van de invulling die
hij geeft aan zorg. ‘Ik vind het belangrijk dat bewoners en familie
weten ‘je wordt bij ons gezien’. Zelfs als je er zelf geen weet meer
van hebt. Dat moment met die bewoonster was misschien vooral fijn
voor haar familie. Ze is er nog, ze kan dit nog, er is nog communicatie. Ook non-verbale communicatie is een gesprek.’
Binnen Lucia is Hans een middag in de week als Flops aanwezig.
De andere uren is hij activiteitenbegeleider. Verzoeken van andere
huizen hoopt hij binnenkort op te pakken met een collega-clown.
‘Dan kun je allebei een ander type zijn, en je kunt op elkaar terugvallen.’ Volgend jaar wil Hans ook een vervolgopleiding doen in de specialisatie psychiatrische patiënten. ‘Dan kan ik ook op die afdelingen
aan de slag.’ De reacties van zijn collega’s in de zorg zijn positief,
vertelt hij. ‘Na zoveel jaar ben ik een bekend verschijnsel geworden.
Maar de Dichterbij-Clown heeft naar mijn idee zeker bestaansrecht.
Als ik de verzorgenden er naar vraag, zijn ze altijd blij met mijn
komst. Ik heb er ook nog steeds voldoening van. Een dag is lang,
en alles wat afleiding biedt aan de bewoners is welkom.’

PAGINA 9

PAGINA 10

VERBAZING BIJ CLIËNTEN WAT HET S.V.T.-TEAM THUIS KAN DOEN
De medewerkers van het S.V.T.-team voeren hoogcomplexe verpleegtechnische handelingen uit. Vroeger was de naam M.T.H.;
medisch-technische handelingen team. ‘Maar de huidige naam
dekt de lading beter.’ Een groep van 18 verpleegkundigen draait in
drie ploegen continu dienst in het hele gebied van Thebe. Per week
komen gemiddeld 50 nieuwe cliëntaanmeldingen binnen.

UITDAGING IN HET ONVERWACHTE

‘Iedere dag is anders’, aldus Bram. ‘En dat maakt het voor mij juist
zo leuk. Je moet de uitdaging kunnen zien in het onverwachte. Als
je dat leuk vindt, kun je het binnen ons team heel lang volhouden.
Voor mij is het goud. Zeker omdat ik de zorg voor cliënten in de wijk
sinds enkele jaren combineer met het kantoorwerk als coördinator.
In deze functie ben ik in contact met de verwijzers, collega’s en
cliënten en regel ik onder andere de aanname van nieuwe cliëntzorg
en de planning van de routes. Door die combinatie maak ik het hele
plaatje mee. En dat past prima bij mij.’ Bram werkte voor hij bij het
S.V.T.-team kwam 9 jaar op de afdeling Chirurgie in een ziekenhuis.
Na 1 dag meedraaien bij S.V.T., was hij verkocht. ‘De zelfstandigheid die je hebt, en dat je zelf de problemen moet oplossen die je
tegenkomt. Je hebt je I-pad met je planning en je gaat op pad. Jij
komt bij de cliënt en jij moet het daar doen. Die uitdaging, dat vind
ik te gek.’

Desk undig
Het verhaal van

Bram Vorspaget
Het team Specialistische Verpleging Thuis (S.V.T.) bestaat al meer dan twintig
jaar. Toch zijn er nog steeds mensen - ook in de zorg - die niet weten hoeveel
hoogcomplexe verpleegkundige handelingen er thuis mogelijk zijn. Bloedtransfusies, pijnstilling via een pomp, buikdialyse; het kan allemaal thuis dankzij het
S.V.T.-team waar Bram Vorspaget al zo’n zeven jaar deel van uitmaakt. ‘Cliënten
zijn oprecht verbaasd als ze horen wat er kan. De lijst met handelingen die we
kunnen uitvoeren is bijna eindeloos. En ik moet de eerste mens nog tegenkomen
die liever in het ziekenhuis is dan thuis.’

Het S.V.T.-team kan worden ingeschakeld door huisartsen, specialisten, collega’s van het wijkteam, andere thuiszorgorganisaties
of transferverpleegkundigen van ziekenhuizen. ‘De meesten weten
ons wel te vinden. Maar nog lang niet bij iedereen is bekend welke
mogelijkheden er voor de cliënt thuis zijn. Juist in de zogeheten ziekenhuisverplaatste zorg kunnen wij heel veel betekenen. Als artsen
dit weten, kan een ziekenhuisontslag veel eerder geregeld worden.
En voor de patiënt is dat alleen maar fijn.’
Bram kan een hele reeks voorbeelden noemen van de hoogcomplexe verpleegtechnische handelingen die hij en zijn collega’s
kunnen uitvoeren. Bij cliënten van alle leeftijden, en bij alle mogelijke
ziektebeelden. Infuuszorg, bloedtransfusies, pijnstilling, palliatieve
sedatie via de pomp, complexe wondverzorging en het inbrengen
van neus-maagsondes bij zuigelingen met slikproblemen, om er
een paar te noemen. ‘Alles met lijntjes en naaldjes eigenlijk’, zegt hij
schertsend.

JE LEERT MENSEN LEZEN

‘De cliëntengroep is heel divers, de ziektebeelden en de behandelingen ook. Het gaat van baby’s van een paar dagen oud tot 100-jarigen. Onterecht bestaat het idee dat wij alleen maar langs komen
vliegen bij hele ingewikkelde gevallen, ons kunstje doen en dan
weer weg zijn. Dat is niet zo. Er zijn cliënten waar we al vier jaar lang
iedere week een bloedtransfusie doen. Ook worden we gevraagd
om instructies te geven aan collega’s van de wijkteams bij bepaalde
verpleegtechnische handelingen die zij niet vaak uitvoeren. Natuurlijk
maken we ook acute gevallen mee, als midden in de nacht ineens
iemand onwel wordt. Dan is het een uitdaging om ook als je voor
het eerst bij een cliënt komt, meteen een relatie aan te gaan. En
tegelijk snel en professioneel te handelen. Voordeel van dit vak is

dat je leert om heel snel mensen te lezen. Zeker omdat je bij ze thuis
komt, en ziet hoe ze wonen en leven. In een paar minuten kun je
veel over iemand te weten komen.’
Cliënten ervaren het als zeer positief dat ze thuis de zorg kunnen
krijgen die nodig is. ‘De laatste jaren zie je een toename van mensen
met de ziekte van Lyme. Die hebben langdurig zorg nodig, vaak wel
4 tot 6 weken antibiotica via een infuus, maar dat hoeft niet perse
in het ziekenhuis. In een ziekenhuis is een cliënt met een pomp aan
een infuuspaal minder mobiel. In hun eigen omgeving kunnen ze
rondlopen met een kleine infuuspomp in een rugzakje. Een maximale behandeling met minder zorgmomenten per dag. Deze optie is
natuurlijk heel patiëntvriendelijk.’
Vaak is het S.V.T.-team onderdeel van een grotere groep van
zorgverleners. ‘Een kankerpatiënt bijvoorbeeld kan ook te maken
krijgen met decubitus, ondervoeding, minder mobiliteit, een enorm
complexe zorgvraag. Dan zijn wij onderdeel van een heel zorgteam
samen met de wijkverpleging, huisarts, specialist enzovoort. Natuurlijk doen we alles in goed onderling overleg. Altijd met het belang
van de cliënt voorop.’

HELIKOPTERVIEW

Als S.V.T.-team heb je het voordeel van de ‘helikopterview’ in de
thuissituatie, vertelt Bram. ‘In een ziekenhuis is het aanbrengen van
een pijnpomp een klein stukje van de totale behandeling. Ik kom
speciaal voor die morfinepomp en kan doorvragen. Wat voor pijn
heeft u? Is het zeurende pijn, of stekende pijn, wat voelt u precies?
Daarnaast kan ik ook signaleren hoe het verder met een cliënt gaat.
Pakt de familie zoals afgesproken zaken op of blijven er dingen
liggen. Moet er niet een ander bed komen, of is extra hulp nodig.
Die zaken bespreek ik zo nodig met de huisarts of het reguliere
wijkteam.’

INTIEME SETTING

In de afgelopen jaren heeft hij vele mooie dingen meegemaakt,
maar ook hele verdrietige. ‘Een kindje van 7 maanden dat kwam te
overlijden en waar ik nauw bij betrokken was. Dat vergeet je nooit
meer. Misschien omdat ik zelf kinderen heb, maar ook bij collega’s
die geen kinderen hebben, komt zoiets hard aan. Wij zijn niet van
steen. Dan janken we een keer samen hard op kantoor en gaan
weer door.’
De zorg voor mensen in hun laatste levensdagen kan verdrietig zijn
maar ook heel dankbaar. ‘Wij komen bij terminale zorg natuurlijk
altijd in een hele intieme setting binnen. Bij mensen thuis, mensen
die klaar zijn om afscheid te nemen van het leven. Het is mooi als
je dat afscheid zo comfortabel mogelijk kan maken. Het onvermijdelijke haal je niet weg, maar het pad er naar toe kan een grindpad
zijn of een gladde asfaltweg. Als een familielid tegen je zegt ‘moeder
leed altijd zoveel pijn maar de laatste periode was ze zo vredig’, dan
is dat toch mooi.’
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Dini Musters-Van de Meydenberg (61) had 2,5 jaar geleden de
ongelooflijke pech uit het niets getroffen te worden door een zeldzame vleesetende bacterie. Op vrijdag ging ze naar de huisarts met
een klein bultje, op dinsdag lag ze in de ambulance richting het
TweeSteden ziekenhuis in Tilburg. Daar hielden de artsen haar twee
weken in een kunstmatig coma terwijl ze ondertussen vochten om
de enorm agressieve bacterie een stap voor te blijven. In twee dagen tijd ging ze vier keer onder het mes. Een vijfde operatie was niet
mogelijk, want ‘dat was niet meer menselijk’, vertellen haar man en
zoon. De ochtend van de tweede dag bracht gelukkig een keerpunt,
en met het opkomen van de zon durfde de familie te geloven dat ze
hun moeder zouden behouden. ‘Al die tijd was het enorm spannend
of ze het zou halen. De meeste mensen met deze bacterie overlijden
binnen 72 uur.’

MENTALE ONDERSTEUNING

Uniek

Het verhaal van

Sanne van Beek en Dini Musters
Sanne van Beek, wijkverpleegkundige in Waalwijk, komt al 2,5 jaar minimaal twee
keer per week over de vloer bij Dini Musters. Al die tijd wordt Dini verzorgd voor
een grote wond, die nog steeds niet helemaal genezen is. De band tussen
Sanne en Dini is in al die jaren een unieke geworden, omdat de wijkverpleegkundige vooral de mens ziet in haar cliënt. ‘Sanne mag binnenvallen wanneer ze wil.
Ze is bijna familie’, vertelt Dini. En Sanne: ‘Ik voel me hier altijd welkom.’

Na zes weken ziekenhuis kwam Dini thuis, met een kleine huisapotheek aan verband- en wondverzorgingmaterialen. De bovenverdieping van hun huis werd leeggeruimd om alle spullen te kunnen
herbergen, in de kamer kwam een bed. De eerste thuiszorg werd
gegeven door het S.V.T.-team van Thebe, Specialistische Verpleging
Thuis. Toen Sanne van Beek voor het eerst de wond van Dini zag,
schrok ze. ‘Mijn hemel wat is dit. Dat dacht ik echt. En hoe gaan we
dit doen? Dit wordt een traject van jaren. Ik had nog nooit zoiets gezien. Maar ik heb me de eerste tijd vooral op Dini gericht. Het klinkt
misschien raar, maar die wond was eigenlijk even bijzaak. Hoe gaat
het nu met u mevrouw?, vroeg ik. En toen brak ze. Iedereen dook
op die wond, maar ik ben er zeker de eerste tijd ook vooral geweest
voor de mentale ondersteuning.’
De verpleegkundigen van het S.V.T.-team leerden Sanne - van het
reguliere wijkteam Het Spoor - hoe het enorme wondgebied
verzorgd moest worden. Sanne, als coördinator, instrueerde op
haar beurt haar collega’s. En na de beginfase kwam de verzorging
helemaal bij Sanne te liggen. ‘Je bent een gezonde vrouw en wordt
wakker op de IC, met een grote wond, een stoma, een katheter
en diabetes. Dat is natuurlijk enorm ingrijpend. De eerste maanden
kwamen we elke dag. Drie keer in de week 2,5 uur wondzorg.
Daarnaast de katheter, wassen, en alles wat er bij komt. Gelukkig
kon ik terugvallen op de andere wijkteams als dat nodig was, want
tijdens de wondverzorging had ik soms ook bereikbaarheidsdienst.
Als ik dan opgeroepen werd, nam een ander team die oproep over.
Die extra ondersteuning werkte prima.’

Langzaam, met kleine stapjes, is het in de afgelopen 2,5 jaar beter
gegaan met Dini. Na een jaar mocht het stoma eruit, de katheter
ging weg. Van het bed kwam ze in een rolstoel, en ze kan ook
weer korte stukjes lopen. ‘Maar ze is nooit een hele week uit zorg
geweest’, vertelt Sanne. En bij ieder stapje vooruit, komt er vaak
ook weer tegenslag. Een huidtransplantatie waarbij huid van het bovenbeen naar de buik werd verplaatst, mislukte. Maar liefst 45 keer
reisde Dini vanuit Waalwijk naar de Da Vinci-kliniek in Geldrop, voor
hyperbare zuurstoftherapie in een speciale cabine. De bedoeling
was dat door deze therapie de wond eindelijk compleet zou sluiten.
Helaas is dit niet gebeurd.
‘Ik heb periodes gehad dat ik het helemaal niet meer zag zitten’,
vertelt Dini. ‘Dat dit in Geldrop nu weer niet gewerkt heeft, dat is
heel moeilijk. Iedere keer als ik daar was geweest, was ik doodop.
En bij andere mensen, die samen met mij de therapie volgden, hielp
het wel. Maar voor mij is het nu weer terug naar de artsen in Tilburg,
om te zien wat er nu moet gebeuren.’‘Voor de gemoedstoestand is
dit natuurlijk heel zwaar’, vult Sanne aan. Bij alle ups en downs is
Sanne voor Dini het vaste aanspreekpunt, de arm om haar schouder
en degene die haar motiveert. Ze bezoekt Dini nu twee keer per
week. ‘We hebben een speciale band gekregen. Als de wond ineens
dicht zou gaan, en er geen verzorging meer nodig is, dat zou heel
raar zijn. Als Dini beter is, dan kom ik hier nog op de koffie denk ik.’

WE ZIJN ALLEMAAL MENSEN

Dini zegt op haar beurt: ‘Sanne mag hier altijd binnenvallen,
wanneer ze maar wil’. En dat gebeurt ook wel eens. Zoals die keer
dat het brommertje van Sanne het begaf, en de familie Musters ‘m
weer aan de praat kreeg. Bij een rustige dienst in de nacht van oud
op nieuw, stond er voor Sanne ook een bord klaar bij het buffet,
zodat ze tussen de oproepen door mee kon eten. ‘We zijn allemaal
mensen’, aldus Sanne. ‘In principe probeer je werk en privé
gescheiden te houden. Maar dit gaat verder.’ ‘Je hoort bij het
interieur intussen’, grapt Dini. En haar zoon: ‘We krijgen haar niet
meer weg!’

EMOTIES GEDEELD

‘Als er ‘s nachts iets was, kwamen ze vanuit Tilburg’, vertelt Dini.
‘En dat gebeurde veel, soms wel twee keer per nacht.’ De familie
moest er dan telkens uit om de deur open te maken, want Dini kon
niet uit bed. Dat de verzorging overdag bijna altijd door Sanne gebeurt, vindt Dini heel fijn. ‘Sanne is praktisch een vriendin geworden.
Ze kent mijn verhaal, we hebben de emoties gedeeld en ze weet
wat er speelt. Je hoeft ook niet iedere keer je lichaam aan een nieuw
iemand te laten zien. Omdat het zo bijzonder is wat ik heb, stonden
in het ziekenhuis op een gegeven moment twaalf mensen aan mijn
bed. Dat is niet leuk meer.’

SANNE VAN DE THUISZORG IS
BIJNA FAMILIE GEWORDEN
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Aandachtig
Het verhaal van

Annie van Dongen
Achteraf gezien begon het toen haar partner Trees 62 was. De eerste tekenen
van dementie. Vergeetachtig, verward, steeds minder actief. Maar het duurde
nog een paar jaar tot de echte diagnose werd gesteld. En op 21 februari 2014
werd Trees opgenomen op de afdeling voor jong-dementerenden van Aeneas.
Annie van Dongen kan er niet zonder tranen over vertellen, over die dag.
‘Haar daar achter laten, dat was pfffff...... Ook al weet ik dat het de goede plek
is. Bij iemand op die leeftijd, die nog zo vol in het leven staat, daar past zo’n
ziekte gewoon niet bij.’

EEN AFSCHEID IN GEDEELTEN, MET GROTE HEFTIGE SPRONGEN

Annie kiest haar woorden zorgvuldig. Vertelt rustig en beheerst.
Maar als het gaat om de dag van opname, en de smoezen die ze
moest gebruiken om haar partner mee te krijgen naar haar nieuwe
woonplek, heeft ze het moeilijk. ‘Ik voel het nóg, nog steeds.
Je beschikt over het leven van een ander. Het opnamemoment was
afschuwelijk. Het ging ineens zo snel. Maar misschien is dat ook
maar goed.’ Samen met de zus van Trees heeft ze bij thuiskomst
‘gigantisch’ gehuild. Ruim 25 jaar woonden ze samen, in hun huis
in Breda. ‘En dan ben je ineens alleen, en niet uit vrijwillige keuze.
Ik moet nog steeds mijn draai vinden, ook tweeënhalf jaar later. Ik
ben altijd bezig, er zit geen rem op. Mijn hoofd is niet rustig, ik moet
van alles.’

leeftijdscategorie. De geest wil misschien niet meer, maar het lijf is
nog jong en wil bewegen. Dus gaan ze wandelen, en sjoelen, dagjes
uit. Ook het contact met de verzorgenden, het samen dingen doen,
de ruimte en de kleinschaligheid, het klopt gewoon helemaal.’

AFSCHEID IN GEDEELTEN

ACTIEF MEEDRAAIEN

Annie (68) is gepensioneerd maatschappelijk werkster. Trees was,
voordat ze ziek werd, cipier in de gevangenis. Twee vrouwen die
volop meedraaiden in de maatschappij. Annie heeft nog steeds
een overvolle agenda, met vrijwilligerswerk voor het Inloophuis voor
mensen met kanker, haar lidmaatschap van de cliëntenraad en de
bezoeken aan haar partner. Trees, nu 70, heeft steeds meer moeite
met communiceren en Annie ziet vooral aan haar gezicht dat ze
haar nog herkent. ‘Ik schrijf altijd in een agenda hoe laat ik de volgende dag op bezoek kom. Maar dan zei ze ‘dat staat er wel, maar
die komt nooit’. Zo is er iedere keer iets nieuws, een andere onaangename verrassing. En je weet wel hoe dat komt, maar je voelt het
toch. Het is een afscheid in gedeelten, met soms hele grote heftige
sprongen.’
In de jaren voordat de neuroloog vaststelde dat Trees verschillende
kleine herseninfarcten had gehad en leed aan vasculaire dementie,
was ze vaak boos. In 2008 al vond Annie dat haar partner veranderde. Overspannen misschien of dementie? Het ging in ieder geval
niet goed. Maar bezoeken aan de huisarts, met en zonder Trees,
hadden geen resultaat. In 2009 werd Trees heel ziek door een fikse
longontsteking, waarna ze nooit meer de oude werd. De vergeetachtigheid verergerde en haar energie was beperkt. In 2011 bleek
dat Trees acuut geopereerd moest worden vanwege twee niet-eerder gesignaleerde hartinfarcten. ‘Met spoed een hartoperatie. In
het ziekenhuis was ze hartstikke verward, maar we dachten van de
narcose. Na het ziekenhuis zes weken hartrevalidatie en toen leek
het de goede kant op te gaan, ook geestelijk.’
Maar dat was ijdele hoop. ‘Het huis heeft een keer zwart gestaan
van de rook omdat ze een pannetje op het vuur had laten staan.
En zij helemaal in paniek want ze wist niet wat ze moest doen. Ik
zag haar achteruit gaan, tot ze alleen nog maar op de bank zat en
niks meer deed.’ Het werd steeds moeilijker voor Annie om te gaan
werken, de deur uit te gaan. ‘In het begin kon ik haar nog wel alleen
laten maar er kwam een fase dat dit niet meer ging. En ze weigerde
pertinent hulp, er mocht niemand in huis komen.’

PASSENDE LEVENSSFEER

Uiteindelijk stelde de casemanager voor om te gaan kijken op de
afdeling voor jong-dementerenden bij Aeneas. ‘Ik ben gegaan en
was er direct heel blij mee. Ik hoefde ook niet ergens anders te gaan
kijken. Waarom? Ik moet er niet aan denken als ze bij echt heel ouderen zou komen. Hier zijn ze gericht op de meer jongeren, op het
actief zijn. De hele levenssfeer, de muziek, het past allemaal bij haar

Toch had Annie de bevestiging van een deskundige nodig om de
knoop door te hakken. ‘De specialist ouderengeneeskunde van
Aeneas is bij ons thuis op bezoek gekomen. Trees zat er bij, maar
ze reageerde nergens op. Zelfs niet met een gezichtsuitdrukking.
Toen zei de arts tegen mij ‘Trees is heel ver weg. Zal ik eens zien of
er een plek voor haar vrij is?’ En ik wist, als ik ja zeg, dan is die plek
voor Trees.’

Sinds 21 februari 2014 brengt Annie iedere dag een bezoek aan de
huiskamers voor jong-dementerenden in Aeneas. Meestal van tien
uur in de ochtend tot na de lunch. Op maandag is er muziektherapie
bij woonzorgcentrum Lucia waarvoor de dames samen in de auto
op pad gaan. ‘Dat werkt geweldig. Praten lukt eigenlijk niet meer
nu, maar bij muziek heeft ze wel volle zinnen.’ Op dinsdagmiddag
wandelt de Alzheimergroep in het Mastbos met koffie na. Op vrijdag
doet Annie de haren van Trees. En zo is er iedere dag wel iets.
‘We zijn ook vaak met de twee huiskamers van de afdeling, veertien
bewoners in totaal, uitstapjes gaan doen. Naar de Beekse Bergen,
een verwendag of een picknick. Trees en ik gaan ook samen wandelen of naar de kinderboerderij. Op de afdeling wordt met elkaar
de tafel voor de lunch klaargemaakt en ruimen we samen op. De
waskar, dat is ook onze klus en toen het nog beter ging, was Trees
degene die de plantjes water gaf. De bewoners draaien heel actief
mee, als dat kan.’
Het proces van afscheid nemen gaat nog steeds door, dat houdt
niet op. ‘Het geeft wel troost dat ze hier op een goede plek zit. Ieder
op zich krijgen de bewoners de aandacht die ze nodig hebben.’
Communicatie is er nog non-verbaal. ‘Ik let heel goed op haar
mimiek en haar gebaren om te zien wat ze bedoelt. En ik probeer
daar op aan te sluiten, dat lukt aardig. Je moet je er op instellen dat
je het met die kleine dingen doet. Niet te veel verwachten, anders
ga je er aan kapot. Ze kan nog boos zijn maar dat is vooral als de
anderen onaardig doen tegen de verzorgenden, dan komt ze voor
hen op. Dat vind ik wel mooi eigenlijk.’
‘Met de familie en partners van de andere bewoners heb ik niet zo
heel veel contact, wel bezoek ik de familie-avonden die de pastorale
zorg en de verzorging organiseren. Daar delen we onze ervaringen.
Dat is prettig, want iedereen heeft zijn eigen verhalen en gevoel
daarbij. Het zit wel goed op deze afdeling, dat blijkt wel uit het feit
dat familieleden van overleden bewoners hier nog steeds komen
koken als vrijwilligers. Helaas heb ik de afgelopen jaren al een paar
keer een begrafenis van een bewoner meegemaakt. Als je dan ziet
hoe goed Aeneas vertegenwoordigd is, ook met verzorgenden. Dat
zegt wel iets over de betrokkenheid.’
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IEDERE BEWONER
VERDIENT
100 PROCENT
MIJN AANDACHT

Mien Timmers (61) hoort bij Lucia, en Lucia hoort bij haar. Vorig jaar
was er feest, want toen vierde ze haar zilveren werkjubileum. Dat ze
in de zorg zou gaan, was voor Mien niet meer dan logisch. ‘Ik heb
van jongs af aan een hart voor de zorg. Mijn moeder komt uit een
gezin van 21 kinderen. Het delen met elkaar, het zorgen voor elkaar,
dat is met de paplepel ingegeven. Een warm gezin, iedereen dicht
bij elkaar, het kon bijna niet anders dat ik in de gezinszorg ging.’
Aanvankelijk was dat in de keuken, later had ze de post en het
kopieerwerk binnen Lucia onder haar hoede. Een half jaar aan de
receptie beviel Mien wat minder. ‘Mooi werk, maar het past niet bij
mij. Bij de receptie gebeurt telkens wat anders. Als er een bewoner
met een vraag voor me stond, ging weer de telefoon. Dat vond ik
vervelend, want als er iemand bij me is wil ik die honderd procent
mijn aandacht geven. Dat verdient een bewoner ook.’
Eigenlijk moet ze cliënten zeggen, zegt Mien. Dat is de officiële
benaming. Maar als ze vertelt over Lucia, heeft ze het over ‘haar
bewoners’, of ‘haar mensen’. Die staan voor haar op nummer 1, in
alles wat ze doet. Sinds 2008 werkt ze in de AB; activiteitenbegeleiding. En de laatste jaren centraal, ‘de slagroom op de taart’.
‘Toen ik in de keuken werkte, droomde ik hier al stiekem van. Grote
activiteiten organiseren, sponsoren en financiering zoeken, netwerken, scholen binnenhalen. Heerlijk om te doen. Voor onze bewoners dingen mogelijk maken die normaal niet kunnen, door extra
financiën te regelen. Zorgen dat ze genieten, dat ze het naar de zin
hebben. Daarvoor zijn we hier, daarvoor krijg je een maandsalaris.’

Waardevol
Het verhaal van

Mien Timmers
Sommige mensen hebben ‘zorgen voor anderen’ door hun aderen
stromen. Mien Timmers, activiteitenbegeleidster bij woonzorgcentrum
Lucia in Breda, is zo iemand. Al meer dan 25 jaar werkt ze in Lucia, en
ze is nog lang niet uitgezorgd. ‘Dat zit gewoon in me, dat heb ik van thuis
meegekregen. Ik ga ook echt elke dag met zoveel plezier naar het werk.
Leuke dingen mogelijk maken voor onze bewoners, mensen een goed en
waardevol leven bezorgen. Daar gaat het om, daarvoor ben je hier.’

IN GESPREK BLIJVEN MET ELKAAR

Lucia heeft zo’n 180 bewoners en Mien kent ze praktisch allemaal.
Lopend door het huis is er voor iedereen een persoonlijke begroeting, of een kort praatje. De bewoners vormen een gemengde
groep, en ook de leeftijden lopen uiteen. Er zijn mensen met Korsakov, bewoners die lijden aan dementie en ouderen met psychiatrische
problemen. In de omgang met cliënten is het daarom essentieel de
achtergrond van de bewoner te kennen en in te spelen op haar of
zijn specifieke behoefte. ‘Mijn uitgangspunt is dat de bewoners zich
op hun gemak moeten voelen bij me. Daarvoor is het fijn als je iets
meer van ze weet. Niet alleen wat betreft hun gezondheid, dat hoor
ik van de collega’s op de afdelingen. Maar ook over hun leven voordat ze in Lucia kwamen. Daarom neem ik de tijd om met de mensen
te praten, en met hun familie. Wat voor beroep had hij vroeger, wat
zijn z’n hobby’s, dat soort dingen. Als iemand dan onrustig is of zich
niet op z’n gemak voelt, weet je waar je het over kunt hebben om
hem weer gerust te stellen.’
Wat iemand een goede activiteitenbegeleider maakt, daar heeft
Mien geen pasklaar antwoord op. ‘Goed met mensen kunnen omgaan. En dat heb je of dat heb je niet. Voor mij betekent het vooral
respect. Je ziet misschien nu een oude verwarde man in een stoel
zitten, maar vroeger is hij ook jong geweest. Iemand die midden in
het leven stond. Als je dat voor ogen houdt, krijg je vanzelf respect
voor iemand.’ De mensen verwennen, is een andere uitspraak die
vaak terugkomt bij Mien. ‘Het valt niet mee hoor, als je vanuit thuis
ineens op een unit met zeven anderen komt te zitten waar je mee
moet zien te matchen. Ontspanning is dan zo belangrijk. Iedereen
wil op een leuke manier de dag doorkomen. Eens een keer een ander uitzicht, weg van de afdeling. Dan betekent een ochtend bingo
heel veel.’

ZO GERIEFLIJK MOGELIJK

Lucia moet voor de cliënten een zo goed mogelijke kopie van thuis
zijn, vindt Mien Timmers. ‘Het is niet hetzelfde als thuis, dat vind

ik een verkeerde bewoording. Dat kan ook niet. Maar we kunnen
het wel zo goed mogelijk nabootsen. Zodat mensen hier in blijheid
hun laatste jaren doorbrengen. Het management streeft er naar om
mensen een goed en waardevol leven te bezorgen in onze huizen.
Daar doen we alles aan, hoewel het budget vanuit de overheid onder druk wordt gezet. Het is mooi om te zien dat we toch gesteund
worden in onze activiteiten voor de dagbesteding, want ook hier zit
natuurlijk een kostenplaatje achter. Wij gaan door, ook in mindere
financiële tijden om het verblijf zo gerieflijk mogelijk te laten zijn en
bewoners hun waardigheid te laten behouden.’ Dat het niet in alle
zorgorganisaties zo werkt, weet Mien uit ervaring. ‘Er zijn huizen
waar erg in activiteiten wordt geschrapt. Of waar ze louter op
vrijwilligers draaien. Natuurlijk, wij hebben het geluk dat wij ook op
een groep van 80 vrijwilligers kunnen rekenen. Zonder hen gaat het
niet. Maar je hebt professionals nodig, vanwege de specifieke eisen
van de verschillende soorten bewoners die wij hebben. Gelukkig
zijn er ook veel familieleden die zich hier zo thuis voelen dat ze hulp
bieden. Dat is helemaal mooi, als je het samen met mantelzorgers
en familie kunt doen.’

‘WIJ HALEN BUITEN NAAR BINNEN’

Als Mien over de activiteiten binnen Lucia vertelt, beginnen haar
ogen te glanzen en komt ze woorden te kort. Ze wil iedereen
genoemd hebben, en niets overslaan. ‘Wij doen bij Lucia heel veel.
Dat siert dit huis. Ik ben er trots op dat ik hier werk. Het is misschien
een oud gebouw, maar het is zó gezellig. Er kan zó veel. Zo halen
we regelmatig jong grut over de vloer. Scholieren die hier drie dagen
pepernoten komen bakken rond Sinterklaas. Die komen schuchter
binnen omdat ze denken dat hier alleen treurige mensen zitten,
met het koppie naar beneden. Veel jongeren komen maar weinig in
een bejaardenhuis. Maar als ze dan weggaan, vinden ze dat de tijd
voorbij gevlogen is. En krijgen we een bedankbrief hoe leuk ze het
hebben gehad.’

CONFETTI EN DJ TIËSTO

Een culturele middag, groenten en fruit kweken in de drie prachtige
tuinen van Lucia, een ritje met het Bredase toeristentreintje, een
Indiaanse middag, een boerenbruiloft met een echtpaar dat officieel
getrouwd werd; de lijst is eindeloos. Samen met haar collega’s van
de centrale groep en de activiteitenbegeleidsters op de afdelingen
bedenkt Mien iedere week weer een uitgebreid programma. Zo nu
en dan halen ze hiermee zelfs de landelijke media, zoals die keer dat
DJ Tiësto kwam draaien en meteen een muziekinstallatie aan Thebe
schonk. ‘Muziek, confetti, de mensen hebben genoten!’
Voor al die activiteiten is extra geld nodig, en dan heb je aan Mien
een goeie. Zo regelde ze een grote blokhut van de Rabobank, en
gratis plantjes voor in de moestuintjes. Een van de bewoners verkoopt een deel van de groenten en fruit, en van die centen kan weer
een leuke middag georganiseerd worden. ‘Dat is weer een mooi
voorbeeld hoe we onze activiteiten pasklaar proberen te maken voor
iedere bewoner. Die meneer heeft vroeger een groot bedrijf gehad
en vindt het heerlijk om zo nog als ondernemer bezig te zijn.
Een andere bewoner was altijd boekhouder en helpt mij nu heel
nauwkeurig met het verspreiden van krantjes en blaadjes.’
De inspanningen van Mien en haar collega’s worden gewaardeerd.
‘Dat merken we en dat horen we ook. Van de directie, van familie en
ook van de bewoners zelf. Wat dat betreft is er wel wat veranderd in
de loop van de jaren. Sommige van onze bewoners zijn heel mondig, en geven het direct aan als ze iets niet willen. Dat vraagt wel
wat van je. Maar die uitdaging maakt het alleen maar leuk.’
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De dorpscoöperatie Wij-wel is enkele jaren geleden opgericht door
inwoners van Diessen om in te spelen op de veranderingen in de
zorg- en welzijnssector. Het idee is dat de Diessense bevolking
samenwerkt om elkaar sterk te maken. Zodat alle inwoners kunnen
blijven wonen waar ze willen wonen en de mensen ‘met elkaar, en
voor elkaar’ zorgen. ‘We doen het samen, dat idee staat centraal.
Het is halen en brengen. Nu zijn wij sterk en kunnen we voor anderen iets betekenen, en we hopen dat anderen voor ons klaarstaan
als wij niet meer sterk zijn’, omschrijft Carin de kerngedachte van
de dorpscoöperatie.
Zij is vanuit Thebe bij Wij-wel betrokken geraakt in 2013. ‘Vanuit
mijn rol als wijkverpleegkundige ben ik gevraagd om dorpsondersteuner te worden in Diessen. De gemeente Hilvarenbeek, waar
Diessen onder valt, kreeg net als andere gemeenten meer verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en wonen en wilde
daar een bepaalde vorm aan geven. In Esbeek is toen een pilot
gestart met een eerste dorpsondersteuner, gefinancierd door de
gemeente. In de zomer van 2013 zijn we in Diessen voorbereidingen
gaan treffen en januari 2014 begonnen wij.’

LAAGDREMPELIG

Kracht

Het verhaal van

Carin van Gorp
Carin van Gorp is behalve wijkverpleegkundige bij Thebe ook dorpsondersteuner. Een functie die het woordenboek nog niet kent, maar in diverse dorpen in
Noord-Brabant al jaren bestaat. Vanuit Thebe is Carin voor enkele uren per week
gedetacheerd als dorpsondersteuner bij de coöperatie Wij-wel in Diessen, die ook
Baarschot en Haghorst bedient. Zij wijst mensen de weg in de wereld van zorg,
welzijn en wonen. Mooi en dankbaar werk, dat uitdagend is. En tegelijk ook veel
energie kan kosten. ‘Ik loop soms dagen na te denken over een oplossing voor
een vraag.’

Wij, dat zijn Carin van Gorp en haar collega Brigitte Vermeulen.
Brigitte is dorpsondersteuner vanuit Ledenvereniging Thebe Extra en
tevens ledenconsulent van Thebe Extra. Beide dames houden iedere week een ochtend spreekuur in Diessen. Iedereen met vragen op
het gebied van zorg, welzijn en wonen kan hier terecht. ‘Wij werken
heel laagdrempelig. Je kunt zonder verwijzing bij ons binnenlopen.
Of mailen, bellen, enzovoort. Iedereen is welkom, maar de meeste
vragen komen van ouderen. We proberen de oplossing zo simpel
mogelijk te houden, maar als het nodig is kunnen we opschalen en
zonder verdere tussenkomst professionele hulp inroepen. Bijvoorbeeld de wijkzorg, of we bellen de gemeente.En als wij melden
dat iemand een bepaalde voorziening nodig heeft, dan gebeurt
dat in bijna alle gevallen ook. Het werkt twee kanten op, want de
WMO-consulenten van de gemeente geven op hun beurt aan ons
signalen door die wij dan verder oppakken.’
Dorpscoöperatie Wij-wel heeft samenwerking gezocht met Thebe
Extra om de service aan de leden van de coöperatie te optimaliseren. Wie lid is van Wij-wel wordt automatisch lid van Thebe Extra, en
andersom geldt dat voor Thebe Extra-leden uit Diessen, Baarschot
en Haghorst. In Haghorst is overigens een andere dorpsondersteuner actief, zoals alle kernen van de gemeente Hilvarenbeek inmiddels een eigen dorpsondersteuner hebben.

TACT

Carin werkt 12 uur per week als dorpsondersteuner, en 12 uur als
wijkverpleegkundige in Diessen. De functies vullen elkaar aan, zegt
ze. ‘Bij onze nieuwe rol als wijkverpleegkundige hoort ook dat je
je bekend maakt in de wijk. Dat je elkaar weet te vinden en verder
kijkt dan alleen puur de zorgvraag. Een dorpsondersteuner doet dit
in het kwadraat. Soms signaleer ik als wijkverpleegkundige dingen
die ik volgens mijn takenpakket niet kan oppakken, maar waar de
dorpsondersteuner wel mee aan de slag kan. Een voorbeeld?
Je ziet wel eens dat de communicatie tussen een overbelaste
mantelzorger en een partner niet helemaal lekker loopt. Als dorpsondersteuner kun je die mensen op het spreekuur vragen en ze
wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Zodat de mantelzorger een
paar keer per jaar mee kan op een dagje met Thebe Extra, waardoor die een beetje ontspanning heeft en net wat meer lucht krijgt.’
Ze kan niet alles oplossen, zegt Carin van Gorp, en het vergt soms

de nodige tact en gesprekstechnieken om dat aan mensen over te
brengen. ‘Je wilt zoveel mogelijk de inwoners zelf mee laten denken
en geen pasklare oplossingen aanbieden. We stimuleren zelfredzaamheid. En tegelijk moeten de inwoners niet het gevoel krijgen
dat je ze afscheept. Individuele op maat gemaakte antwoorden, en
dat klinkt makkelijk maar dat is het niet. We kunnen heel veel doen,
maar soms moet je iemand teleurstellen. Er zijn veel ouderen die te
maken hebben met een groot huis dat ze schoon moeten houden,
of een tuin die veel onderhoud vergt. Maar ik krijg daar niet genoeg
vrijwilligers voor.’

ZORGVULDIG

Gelukkig kunnen Carin en Brigitte in de meeste gevallen wel iets
betekenen voor inwoners met een hulpvraag. Op de startavond van
Wij-wel kwamen 250 mensen af, en de bekendheid in de dorpen is
groot. Vrijwilligers die willen helpen melden zich aan, en Carin gaat
ook - samen met degene die hulp vraagt - gericht op zoek. ‘We
proberen het simpel te houden, de oplossing ligt vaak dichtbij. Een
oudere mevrouw die het verder goed redt maar moeite heeft om de
dakgoot schoon te maken, daarvoor komen we uit bij de buurman
die dat best voor haar wil doen. Of iemand die 1 keer in de 2 weken
mee wil fietsen op een duofiets, die hebben we ook gevonden. Een
moeder die bij ons kwam met een kind dat gepest werd, die is ook
goed geholpen. Het vergt wel tijd en energie om een goed vrijwilligersbestand te krijgen en te houden. Want je wilt de vrijwilligers
op de juiste manier benaderen en er zorgvuldig mee omgaan. Ook
iedere vrijwilliger heeft zijn verhaal, en wil graag aandacht.’
Momenteel is Carin bezig het netwerk rondom de dorpsondersteuners nog fijnmaziger te maken door een groep van buurtondersteuners samen te stellen. Met vrijwilligers die per straat of buurt
verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn. ‘Je kunt dan op een nog
lager niveau werken, krijgt meer signalen en kunt dus nog beter aan
preventie doen. Je merkt dat mensen eerder voor elkaar klaarstaan
als het om dezelfde straat gaat dan aan de andere kant van het
dorp. In veel buurten is het vanzelfsprekend dat je elkaar helpt, maar
het is fijn als er één iemand is die daarop aangesproken kan en mag
worden.’
De dorpsondersteuners overleggen maandelijks met de buurtondersteuners. ‘Het opzetten van deze nieuwe laag kost veel tijd, maar
het levert ook heel veel op. Deze mensen zijn de ogen en oren van
de buurt en signaleren dingen die ze met ons aan kunnen pakken.
Zo kunnen we grotere problemen voorkomen, en hoeven mensen
minder snel een beroep te doen op professionele zorg. Samen
zorgen we ervoor dat de inwoners van Diessen en Baarschot een
betere kwaliteit van leven hebben.’

DORPSONDERSTEUNER
WIJST DE WEG BIJ ZORG,
WELZIJN EN WONEN
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MIJN VERHALEN VERTELLEN HET COMPLETE
PLAATJE VAN DE ZORG
AAN OUDEREN

SINTERKLAAS 2013 IN HAGEDONK

Zittend in je rolstoel zeg jij: ‘Ik hoef niks te doen, alleen maar te rentenieren en ik heb ook nog een billenwagen.’ Ik moet erom lachen.
‘Nou, is dit geen mooie billenwagen?’ Je kijkt met een stralende blik naar mij: ‘Die heb jij niet, hè?’ ‘Kom, ik neem je in die billenwagen
mee naar beneden. Sinterklaas komt in het restaurant.’ ‘En krijg ik dan cadeautjes?’ vraag je met een blije lach.
Fragment uit een verhaal van Anita.

KERSTVIERING 2013 IN HAGEDONK

Er treedt een koor op. Jij begrijpt het allemaal niet en herkent me steeds vaker niet als je dochter. Je weet wel dat ik Anita ben, maar
je bedenkt daarbij dat ik je nichtje ben. Of je zusje..... Na de pauze lees ik mijn zelfgeschreven kerstverhaal ‘Het engeltje’ voor. Na het
voorlezen bedankt de activiteitenbegeleidster van Hagedonk mij. Opeens roep jij luid: ‘Dat is mijn dochter.’ ‘Is dat uw dochter? Die kan
wel mooi voorlezen,’ zegt de begeleidster. ‘Ja, dat is mijn dochter.’ De trots straalt van je gezicht. Een mooier kerstcadeau had je me niet
kunnen geven. De laatste weken leek je me zelden als je dochter te herkennen. Daarom voelde dit heel speciaal.
Fragment uit een verhaal van Anita.

Menslievend
Het verhaal van

Anita Lodewijks

Terug thuis zegt pa: ‘Zeg die afspraak maar af. Ik miste je moeder nu al. Ik probeer
de zorg nog wel even vol te houden. Samen met jou.’ De laatste regels van het
verhaal ‘Samen’. Vanaf het moment dat bij haar moeder dementie werd vastgesteld, heeft Anita Lodewijks dagboeknotities gemaakt over de zorg voor haar
ouders. Als amateurschrijfster verwerkt ze deze aantekeningen tot prachtige
persoonlijke verhalen. ‘Al dat schrijven van mij, dat is een soort van verwerken.
Maar ook wil ik anderen laten zien dat het niet alleen kommer en kwel is in de
huizen, dat er wordt gelachen. Je krijgt heel snel een glimlach van iemand.’

Anita’s moeder woonde in Hagedonk, in Prinsenbeek. In februari
2016 is ze overleden, maar de band met woongroep De Eik en
Hagedonk bestaat nog steeds. Iedere maandagmorgen gaat Anita,
vaak samen met haar hond Silver, naar het woonzorgcentrum waar
ze nu als vrijwilligster actief is. ‘Op de afdeling van mijn moeder
ja. Of dat niet confronterend is? Ik heb wel een keer op haar oude
kamer gekeken hoe die nu was ingericht. Maar mijn moeder was
zo ver opgeleefd, ik had er vrede mee dat ze kwam te overlijden.
Er was geen kwaliteit van leven meer. Natuurlijk wil je haar bij je
houden, maar ze lag nagenoeg altijd met haar ogen gesloten,
hoorde niets meer, het eten ging steeds moeilijker en ze reageerde
verder nergens op.’

LEVENSBOEK

Anita vindt het belangrijk een zo compleet mogelijk beeld te laten
zien van de zorg voor ouderen, en in het bijzonder die voor haar
moeder. Daarom schreef ze vanaf het begin veel details op. Van de
mooie én de hartverscheurende momenten. ‘Het is vreselijk om je
ouders te moeten scheiden van elkaar. Maar de zorg voor ma werd
voor mijn vader gewoon te zwaar. Hij was toen al 90 en mijn moeder
had al jarenlang gezondheidsklachten. Mijn vader deed heel veel
in het huishouden, altijd al, maar het ging niet meer.’ Januari 2013
verhuisde moeder voor twee maanden naar een woonzorgcentrum
in Breda, totdat er in maart een plekje vrijkwam in Prinsenbeek.
De activiteitenbegeleidster stelde voor een levensboek te maken
voor Anita’s moeder. ‘Dat vond ik zo leuk, dat ik het zelf ben gaan
doen. Juist ook omdat ik graag creatief bezig ben en al jaren schrijf.
De aanleiding was natuurlijk minder, maar het was heel plezierig om
hier mee bezig te zijn.’ In de lijvige multomap heeft Anita het hele
leven van haar moeder in beeld gebracht. Niet alleen herinneringen
(geschreven in de ik-vorm), maar ook foto’s, rijmpjes, liedjes. Het
levensboek geeft zo een mooi tijdsbeeld weer. ‘Het boek lag altijd
op haar kamer. Ik heb heel veel met haar kunnen delen. Het vormt
ook altijd weer een mooie aanleiding voor een gesprek. En voor de
verzorging is het fijn om meer van een bewoner te weten, dat gaven
ze aan. Zij krijgen een beter beeld met wie ze te maken hebben en
ook zij vinden hier aanknopingspunten voor communicatie.’
Het levensboek ligt nu bij haar vader, want helaas heeft Anita
opnieuw te maken met een ouder met dementie. ‘Het moment dat

ik dit ontdekte, dat vond ik wel heel hard. O nee, nog een tweede
ouder. En mijn moeder leefde toen nog. Aan de andere kant, het
is zoals het is. En ik heb intussen veel geleerd over dementie. Ook
dankzij mijn contacten met de verzorgsters, de familie van bewoners
en andere vrijwilligers. Je deelt je verhalen, de emoties, en je kennis.
En die ervaring komt me nu goed van pas.’

GOEDE ZORG

Mocht het zover komen dat haar vader niet meer zelfstandig kan
wonen, dan weet Anita nu veel beter wat er gaat komen. ‘Hij wil het
liefst in zijn eigen huisje blijven. Maar moet hij opgenomen worden,
dan zal hij goede zorg krijgen. Die wetenschap geeft je als familie
rust.’ Vanaf het begin voelde De Eik als een fijne plek, vertelt Anita.
‘De sfeer is goed, dat zie je en dat voel je. De verzorgenden hebben
het samen leuk, dat stralen ze uit. En voor mijn moeder waren ze zo
lief. Ook voor mijn vader, die bijna een jaar lang mijn moeder iedere
dag eten ging geven. Het is triest dat de zorg voor ouderen soms
zo negatief in het nieuws komt. Als je ziet wat de verzorgenden
allemaal doen en hoe keihard ze werken. En wat er dan op Facebook soms over hen gezegd wordt. Dat vind ik zo jammer.’
Het is juist om de verzorging te ondersteunen dat Anita nu als
vrijwilligster werkt. ‘Het geeft voldoening om iets voor anderen te
kunnen betekenen. Daar ben ik eigenlijk op een hele natuurlijke
manier ingerold. Als mijn vader mijn moeder eten gaf, had ik mijn
handen vrij. Dus wat is er dan logischer om brood te smeren voor
andere bewoners. En als we samen een spelletje deden, laat je een
andere bewoner natuurlijk ook meedoen. Zo groeit dat vanzelf.’
De zorg voor haar ouders, het vrijwilligerswerk, een baan van 12
uur en haar eigen huishouden; de agenda van Anita Lodewijks is
vol. ‘Gelukkig helpt mijn man mee. En ik doe het graag. Maar het is
passen en meten. En het gaat vaak ten koste van je eigen sociale
contacten en je eigen leven. Daarom probeer ik ieder weekeinde
een lange wandeling in de natuur te maken, en ga ik in de zomer
toch op vakantie. Dat is moeilijk, want dan ben ik niet in de buurt
van mijn vader. Maar ik heb die ontspanning nodig, om het zelf vol
te houden.’
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VRIENDIN BEA HOMMEL (LINKS), WIJKVERPLEEGKUNDIGE
MARLEEN HENDRIKX (MIDDEN) EN ZUS MARION VAN DEN HEUVEL.
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Wilma was de leider van het team. ‘Wij doen wat jij wil’, dat was het
motto van de anderen. Bea Hommel was 40 jaar bevriend met Wilma:
‘Als ik aan die weken denk, komt steeds het woord samen naar
boven. Samen met Wilma. Alles wat gebeurde, ook bij de verzorging,
werd altijd met haar besproken. En ook samen voor Wilma zorgen.
De wijkverpleging kwam iedere dag, en als ze er niet waren, hoefden
we maar te bellen of ze waren er weer. Wij voelden ons door hen
gesteund. De zorg gebeurde met zoveel toewijding en liefde, er was
nooit haast. We hebben al tegen elkaar gezegd ‘als wij iets gaan
mankeren, komen we in Hilvarenbeek liggen.’ Een groter compliment
is toch niet denkbaar.’ ‘Maar wij konden niet zonder jullie’, geeft wijkverpleegkundige Marleen Hendrikx uit Hilvarenbeek het compliment
terug. ‘Er was altijd iemand van jullie om mee te helpen.’

LEVEN IN EEN BUBBEL

In de tien weken dat Wilma thuis aan bed gekluisterd was, leefden
haar zus Marion van den Heuvel en vriendin Bea Hommel in een
soort ‘bubbel’, vertellen ze. Als ze over die periode praten, vallen er
regelmatig tranen maar ook stoten ze elkaar lachend aan. ‘Moeilijk,
nee het was niet moeilijk. Ondanks al het verdriet was het ook een
mooie warme tijd. Je was alleen maar met elkaar bezig, en we waren
bijna afgesloten van de dagelijkse realiteit. Ik mis die tijd soms’, zegt
Marion. En Bea vult aan: ‘Ik heb tegen haar gezegd ‘Wilma, we gaan
van elke dag een feestje maken, want meer is er niet.’ En dat vond ze
goed.’ ‘Er is net zo vaak gelachen als gehuild’, zegt ook Marleen.

Samen
Het verhaal van

Team Wilma
Tijdens het gesprek is er één grote afwezige; Wilma. Ze wordt enorm gemist, door
haar zus Marion, door haar beste vriendin Bea en ook door wijkverpleegkundige
Marleen. Samen waren ze drie maanden lang de kern van het team dat maar één
doel had: Wilma zo goed mogelijk naar haar einde begeleiden. Hoofdpersoon
Wilma overleed op 22 maart 2016. De overgebleven leden van ‘Team Wilma’
hadden haar graag langer bij zich gehouden maar kijken met een positief gevoel
terug op een intensieve periode. Een periode die gekenmerkt wordt door het
woord samen.

Wilma’s ziekbed begon in augustus 2014, met wat een verrekte spier
in haar lies leek. Na veel onderzoeken in diverse ziekenhuizen, bleek
het een zeer zeldzame gynaecologische tumor. ‘Ze was zelf röntgenlaborante, dus op een gegeven moment wist ze al wel dat het meer
was dan een verrekte spier. Maar de diagnose kwam toch heel hard
aan.’ Opereren was geen optie, dus begon Wilma aan een traject van
chemotherapie en bestraling. Ze werd opgenomen in een verpleeghuis in Tilburg, omdat ze als alleenstaande thuis geen opvang had.
Aanvankelijk had de behandeling succes, maar later ging de tumor
toch weer groeien. Na een paar maanden van controles en onderzoeken, volgde in januari 2016 het bericht dat ze terugverwezen werd
naar de huisarts voor een palliatief traject. Bea en Marion weten de
data van alle belangrijke momenten in het ziekteproces uit hun hoofd.
Ze vergezelden Wilma bij vele doktersbezoeken. ‘Ze hield altijd vol
dat ze het wel redde alleen. Dat alles goed ging. Zo wilde ze in de
herfst van 2015 nog autorijden, met die dot morfine die ze kreeg. Wij
hebben haar moeten overtuigen dat dit niet kon.’
Wilma was niet iemand die graag in het middelpunt stond als het ging
om gevoel, of zwak zijn, vertellen Bea en Marion. ‘Hulp accepteren
was moeilijk voor haar, en hulp vragen helemaal. Misschien heeft dat
ook te maken met onze generatie. Niet miepen, maar doorgaan.’ Dat
de hulp van de wijkverpleging ingeroepen werd, vond ze alleen goed
omdat er een medische noodzaak was. ‘Ze had een wond en die
moest iedere dag gespoeld worden. Zo kwamen Marleen en haar
collega’s binnen.’ Eerst alleen voor de wondverzorging, later voor
meer taken. ‘Je moest dingen bij haar voorbereiden, in de week
leggen. En dan had je geluk als het na een week of twee mocht’,
vertelt wijkverpleegkundige Marleen.

niet anders? Daar ben je zussen voor. Het was het enige dat ik kon
doen. En nee, dat hoef ik niet met mijn man en kinderen te overleggen, wij weten van elkaar dat dit kan. Voor mij is het gewoon, daar
hoefde ik geen moment over na te denken.’ Dus sliepen de zussen
2,5 maand bij elkaar, de een in een speciaal bed, de ander op de
bank. ‘s Avonds werd er gelachen, en herinneringen opgehaald.
‘In de bescherming van het donker kun je veel zeggen. Ik was altijd
het kleine zusje, maar in dat laatste jaar heeft ze gezien dat ik toch
ook volwassen ben geworden.’
Geen dag heeft Wilma geklaagd of gezeurd, zeggen Marion, Bea en
Marleen. ‘Nooit heeft ze gezegd ‘waarom moet mij dit overkomen.’
Tien weken lang heeft ze in dezelfde houding op haar linkerzij op
bed gelegen. Iedere beweging deed haar pijn. Maar ze bleef tot het
einde toe oog voor anderen houden. Hoe gaat het met jou, vroeg ze
dan. Ook omdat ze geen aandacht voor zichzelf wilde, en voor haar
ziekte. Als er maar iets was dat de aandacht van haar afleidde, was
het goed.’

GEEN SECONDE ALLEEN

‘In al die ellende heeft Wilma in die weken een fijne tijd gehad, daar
ben ik van overtuigd’, zegt vriendin Bea. Wilma was alleenstaand en
heeft zich in haar leven ook eenzaam gevoeld, aldus Bea. ‘Maar in
al die weken is ze nog geen seconde alleen geweest. De cirkel is nu
rond en dat sterkt mij in mijn verdriet dat ze dood is.’
Warme woorden hebben Marion en Bea voor wijkverpleegkundige
Marleen en haar collega’s. ‘Zij zorgden niet alleen voor Wilma, maar
ook voor ons. Of het met ons nog goed ging. Alle medewerkers waren professioneel en vriendelijk. Warm. De wijkverpleging van Thebe
vormde voor ons de schakel met de huisarts, en met andere zorgprofessionals. Het is moeilijk te definiëren waarom de samenwerking
met de verzorging zo goed voelde, want het is een gevoel. En dat
gevoel zat goed. Wat heel veelzeggend was; in de allerlaatste dagen
van palliatieve sedatie, reageerde Wilma nergens meer op. Maar toen
Marleen binnenkwam, knipperde ze met haar ogen.’
Voor Marleen Hendrikx is de zorg rondom Wilma een periode die ze
niet zal vergeten. De samenwerking, de warme sfeer, de positiviteit
van Wilma en de verwevenheid van leven en dood. In de tijd dat
Marion introk bij haar zieke zus, was haar dochter zwanger. Marions
eerste kleinkind, een kleinzoon, werd geboren op het moment dat
Wilma haar laatste adem uitblies. Alsof het zo moest zijn. ‘Drie kwartier nadat Wilma voor de laatste keer zuchtte, kreeg ik dat telefoontje
van mijn dochter. Mam, je bent oma. Is Wilma er nog? Dat is wel heel
bijzonder.’

LEVEN ‘ON HOLD’

Ook haar jongere zus Marion is iemand van niet denken, maar doen.
Zo zei ze op de dag dat Wilma niet meer uit bed kon komen direct;
nu slaap ik dus hier. Ze belde haar werkgever en zette haar leven
‘on hold’ om dag en nacht bij haar zus te zijn. Heel bijzonder, vindt
wijkverpleegkundige Marleen. Zelf ziet Marion dat niet zo. ‘Ik kon toch
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