Voorwoord
raad van bestuur

MARIJKE MEGENS

Voorwoord
Vorig jaar heeft Thebe in De Bedoeling opgeschreven waar wij voor staan; een korte tekst die
richting geeft aan ons werk. Een jaar later kunnen we stellen dat steeds meer medewerkers,
vrijwilligers en mensen buiten Thebe de ‘bedoeling’ van De Bedoeling begrijpen. Hoewel het best
wel lastig is termen als ‘deskundig, aandachtig en toegewijd’ of ‘menslievende zorg’ daadwerkelijk
waar te maken, lukt ons dat steeds beter. Als het gaat om de inhoud van de zorg en welzijn, zijn
wij bezig een mooie beweging te maken.
We zijn ongelooflijk trots op jullie die zich steeds met passie inzetten voor de best mogelijke zorg
aan onze cliënten en bewoners. Zorg met hart en ziel, elke dag weer. Wij weten hoe hoog de werkdruk is waar jullie mee te maken hebben, en samen met jullie voelen wij hoe negatieve verhalen in
de pers ons werk onrecht doen.
Dat het Thebe steeds beter lukt om de ‘persoonsgerichte zorg’ te bieden waar het in De Bedoeling
om gaat, is een compliment voor iedereen. Persoonsgerichte zorg houdt in dat je oprecht aandacht hebt voor de cliënt en zijn verleden. Dat je de cliënt helpt om zoveel mogelijk zijn eigen leven
te leiden zoals hij dat zelf wil, hoe moeilijk dat soms ook is. En dat dat voor iedere cliënt anders
kan zijn.
Ieder mens is uniek en wil ook zo gezíen én behandeld worden. Dat geldt voor onze cliënten (en
hun familie en mantelzorgers) maar ook voor jullie als onze medewerkers en vrijwilligers. Dit kan
alleen als wij met z’n allen hierin samenwerken en elkaar wanneer nodig op aanspreken.
In deze tweede Thebe Verhalenbundel vertellen tien medewerkers, cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers hun persoonlijke verhaal over de zorg van Thebe. Veel mensen zullen zich in deze verhalen
herkennen. Verhalen die ook in ons Witboek staan. Ondanks de werkdruk zijn wij als management
en raad van bestuur trots op jullie, onze collega’s en vrijwilligers, trots op wat Thebe voor zijn
cliënten en bewoners mag betekenen.
Wij wensen jullie veel leesplezier.
raad van bestuur Thebe
Marijke Megens				Luc Kenter
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MET EEN BEETJE CREATIVITEIT IEDERE
DAG EEN WAARDEVOL SAMENZIJN
Iedere middag tegen vijf uur wandelt mevrouw Van Stigt Thans-Verhagen (92) met haar rollator naar
de overkant van de straat, naar woonzorgcentrum Heuvel waar haar 99-jarige echtgenoot woont.
Bij binnenkomst groet ze de andere bewoners, en loopt vervolgens door naar haar mans kamer waar
hij al wacht aan tafel. “Dag lieve jongen’’, luidt de vaste begroeting en ze geeft hem een liefdevolle
kus. Dan schuift ook zij aan tafel, voor een gezellige maaltijd samen.

Het verhaal van echtpaar Van Stigt Thans en Frank Sins

Ze verblijven dicht bij elkaar, maar de nauwelijks honderd meter
vormen toch een afstand. De een woont nog zelfstandig, de ander
binnen het Bredase woonzorgcentrum. Geriatrie-verpleegkundige
Frank Sins en zijn collega’s van Heuvel hebben de afstand echter
overbrugd, en maken het mogelijk dat de twee echtelieden iedere
dag samen kunnen eten en genieten van elkaars gezelschap.
KIJKEN NAAR WAT WÉL KAN
Niet meteen beren op de weg zien, maar kijken wat er wél kan.
Dat is het motto van Frank. Een motto dat prima past bij de missie
van Thebe zoals die is vastgelegd in De Bedoeling, met onder
andere de zinsnede ‘Wij helpen mogelijkheden te hervinden’.
“Heuvel is een heerlijke plek om te werken. Mensen hebben hier
echt een fijne oude dag, het is fijn om hier te zijn. En het is best
uniek wat wij bieden”, aldus Frank, die trots is op zijn werkplek.
Eind november is het echtpaar Van Stigt Thans 64 jaar getrouwd.
Of ze het uitgebreid gaan vieren, weet mevrouw enkele weken
daarvoor nog niet. “Hij heeft de laatste tijd soms slechte dagen.’’
Haar man lijdt sinds enkele jaren aan dementie, en woont op een
afdeling kleinschalig wonen. Vanuit zijn raam kan hij zijn oude
appartement zien, waar zijn echtgenote nog steeds woont. “Ik kijk
iedere avond even of het goed met hem is”, vertelt ze.
Het echtpaar is verknocht aan elkaar, en voordat mevrouw Van
Stigt Thans dagelijks kwam eten bij Heuvel, nam zij haar man
vanuit het zorgcentrum regelmatig mee voor een bezoekje aan
huis. Dat leidde echter wel eens tot lastige situaties, vertelt Frank
Sins. “Dan ging meneer daar in bed liggen en kwam er niet meer
uit. Of hij struikelde en dan kreeg zijn vrouw hem niet meer omhoog. Het werd kortom steeds minder veilig dat ze samen op pad
gingen.’’
OMDRAAIEN
In plaats van de mededeling dat mevrouw haar echtgenoot niet meer
mee mocht nemen, draaide Frank de kwestie om. “Het moet toch
anders kunnen, dat was mijn idee. We hebben allemaal hetzelfde
doel; dat ze van elkaars gezelschap kunnen genieten en veilig samen zijn. Een echtpaar dat al bijna 65 jaar samen is, en zo vergroeid
met elkaar. Dat moeten wij mogelijk kunnen maken. Waarom komt
mevrouw niet gewoon iedere dag een paar uurtjes hiernaartoe?’’.

Aanvankelijk leidde dit voorstel tot vragen. Kan dat wel, is er tijd
voor, geld? Maar al die praktische problemen zijn opgelost. “Het
kost ons een beetje extra aandacht en creativiteit, maar het levert
zo veel op. Als je ziet hoeveel ze van elkaars gezelschap genieten,
dat is zo waardevol.’’ Als het echtpaar samen eet op de kamer
van meneer, hebben Frank en zijn collega’s alle tijd voor de andere
vijf bewoners. Mevrouw betaalt “een heel schappelijke financiële
vergoeding per maand met iets extra’s voor het elke dag serveren’’,
geeft ze aan. Het geld wordt onder andere gebruikt om voor de
hele groep bewoners zo nu en dan iets extra’s te doen.
En de unieke samenwerking met mantelzorger en familie, zoals
Frank Sins het noemt, kent meer voordelen. “Wij houden een
beetje een oogje op mevrouw, en haar familie weet dat zij iedere
dag goed en gezond eet. Dat is voor hen een fijn idee.’’

UNIEKE SAMENWERKING
MET MANTELZORGER EN
FAMILIE
VERWENNEN
Mevrouw Van Stigt Thans voelt zich er ook goed bij. “Een van de
eerste dingen die wegvallen bij senioren is het koken. Het ging een
beetje moeizaam. Maar koken hoef ik nu al twee jaar niet meer te
doen. Fijn hè. Zo aardig dat ze me vroegen om hier te komen eten.
En Frank verwent ons echt. Kijk, bij de soep een lekkere knabbel.
Frank houdt van verrassingen.”
Zo is er soms een glaasje wijn bij het eten, en altijd soep vooraf.
Maar eerst vouwen meneer en mevrouw gezamenlijk de handen
voor een gebed en de wens ‘Smakelijk eten lief’. Frank heeft voor
deze gelegenheid de extra mooie borden tevoorschijn gehaald, en
kijkt genietend toe. “Soms moet je gewoon niet te moeilijk doen,
en mensen samen laten zijn als dat kan. Door anders te denken en
doen kun je zoiets moois teweeg brengen. En als meer mensen dit
zouden willen? Dan gaan we daar weer over nadenken en ook hier
creatief in zijn. Denken in mogelijkheden.’’
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DE KINDEREN GENIETEN VAN DE
OUDEREN, EN ANDERSOM
Een dinsdagmorgen bij Dienstencentrum De Rode Loper in Kaatsheuvel. In de kantine is Joey
van Prisma bezig met de lunch, in de centrale hal spelen drie heren biljart, bij peuterspeelzaal
Mikz klinken kinderstemmen en in de ruimte van de dagbesteding arriveren de eerste cliënten
voor de ochtendkoffie. De Rode Loper herbergt zes organisaties, en eigenlijk is iedereen welkom.
“We kennen mekaar, en houden rekening met elkaar. Het is hier heel laagdrempelig en dat maakt
het zo gezellig.”

Het verhaal van Bianca van Wezenbeek

Bianca van Wezenbeek is een van de Thebe-medewerksters bij
dagbesteding De Rode Loper aan het Paulus Potterplein. Iedere
werkdag biedt de dagbesteding activiteiten en vermaak voor
22 ouderen met een lichamelijke beperking of geheugenproblemen
(meestal dementie). Het dagprogramma is gericht op het behouden
van zelfredzaamheid, trainen van het geheugen en natuurlijk ook
gezellig samenzijn. Dagbesteding is ook bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. “We bieden een zinvolle dagbesteding voor
onze bezoekers en maken het op die manier mogelijk dat de
mantelzorgers even wat tijd voor zichzelf hebben”, vertelt Bianca.
De dagbesteding heeft in het dienstencentrum een eigen ruimte,
maar de deur staat open en er is volop contact met de andere gebruikers van De Rode Loper. “De Pannenhoef is een wijk met veel
ouderen”, aldus Bianca van Wezenbeek. “Ook zijn er nogal wat
mensen met psychische problemen, die tussen de wal en het schip
vallen. Het dienstencentrum is heel wijkgericht, mensen komen
binnenlopen om te lunchen of biljarten. Op dinsdag staat er altijd
een marktkraam voor de deur, dat zorgt ook weer voor aanloop.”
DAG VLIEGT VOORBIJ
De meeste bezoekers van De Rode Loper kennen elkaar bij de
voornaam, en er wordt volop gegroet en handen geschud. “In het
begin, toen ik hier net nieuw was, moest ik heel erg wennen aan
de drukte. Maar het mooie van De Rode Loper is, je krijgt een
band met iedereen. De mannen die komen biljarten helpen mij
folders uitdelen. Toen we laatst meededen aan de avondvierdaagse kwamen medewerkers van Prisma spontaan ’s avonds terug
om onze cliënten te duwen in de rolstoel. De kinderen van de BSO
genieten van het gezelschap van de ouderen, en andersom.
Een dag vliegt hier voorbij, door alles wat er gebeurt.’’
De 22 cliënten van de dagbesteding vormen een gemengd
gezelschap. De ouderen vinden zelfstandig hun weg naar het
Paulus Potterplein, of worden in een taxi gebracht. Ze komen uit
Kaatsheuvel maar ook uit andere omliggende dorpen. Het gesprek
aan tafel gaat van ABN, naar plat ’Kèts’. Een oudere heer is wat
stil, zijn buurvrouw vertelt voor de derde keer in een kwartier tijd
hetzelfde verhaal over haar fietsvakantie. “Iedereen vindt z’n weg
en wij zijn er om te zorgen dat alles goed verloopt”, aldus Bianca.
De medewerksters dagbesteding verlenen als dat nodig is ook

lichte lichamelijke zorg, zoals hulp bij de toiletgang, bij beweging
en houding, eten en drinken en medicatie-ondersteuning.
IEDEREEN IS WELKOM
Na de koffie en thee, is het tijd voor een spelletje, wat handwerken,
een wandeling of de krant lezen. “We proberen ons zo veel mogelijk aan te passen aan ieders behoefte en belangstelling”, aldus
Bianca. Als iemand zich nieuw aanmeldt, wordt een quickscan
gemaakt van de wensen en mogelijkheden, en een persoonlijk
plan van aanpak. “Onze bezoekers staan centraal en zij mogen
zelf ook mee bepalen wat ze willen gaan doen.” Thebe werkt bij
De Rode Loper samen met Stichting Schakelring, een zorgorganisatie uit Midden-Brabant. Medewerkers van Prisma (mensen met
een verstandelijke beperking) maken onder begeleiding iedere
dag een koude en warme lunch en bedienen de cliënten van de
dagbesteding, en anderen uit de wijk die mee willen eten. Vandaag
is Joey druk bezig met andijviestamppot en gehaktballen. Brood is
inbegrepen, voor een warm 3-gangenmenu betaal je 5 euro.
“En lekker hoor”, aldus een enthousiaste Joey. “Elke dag vers
gemaakte soep.”
Organisatie Siza biedt in De Rode Loper opvang voor mensen met
een niet-aangeboren hersenaandoening. Mikz heeft buitenschoolse opvang voor kinderen en een peuterspeelzaal en dan is er nog
Tejater Spot en de atelierruimte waar de dagbesteding ook gebruik
van kan maken. “Daar kunnen we gymmen of een voorstelling
organiseren.”
BAND MET BASISSCHOOL
Met de naastgelegen basisschool De Bussel heeft De Rode Loper
ook een goede band. Bianca: “Als er een show is of iets bijzonders dan krijgen wij altijd kaartjes en kunnen we met onze ouderen
komen kijken. We houden er natuurlijk altijd rekening mee hoeveel
prikkels onze cliënten kunnen verdragen. Sommige dementerenden
hebben er wat moeite mee, maar de meesten vinden het gewoon
leuk”. In de middag is er voor de bezoekers van de dagbesteding
de mogelijkheid om bezig te zijn in het atelier, met schilderen of
mozaïek. Daarbij zijn ook anderen uit de wijk Pannenhoef welkom,
tegen een kleine vergoeding. Om vier uur gaan de ouderen weer
naar huis. Sommigen zelfstandig, anderen worden opgehaald.
“Het is hier goed”, zegt een van hen spontaan. “Tot morgen.”
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SAMENWERKING IN WONDZORG;
TWEE ZIEN MEER DAN ÉÉN
Tonny Pellis is een vitale oudere dame, die zich heel goed kan redden. Gevraagd naar haar leeftijd
zegt ze lachend “73’’, maar binnenkort viert ze toch echt haar 80ste verjaardag. Ze kan nog goed
uit de voeten in en rondom haar seniorenwoning in Teteringen, maar een poosje geleden was dat
minder. Voor een wond aan haar been kreeg ze maandenlang hulp van Thebe Wijkverpleging én het
Expertisecentrum Wondzorg (ECW). Mevrouw Pellis vindt het mooi, die samenwerking tussen
Thebe en ECW. “Met z’n tweeën zien we meer dan alleen, zei Susanne. En dat is ook zo.”

Het verhaal van Tonny, Susanne en Tamara

Susanne Deelen is verpleegkundige in de wijk en wondzorgcoördinator van het team Oosterhout-Zuid. Samen met Tamara Michiels,
vanuit Thebe gedetacheerd bij het Expertisecentrum Wondzorg
(ECW), verleende zij van eind 2016 tot mei 2017 zorg aan Tonny
Pellis.
EXPERTISECENTRUM
Het ECW is een nieuw samenwerkingsverband tussen de zorgorganisaties Thebe en De Riethorst Stromenland. Het Expertisecentrum biedt sinds 2016 multidisciplinaire gespecialiseerde
behandeling van complexe wonden. De behandelingen vinden
plaats in het ECW in Oosterhout of bij cliënten thuis.
Wondconsulent Tamara vertelt: “We hebben de afspraak dat
Thebe Wijkverpleging ons inschakelt als een wond bij een cliënt
stagneert, dus langer dan 3 weken bestaat en er geen genezingstendens is.” “Voor mij betekent het in de praktijk dat ik contact
opneem als ik zie dat er geen vooruitgang is’’, aldus Susanne.
BUNDELING KENNIS
De wondconsulenten bij het ECW hebben een twee jaar durende
opleiding bij het Erasmus MC gevolgd, de wondzorgcoördinatoren
van Thebe zijn speciaal geschoold bij het Amphia Ziekenhuis.
Bij de behandeling van complexe wonden wordt hun kennis
gebundeld. Voor Tonny Pellis hield dit in dat Tamara op dinsdag
en Susanne op vrijdag langs kwam. Mevrouw Pellis had last van
veneuze insufficiënte, vertelt Tamara. De klepjes in de aderen
in haar benen werken niet meer goed waardoor mevrouw vocht
vasthoudt en er ook druk op de huid ontstond, en dus een wond.
Mevrouw Pellis: “In het begin kwam Susanne iedere morgen om
half 8 langs, om mijn been te verbinden. Later werd het drie keer in
de week, toen twee keer.’’
Met een kleine terugval, heeft het tot mei geduurd voordat de
wond dicht was. ’’Ik vond het zo heerlijk dat jullie beiden kwamen’’,
zegt ze tegen Tamara en Susanne. “Vaste gezichten, dan hoef je
niet steeds iets uit te leggen. Ik heb er geen hekel aan gehad, aan
die tijd met die wond. Volgens mij heeft niemand ooit gemerkt dat
ik pijn had, ik deed gewoon door. En dat jullie langs kwamen, dat
was altijd hartstikke gezellig, toch?”

KIJKEN NAAR DE HELE CLIËNT
“Iedere dag met een wond is er een te veel, hoor ik cliënten vaak
zeggen”, aldus Tamara. “Maar je weet dat zo’n wond ooit dichtgaat”, vult Susanne aan, die in haar werk als verpleegkundige in de
wijk niet zo heel vaak met wondzorg te maken heeft. “Ik denk dat
het zo’n tien procent van mijn werk uitmaakt.’’
Tamara ziet als wondconsulent de meer complexe gevallen, ook
wat betreft de duur van het herstel. “Vanuit het ECW kijken we
wond-overstijgend, zoals we dat noemen. We kijken naar het brede
beeld, naar de hele cliënt. Hoe meer je van wondzorg weet, hoe
meer je begrijpt hoe ingewikkeld het is.”
Vier keer per jaar overleggen de wondzorgcoördinatoren van de
wijkverpleging van Thebe met de wondconsulenten van het ECW.
Als ze samen zijn ingezet bij een cliënt, is er constant overleg.
“We kunnen niet in elkaars systeem kijken, dat is jammer. Maar we
hebben een map waar we in schrijven voor de overdracht. En we
weten elkaar telefonisch ook te vinden. Wat dat betreft is het een
groot voordeel dat we in feite Thebe-collega’s zijn.”
SAMENWERKING
Tamara is enthousiast over de samenwerking binnen het Expertisecentrum Wondzorg, en met de partners De Riethorst Stromenland
en Thebe. “Dat is waar Thebe ook voor wil staan. Samenwerking
met andere partijen, en gebruikmaken van hun deskundigheid om
de zorg aan de cliënt te verbeteren. Het ECW is hier gewoon een
mooi voorbeeld van.’’
Mevrouw Pellis maakt slim van de gelegenheid gebruik om Tamara
en Susanne nog even naar een klein wondje op haar been te laten
kijken. “Het is een beetje onrustig. En ik kan wel naar de huisarts
gaan maar ik dacht ‘ik heb die twee straks toch in huis, die weten
er het meest van’.’’

“VASTE GEZICHTEN, DAN
HOEF JE NIET STEEDS IETS
UIT TE LEGGEN”

Vlnr Susanne Deelen, Tonny Pellis en Tamara Michiels.
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LONGVERPLEEGKUNDIGE
IS ÉCHT ZORG OP MAAT
De kop boven dit verhaal komt van Jan in ’t Groen zelf, als cliënt van de longverpleegkundige. Hij is een
man van teksten en woorden. Een man ook die hecht aan zijn zelfstandigheid en eigen regie. Hij wil
niet op de foto met een zuurstofslang, hoewel hij die bijna 24 uur per dag gebruikt. “Zo kennen ze me
niet, dus zo wil ik ook niet in beeld.” Jan de journalist, maatschappelijk betrokken Kaatsheuvelnaar
en politiek dier, is ernstig ziek. Maar hij blijft actief, ondersteund en begeleid door longverpleegkundige Yvonne Verkooijen.

Het verhaal van Jan en Yvonne

Een medisch wonder is hij, zegt hij zelf. Hij heeft ernstig hartfalen,
COPD, zijn nieren en schildklier werken niet meer goed en hij heeft
reuma en osteoporose. “Het is begonnen met astma. Daarna kreeg
ik lichte hartinfarcten en een zwaarder infarct toen ik in het ziekenhuis was. Feitelijk ben ik uitbehandeld, en zit ik in de palliatieve
fase. Ik heb een medisch team in twee ziekenhuizen. Werken is
er niet meer bij.’’ Maar Jan in ’t Groen is niet iemand om bij de
pakken neer te zitten. Als razende reporter in de regio is hij al jaren
een bekend gezicht in Kaatsheuvel. “Door het werk voor de krant
heb ik tien jaar extra erbij gekregen. Dat houdt me op de been.
De beste afleiding die je kan hebben.’’
ADVIES EN ONDERSTEUNING
Hij maakt gebruik van een scootmobiel en een rollator, maar dat
heeft hij lang afgehouden. “Dat wilde ik echt niet. Dat was zo’n
enorme stap voor me. Een journalist met een scootmobiel, dat kan
niet.” Longverpleegkundige Yvonne Verkooijen heeft hem toch over
kunnen halen. Al vijf jaar lang komt Yvonne bij de familie In ’t Groen
aan huis. Zij geeft advies, begeleiding, ondersteuning en regelt
extra zorg als dat nodig is. “Er zijn periodes geweest dat ik bijna
iedere week hier was. Andere keren kom ik maar een keer in de
twee maanden. We overleggen samen hoe het gaat, en wat er
nodig is.” Jan in ’t Groen: “Zorg op maat, dit is echte zorg op
maat.”

“ZE IS MIJN COACH
EN VRAAGBAAK”
Jan kijkt uit naar de dagen dat Yvonne, of een van haar zes
collega-longverpleegkundigen, langskomt. “Als ik er doorheen zit,
als ik erg benauwd ben, dan word ik al rustiger als ik weet dat ze
komt. Ze geeft tips maar heeft ook tijd voor maatschappelijke
ondersteuning. Je bouwt een relatie op, maar met een medische
professionele afstand. En dat moet ook. Zij is degene met de
kennis.’’ Yvonne: “Het is weleens gebeurd dat Jan per se thuis
wilde blijven maar dat ik toch een arts heb gebeld en hem naar het
ziekenhuis heb gestuurd. Omdat ik zag dat het echt niet ging. Maar
als je dat doet, heb je ondertussen wel een band opgebouwd.”

VRAAGBAAK
De longverpleegkundigen worden onder andere ingeschakeld bij
cliënten met COPD, astma en allergieën. COPD-patiënten, en
mensen met longkanker of longemfyseem vormen de grootste
cliëntengroep. “De longverpleegkundige is mijn vraagbaak, mijn
coach. Ze neemt de regie als het nodig is en sleept je erdoorheen.
Als je COPD hebt die snel verergert, is dat een heel proces. Ook
voor je vrouw en familie. Je kunt geen tien meter meer lopen, je
huis moet aangepast, een traplift, zuurstoftank, de douche, je moet
letten op je voeding, er komt zoveel bij kijken.”
De longverpleegkundige geeft praktische instructies en voorlichting, maar ook adviezen over leefstijl. “We zien vaak dat mensen in
korte tijd veel acute opnames hebben. Dan proberen we samen te
bekijken of er patronen zijn, signalen die de cliënt kan leren herkennen waardoor je mogelijk grotere problemen vóór kunt zijn.”
Jan beaamt dit: “Dat gebeurde mij nog weleens. Dan liet ik het te
ver komen, en kwam ik weer in het ziekenhuis terecht.”
FLEXIBELE ORGANISATIE
Momenteel heeft hij vooral te maken met gewichtsverlies. “Als de
longen slechter worden, gebruiken ze heel veel energie, en ga je
afvallen. En hoe zwakker je bent, hoe meer je hele conditie achteruit gaat”, aldus Yvonne Verkooijen. Extra eiwitrijke voeding moet
de conditie verbeteren. De longverpleegkundige overlegt over de
zorg voor haar cliënten met de huisarts, de fysiotherapeut, de
longarts en andere hulpverleners. “Ik zit, ik praat en ik regel.”
De familie had onlangs ook nog de pech dat mevrouw In ’t Groen
haar been brak en dus het huishouden niet meer draaiende kon
houden. Jan in ’t Groen: “Toen is de wijkverpleging extra ingesprongen zodat hier alles door kan gaan. Hele flexibele organisatie,
dat Thebe.”
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MENSEN HELPEN DE REGIE
TERUG TE KRIJGEN
De Thuisbegeleiding is een speciale tak van Thebe. De begeleidsters helpen mensen die structuur
en overzicht in hun leven kwijt zijn. Ze coachen cliënten om de regie over hun leven terug te krijgen.
“We richten ons op het positieve. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Je ziet dat ze hun
eigen potentieel ontdekken. En daar kunnen we verder op bouwen.’’

Het verhaal van Anja van Straaten

Anja van Straaten werkt bij de Thuisbegeleiding en is ook begeleidster van de cliënte die elders in deze bundel haar verhaal doet.
Anoniem, omdat ze niet wil dat de wereld van haar problemen
afweet. Zelfs sommige familieleden kennen haar verhaal niet.
Anja: “Dat kom je vaak tegen, schaamte. Cliënten willen liever niet
dat iemand weet waarvoor een hulpverlener in huis komt. Bijvoorbeeld vrouwen met een postnatale depressie, die niet blij zijn met
hun eigen kind. Daar rust nog een taboe op, vrouwen schamen
zich voor hun eigen gevoelens. Terwijl er zoveel onder kan liggen
aan andere problematiek. Gelukkig is er een verschuiving zichtbaar. En wordt er meer over gepraat.”
De anonieme cliënte wil wel graag een band met haar baby.
“Ze wil wel, maar ze voelt het niet. Ondertussen zorgt ze wel heel
goed voor haar kind. En dat zeg ik ook steeds tegen haar. Ze doet
het als moeder zo goed, ze zorgt ervoor dat haar kind zich prima
ontwikkelt. Als je dat benoemt en voor de cliënt zichtbaar maakt,
dan komen mensen echt in hun kracht te staan. En dat is ons
streven.’’
BEGELEIDER, GEEN ZUSTER
Anja ziet haar werk echt als begeleider. “We nemen niets over, de
bedoeling is dat mensen het zelf doen. We zijn ook niet in uniform,
we lopen niet als zuster rond. We helpen bij het opzetten van een
structuur, een dagindeling. We geven tips en adviezen. En dat kan
heel laagdrempelig zijn. Bij iemand die manisch-depressief is en in
slechte periodes niet uit bed komt, is het al heel wat als hij begint
met iedere dag de afwas doen. Dat lijkt niks, maar is heel veel.’’
Thuisbegeleiding is er voor diverse doelgroepen, en alle leeftijden.
Voor mensen die te maken hebben met dementie, een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Voor mensen met
psychische en psychiatrische problemen of opvoedingsvragen.
De indicatie verloopt via de gemeente, want Thuisbegeleiding
wordt betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo).
De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt, daarna is er een
methodische quickscan langs mogelijke probleemgebieden als
financiële situatie, zelfredzaamheid, de verzorging van het huis
etc. “Dan maak je samen een plan van aanpak. Wat kan de cliënt

zelf, wat kan de omgeving doen, kunnen we eventueel vrijwilligers
inzetten, zijn er andere vormen van zorg nodig”, vertelt Anja van
Straaten.

“ZELF DE AFWAS WEER
DOEN LIJKT NIKS, MAAR
IS AL HEEL VEEL”
NETWERK
Een belangrijk hulpmiddel is ook de sociale netwerkkaart. Die
brengt in verschillende categorieën als familie/vrienden/organisaties in beeld met wie en hoe vaak iemand contact heeft. “Soms
zeggen mensen dat ze heel eenzaam zijn. Op zo’n kaart blijkt
dat er toch veel contacten zijn, maar misschien anders dan je
dacht. Een regelmatig bezoekje aan de kapper, of een praatje met
de buurvrouw kan net zo belangrijk zijn als familie. En natuurlijk
probeer je dan ook samen te bedenken hoe iemand het netwerk
kan vergroten. Daarbij geldt vaak: als je open bent over dat je iets
mankeert, word je veel gemakkelijker geaccepteerd.”
Voor Anja is de afwisseling in het werk de reden dat ze na ruim tien
jaar nog steeds enthousiast is. “De variëteit maakt het leuk, geen
mens is hetzelfde. Dan ben ik weer bij een alleenstaande autistische moeder, dan bij een psychotisch iemand of bij iemand die te
maken heeft met dementie. Ik kom bij iedereen over de vloer, bij
allerlei culturen. Je moet snel kunnen schakelen en je weet nooit
wat je tegenkomt. Ik houd zelf van lachen, en van geintjes maken.
Zo maak je het allemaal wat luchtiger. Maar je moet weten wanneer
dat kan, en wanneer juist niet.”
Het is belangrijk om echt interesse in mensen te hebben, vindt
Anja. “Hoe kan iemand in zo’n situatie verzeild raken? Wat is er in
het verleden gebeurd? Het is niet ongewoon dat we een half jaar of
langer iedere week bij een cliënt komen, alleen of met z’n tweeën.
Dan heb je een intensief contact, en kun je echt iets voor iemand
betekenen. Je ziet regelmatig resultaat van je werk, dat je iemand
echt op ziet knappen. Als ze dan alleen weer verder kunnen, en je
niet meer nodig hebben. Dat is mooi.”
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VERVOLG VERHAAL ‘DE REGIE TERUG’

9 jaar geleden heb ik de diagnose borstkanker gekregen. Wij
moesten toen in 24 uur beslissen of we nog voor een kind wilden
gaan. Na veel praten waren we eruit; we wilden graag voor een
kindje gaan. We hebben dit kenbaar gemaakt in het ziekenhuis,
daar kregen wij te horen dat ik daar geen tijd voor had. Ik ben toen
aan de chemokuren begonnen. Ik heb er 6 gekregen, daarna
volgde nog een borstamputatie.

ZONDER HULP VAN ANJA WAS
HET HEEL ANDERS GELOPEN
Een cliënte van de Thuisbegeleiding van Thebe vertelt haar verhaal, in haar eigen woorden maar
zonder haar naam te noemen. Ze wil graag anoniem blijven. “Ik zal mezelf even in het kort voorstellen. Ik ben een vrouw van 34 jaar, al 8 jaar getrouwd en inmiddels zijn we een dochter rijker.”

Anja van Straaten

Het verhaal van een gelukkige cliente

Na een jaar mochten we proberen om zwanger te raken, al was
de kans niet heel groot. We hebben dit 8 jaar geprobeerd, maar
tevergeefs, het wilde niet lukken. Mijn man bleek ook nog eens
huidkanker te hebben. Gelukkig geen ernstige vorm; opereren
en het was klaar. Dit was voor mij toch een reden dat ik me wilde
laten opereren om mijn baarmoeder te laten verwijderen. Kinderen
krijgen dat wilden we niet meer, we hadden ons erbij neergelegd
dat het niet zou lukken.
Ik wilde op maandag een afspraak maken bij de huisarts om dit te
bespreken. Op donderdag kwam ik toevallig een zwangerschapstest tegen en ik dacht ‘laat ik hem ns doen voor de lol’. Ik kreeg de
schrik van mijn leven; ik was zwanger.
TERUG IN DE PUT
Ik heb de hele zwangerschap niet kunnen geloven dat het ook echt
zo was. Dit kon niet goed gaan, zoveel geluk hebben wij niet. Ik
heb al die tijd niet durven geloven dat er echt een kindje groeide.
Dit heb ik gehad tot aan de bevalling toe. Toen ze eenmaal geboren
was, dacht ik dat alles over was. Het ging heel goed in de kraamweek. Totdat de kraamhulp naar huis ging, toen gleed ik weer terug
in de put van tijdens de zwangerschap.
Ik was op het consultatiebureau geweest omdat mijn dochter van
7.00 uur tot 22.00 uur aan één stuk huilde. Ik werd er gek van.
Opeens stond de verpleegkundige van het consultatiebureau voor
de deur, hoe raar ook, precies op het goede moment. Ik stortte in,
kon het niet meer verbergen dat het helemaal niet goed ging met
mij. Ik dacht dat ik een postnatale depressie had, maar dat is niet
zo. Ik heb een emotie-regulatiestoornis.

Binnen een week zat Anja van de Thuisbegeleiding bij mij aan
tafel voor een intakegesprek. Ik had geen band met mijn dochter.
Ik durfde met haar niet naar buiten, bang dat ze ging huilen. Ik
ben met Anja boodschappen gaan doen, naar de bibliotheek en
gewoon wandelen, om er vertrouwen in te krijgen dat ik best naar
buiten kan. Anja vertelde mij keer op keer hoe mijn dochter op mij
reageerde. Ik zag het niet. Ik had dat waarschijnlijk geblokkeerd,
ook het houden van. Dit was mijn manier om met de angst om te
gaan dat ze op wat voor manier ook bij ons weg zou gaan.
STEEDS EEN STAPJE VOORUIT
Uiteindelijk heeft Anja video-coaching ingezet. Er kwam iemand
van Thebe langs om mij te filmen met mn dochter en later terug
te kijken. Om te laten zien dat er wel contact is tussen ons, ook al
is het zonder woorden. Ik vond het maar niks, een camera op mij
gericht maar ik wilde zo graag een band met mijn dochter dat ik
alles aanpakte wat er aangeboden werd. Een week na het filmen
kreeg ik de film terug te zien en wat ik zag heeft mij echt verbaasd.
Ik heb wel contact en ik lachte zelfs naar mijn dochter. Vanuit de
eerste film kreeg ik steeds opdrachten mee en dan kwamen ze een
week later weer filmen. Sinds de eerste opname is er bij mij een
knop omgegaan en ga ik steeds een stapje vooruit.
Nu doe ik mijn dochter vaak met Anja in bad. Dit kan ik zelf niet
omdat ik ook nog lichamelijk beperkt ben door de borstkanker.
Ik krijg ook tips hoe ik het zou kunnen doen, omdat ik mijn dochter
niet lang kan dragen.
Anja heeft met mij een poetsschema gemaakt.Ik moet weer opnieuw een dagindeling zien te vinden omdat ik heel moe ben en
hoe ouder mijn dochter wordt hoe erger de vermoeidheid wordt.
Anja is voor een half jaar 4 uur per week hier met een kans op een
verlenging van een half jaar. Ik hoop dat de gemeente dit nog wil
verlengen. Ik ben heel blij met Anja. Je kan haar alles vertellen en
dat lucht op. Zonder haar had ik nooit gestaan waar ik nu sta, dan
was het waarschijnlijk heel anders afgelopen.
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DE SPECIALE BAND TUSSEN
VRIJWILLIGER EN CLIËNT
De 44-jarige Casper van Assouw is vrijwilliger bij zorgcentrum De Vloet in Oisterwijk. Iedere week
bezoekt hij Riet van Putten, een oudere dame met dementie. “Ik wil iets voor ouderen betekenen.
Ik heb er veel geduld voor, en kan hen veiligheid bieden. Het is ook een stukje respect voor later,
als je zelf zo oud bent. En ik vind het fijn om te doen.”

Het verhaal van Casper van Assouw

Casper en Riet hebben een speciale band. Zij leunt op hem, letterlijk en figuurlijk. Door zijn wekelijkse bezoeken is Casper onderdeel
geworden van haar wereld. “Zij vroeg om een foto van mij voor
op haar kamer, dus het betekent voor haar ook echt iets’’, vertelt
Casper.
Daarom vindt hij het pijnlijk dat hij vanwege een operatie tijdelijk de
wekelijkse afspraakjes moest opschorten. “Ik kan ook niet zomaar
één keertje even komen, dat is voor haar te verwarrend. Dat snapt
ze niet. Dat is jammer, want ik mis het wel. Maar zij komt op de
eerste plaats, het moet voor haar helder zijn.”
SLEUTEL TOT DE BUITENWERELD
Casper is door de welzijnscoach aan mevrouw Van Putten ‘gekoppeld’. “Ik vind het mooi om dat een-op-een-contact te hebben.
Toen ik haar leerde kennen, was ze er iets beter aan toe dan nu.
Ze zit niet voor niets op een afdeling dementie, maar ze voelt heel
goed dat ik de sleutel tot de buitenwereld ben. Ik neem haar ook
altijd mee naar buiten, voor een wandelingetje. Ze gaat graag van
de afdeling af, maar vindt het ook eng. Dus moet ik dat begeleiden, en veiligheid bieden. Houvast ook. Als ze het spannend vindt,
knijpt ze twee keer in mijn hand. Dat is haar signaal.’’
Dit signaal koppelde Casper van Assouw terug naar het team.
“Zo kun je als vrijwilliger ook iets inbrengen, en iets betekenen in
de zorg. En dat wordt ook serieus genomen. Als vrijwilliger tel je
hier bij De Vloet echt mee”, aldus Casper. Zo wordt hij ook uitgenodigd voor workshops over onderwerpen als zintuigactivering bij
mensen met dementie of natuurbeleving voor mensen met dementie. “Daar steek ik echt iets van op, en ik kan dan ook meteen de
link leggen met de praktijk en dingen toepassen.’’
AANVULLEND PERSPECTIEF
Casper van Assouw heeft een achtergrond in de gezondheidszorg.
Hij beschouwt zijn vrijwilligerswerk als heel waardevol en aanvullend. “Alle artsen zouden dit eigenlijk moeten ervaren. Je ziet
waar het daadwerkelijk om draait. Als arts heb je een ziektebeeld
in je hoofd. Maar dit is geen consult van vijf minuten, dit is echt in
iemands leven stappen. En zien hoe je het leven voor een cliënt
zo goed mogelijk kunt maken. Door dit aanvullende perspectief
begrijp je veel beter waarom iemand reageert zoals die reageert.

En kom je misschien tot de conclusie dat er geen pil nodig is, maar
een andere blik.”
Hij vindt het fijn om van het team te horen dat zijn bezoeken zo’n
positief effect hebben op mevrouw Van Putten. “Dan heeft ze een
slecht weekend gehad en geklaagd over hoofdpijn, maagpijn.
En dan ben ik op dinsdagochtend met haar naar buiten geweest,
en heeft ze een grote lach op haar gezicht. ‘Je bent het beste
paracetamolletje dat we hebben’, zeggen ze tegen mij. ‘Nu kan ze
weer drie dagen vooruit’. Dat is toch heerlijk.”

“ALS VRIJWILLIGER
TEL JE HIER BIJ DE
VLOET ECHT MEE”
Ook Caspers puppy Damara speelt een rol bij de bezoekjes.
“Iedereen op de afdeling leeft op bij het zien van een hond. Ik heb
een hele serie foto’s gemaakt van mevrouw Van Putten met
Damara. En die stuur ik dan weer door naar haar familie.”
Het is mooi werk dat hij mag doen, vindt Casper, maar ook
intensief. “Je maakt mee dat iemand in haar proces achteruit gaat.
Je moet heel geduldig zijn, en rustig blijven. Ik heb die rust, heb
ik altijd al gehad. Maar het vergt wel wat van je. Je bent een hele
ochtend lang helemaal gespitst op iemand. Als ik iets verkeerd
oppik, kan het heel anders uitpakken.”
Vandaar dat hij zijn andere vrijwilligersuren bij het serviceteam vult
met het verzorgen van planten en hand- en spandiensten. “Er is
weleens gevraagd of ik ook bij iemand anders wekelijks langs wil
komen. Maar de hulpvraag moet bij mij passen. En er moet een klik
zijn, anders werkt het niet.”
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“IK VERTEL HET OOK ALS ER IETS
NIET NAAR MIJN ZIN IS”
Truus en Ruud van Bremen uit Lage Zwaluwe zijn moderne meedenkende cliënten van de wijkverpleging van Thebe. Zij was tot voor kort hoofd klantenservice bij een grote uitgeverij in Breda. Hij is
raadslid in de gemeente Drimmelen. Ze zijn gewend om hun zegje te doen. En dat moet ook, vindt
Ruud: “Als je in de zorg niet mondig bent, is het gebeurd.”

Het verhaal van Truus van Bremen

Als MS-patiënte heeft Truus vier keer per dag verzorgenden van de
wijkverpleging in huis, en zij formuleert het zo: “Ik kan met al die
meiden goed opschieten. Na al die tijd ken je elkaar. Dus weten ze
ook dat ik het vertel als er iets niet naar mijn zin is.”

“IK KAN MET AL DIE MEIDEN
GOED OPSCHIETEN”
Truus van Bremen wil niet per se kritisch zijn, maar ze heeft een
eigen mening over hoe ze dingen graag aangepakt ziet. “Sommige
verzorgenden zijn te overbezorgd, dat voelt voor mij niet fijn.
Ik begrijp wel waarom dat is, uit veiligheidsoverwegingen. ‘U heeft
de regie maar het moet toch zoals ik het wil’, klinkt het dan. Maar
ik ben geen oud mensje die maar alles met zich laat doen. En dat
snapt niet iedereen.”
Tien jaar geleden kreeg Truus van Bremen - nu 58 - de diagnose
Multiple Sclerose (MS). Zes jaar geleden deed ze voor het eerst
een beroep op de wijkverpleging, na complicaties bij een operatie
om een medicijnpomp te plaatsen. Aanvankelijk kwamen de
medewerkers van Thebe iedere ochtend en avond, inmiddels is
de frequentie dus opgelopen. Echtgenoot Ruud is vanwege
reumatische artrose maar gedeeltelijk in staat om te helpen bij de
verzorging van zijn vrouw. Wel was hij jarenlang degene die haar
vier dagen per week naar haar werk in Breda bracht.
“Ik heb ook nog een jaar veel thuis gewerkt. Maar op een gegeven
moment kostte het werk me toch te veel energie. In goed overleg
met het bedrijf heb ik in oktober 2016 afscheid genomen, en nu
ben ik dus helemaal thuis”, vertelt Truus. Ze heeft een progressieve vorm van MS en is nu zover dat ze niet meer zelf in de rolstoel
kan komen. “Ik kan geen transfers, verplaatsingen, meer maken.
Ik kan niet zelf gaan staan of overeind komen. Daarvoor zetten we
de actieve sta-lift in.” Hun dijkhuis in Lage Zwaluwe is helemaal
aangepast, met onder andere een traplift en een plateaulift om de
hoger gelegen woonkamer te bereiken.
RITME VASTHOUDEN
Een levensbedreigende bacteriële infectie zorgde ervoor dat Truus
van Bremen in het voorjaar zeven weken in het ziekenhuis opgeno-

men moest worden. “Dat is een flinke klap, ook geestelijk.
Je gaat in je hele conditie weer heel veel achteruit, en moet eigenlijk opnieuw bij nul beginnen.’’ “En bij MS is het juist belangrijk dat
je alle bewegingen die je nog kunt, moet proberen te behouden”,
vult echtgenoot Ruud aan.
En dus kiest Truus thuis weer voor de actieve sta-lift, in plaats van
de passieve lift die in het ziekenhuis gebruikt werd. En ook in andere dingen is ze streng voor zichzelf. “Toen ik nog werkte, kwam de
wijkverpleging altijd al om zeven uur bij mij. Ik was de eerste op de
route. Dat heb ik aangehouden. Ik dwing mezelf om dit ritme vast
te houden. Want als je begint met om tien uur op te staan, kan het
ook zomaar elf uur worden. En voor je het weet lig je de hele dag
in bed.”
Als het enigszins kan, gaat Truus er met de rolstoel op uit, de
polder in bij haar huis. En verder is haar dag gevuld met luisterboeken, bezoek en veel doktersafspraken, soms wel in drie
verschillende ziekenhuizen per week. Die afspraken vergen veel
energie en kunnen ook stress opleveren, zeker als de specialist
haar anderhalf uur laat wachten. “Ik ben naar de balie gegaan en
heb gezegd dat ik weg moest, het taxibusje stond al lang weer
op me te wachten. De dokter die net naar buiten stapte, keek me
heel verbouwereerd aan. Een nieuwe afspraak gemaakt dus, en de
assistente waarschuwde me direct dat ik dan rekening moest
houden met weer een lange wachttijd. Daar erger ik me aan ja.
Maar meestal probeer ik zoiets van me af te laten glijden. Laat
maar gaan Truus. Stress is ook niet goed voor MS, dus dat leer je
wel.”
SAMEN EVALUEREN
Dingen uitspreken die je dwarszitten, daar is het echtpaar Van
Bremen sterk in. Dus toen er een meningsverschil was over de
verzorging vanuit Thebe, vroegen ze een gesprek aan met de
manager. Die kwam, en sindsdien is er de afspraak om ieder half
jaar samen te evalueren hoe de stand van zaken is. Heel plezierig,
vinden Truus en Ruud van Bremen. “We hebben dat nu twee keer
gedaan. Eigenlijk zou het voor alle cliënten goed zijn. En de manager leert er ook van.”
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MANTELZORGER LIAN
LEEFT IN TWEE DIMENSIES
Als Lian Roks tegen haar moeder praat, pakt ze iedere keer haar hand. En elke zin eindigt met ‘mam’
of ‘mama’. Dat Lian uit liefde voor haar ouders zorgt, is voor iedereen duidelijk. Ruim drie dagen per
week helpt ze mee het huishouden van haar ouders draaiende houden. “Als zij er niet was, waren wij
hier al lang weggeweest”, zegt haar moeder. Voor Lian betekent het steeds opnieuw schakelen tussen haar eigen huis in Den Bosch, en het ouderlijk appartement in Breda. “Ik leef in twee dimensies.’’

Het verhaal van Lian Roks en haar ouders

Lian is van harte mantelzorger voor haar vader (88) en moeder (90).
Vorig jaar vierde het echtpaar Roks hun 65-jarig huwelijk. Moeder
Nel Roks heeft verzorging nodig en kan niet alleen blijven. Als Lian
in Breda is, kan haar vader even zijn eigen dingen doen. “De mantelzorg is er dus ook voor pa, zodat hij zijn gang kan gaan. Hij fietst
heel graag. Gaat zo even op en neer naar Bavel, of Ulvenhout.
Maar als ik er niet ben, blijft hij bij ma thuis.”

Na het dagelijkse ochtendbezoek van de verzorgende is het tijd
voor koffie, en een klein eindje lopen op de galerij met de rollator.
Na de lunch even rust en dan met moeder in de rolstoel boodschappen doen. “We passen de zorg van Thebe in ons schema in.
Gelukkig redden we het met een keer per dag. Als het ’s avonds
niet hoeft, dan liever niet. Maar je weet dat ze er zijn als het nodig
is, en dat is een fijn idee.”

VAN LIEVERLEE
Mantelzorg is iets waar je langzaam in groeit, vertelt Lian. Zo’n
acht jaar geleden begon het met 1 x in de 14 dagen een dagje
Breda om de bedden mee af te halen. Van lieverlee is dat steeds
meer geworden. “Pa brak zijn heup, toen kwam ik acht weken hier
in huis. Ik ging de was doen. Tot voor kort kookte u nog zelf, hé
mama. Maar nadat u zich een paar keer lelijk verbrand heeft, doe ik
dat voortaan. En dan laat ik wat achter in de diepvries. En ik let op
de medicijnen, want hoe andere ouderen dat doen zonder dat er
iemand meekijkt, weet ik niet.”

Is het voor dochter Lian niet lastig om telkens weer de switch te
maken tussen Den Bosch en Breda? “Als ik in Breda ben, heb ik
thuis drie vliegen zitten die alleen zijn”, antwoordt ze met een grap.
En serieuzer: “Ik leef in twee werelden en heb soms ook weleens
behoefte om even gewoon mezelf te zijn. Hier is bij wijze van spreken niet eens een computer. En heb ik in Breda net gewassen, kom
ik thuis, ligt er nog een was. Ik heb in het verleden geprobeerd om
mijn ouders naar Den Bosch te halen. Er was een mooi appartement voor ze. Maar pa wilde niet. Ik heb hem nog nooit zo hard
zien rennen als toen.”

Drie jaar geleden schakelde de familie Roks de Wijkverpleging van
Thebe in. “Ook dat gaat in fases. Heel lang hielp pa iedere week
ma onder de douche. Maar op een gegeven moment ging dat niet
meer. Dus toen kwam er hulp voor het douchen. En dat breidde uit.
Nu komt er iedere dag iemand, een half uurtje.’’ “Meestal Nina”,
vult moeder Nel Roks-van Dongen aan. “Ze zijn allemaal heel
aardig, maar met Nina klikt het heel goed.’’
SIGNALERINGSFUNCTIE
“Vaste gezichten bij de wijkverpleging is heel belangrijk”, stelt Lian
Roks. “Thebe doet meer dan alleen de daadwerkelijke handelingen
waarvoor ze komen. Ze hebben ook een signaleringsfunctie.
Ze zien als dingen anders gaan, minder worden. Maar daar moet je
iemand wel voor kennen. Mijn moeder zal zich altijd van haar beste
kant laten zien, altijd doen of alles prima gaat. Maar Nina doorziet
dat meteen.’’ In de vakantietijd komen er nog weleens onbekende
wijkverpleegkundigen langs. Begrijpelijk vindt mevrouw Roks, maar
niet zo fijn. “Er moeten veel handelingen gebeuren en ieder doet
het op zijn eigen manier. Maar ik heb geen klachten hoor, alleen
maar lof.”

“DE MAATSCHAPPIJ
VERWACHT VEEL VAN
MANTELZORGERS”
SPOOKSCENARIO’S
“Met de afbraak van de verzorgingsstaat verwacht de maatschappij veel van mantelzorgers”, vindt Lian Roks. Er zijn weinig alternatieven. “Als vader blijft zoals hij nu is, kunnen ze hier nog lang
blijven wonen. Gelukkig, want na 26 jaar zijn ze echt gehecht aan
deze plek. Als het anders wordt, dan moeten we gaan nadenken.
De scenario’s die er dan zijn, zijn in feite spookscenario’s. Je moet
er als dochter toch niet aan denken dat je je ouders na 65 jaar
huwelijk uit elkaar moet halen?”
Voorlopig is dat echter nog niet aan de orde. En stelt het echtpaar
Roks het best, met hulp in de huishouding, hulp van wijkverpleging
en dochter Lian.
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HET LICHAAM IS GESLOOPT,
MAAR DE GEEST ONGEBROKEN
Ludo de Bruijn is een bijzonder mens. Zijn lichaam heeft bijna alles verloren aan de spierziekte
Duchenne, maar zijn geest is ongebroken. De 50-jarige Ludo vindt het leven, ondanks de beperkingen die hij heeft, de moeite waard. “Er zijn ook slechte dagen bij, maar in het algemeen gaat het best
goed. Zolang ik alles maar een beetje kan blijven doen, en zelfstandig kan zijn. Natuurlijk ben ik
weleens jaloers op anderen die gezond zijn, maar ik gun het iedereen.”

Het verhaal van Ludo de Bruijn

Velen zouden in zijn positie boos zijn, ongelukkig of zelfs depressief. Duchenne spierdystrofie is een ernstige erfelijke spierziekte
die de spieren verzwakt. Aangetaste spieren kunnen niet meer
gebruikt worden. Duchenne treft bijna alleen jongens, en de eerste
verschijnselen treden vaak al rond twee jaar op. Veel Duchenne-patiënten halen de volwassenheid niet.
OUDSTE MET DUCHENNE
Ludo de Bruijn is met zijn 50 jaar dan ook een uitzondering.
“Zover ik weet ben ik de oudste met Duchenne in Nederland.
Wat ik daarvan vind? Fijn dat we het kunnen halen. En dat ik
kwaliteit van leven heb. Natuurlijk vind ik mijn beperkingen weleens
vervelend, en heb ik er moeite mee. Maar als het kan blijven zoals
het nu is, vind ik het niet erg.”
Ludo woont op de afdeling Geeracker C van Elisabeth in Goirle, in
een zelfstandig appartement waar 24 uur per dag op afroep zorg
aanwezig is. Veel van zijn spieren functioneren niet meer. Praten
gaat wel, al moet je even wennen dat hij zijn woorden afstemt op
het ritme van de beademingsapparatuur waar hij al 30 jaar mee
leeft.

“IK BEN DE OUDSTE
DUCHENNE-PATIËNT.
FIJN DAT WE HET KUNNEN
HALEN”
Als 12-jarige jongen arriveerde Ludo samen met zijn 1,5 jaar
oudere broer bij een voorloper van Thebe; Stichting Elisabeth,
een tehuis van de nonnen. “De ziekte is eerst bij mijn broer
ontdekt, toen hij 3 jaar oud was. Daarna ook bij mij. We wisten
als kind al dat we niet oud zouden worden.” Toen de zorg voor de
twee jongens thuis te zwaar werd, kwamen ze in 1979 vanuit hun
woonplaats Rijsbergen naar Goirle.
VERVANGENDE FAMILIE
“Met 6 personen op een kamer. Een bed, een nachtkastje en een
klerenkast. Dat was alles wat je had. Gelukkig werden we opge-

vangen door de andere patiënten die wat ouder waren. Dat werd
een soort vervangende familie.” Na 3 jaar overleed Ludo’s broer,
16 jaar oud. “Beademing was in die tijd nog niet goed mogelijk.
Dat was wel moeilijk om mee te maken.” Het leven deelde nog
meer klappen uit, toen zijn ogenschijnlijk kerngezonde zus op
31-jarige leeftijd plots overleed aan een hartkwaal. Vorig jaar viel
ook zijn moeder weg, maar Ludo is blij dat zijn 81-jarige vader nog
goed gezond is.
Ieder weekeinde gaat hij naar het ouderlijk huis toe, en bezoekt hij
samen met zijn vader de kerk in Rijsbergen. “Er zijn veel mensen om me heen weggevallen. Maar ik heb steun aan het geloof.
Iedereen moet dit voor zichzelf uitvinden, bij de een helpt het, bij
anderen niet. Maar ik heb er veel steun aan om verder te gaan.
Van jongs af aan al. Daar ben ik nooit toe gedwongen, dat komt
gewoon uit mijzelf.’’
De afdeling waar Ludo woont, telt 7 zorgappartementen voor
mensen met complexe lichamelijke aandoeningen. “Je belt als je
zorg nodig hebt, en dan komen ze. Ook ’s nachts. Ieder gaat op
zijn eigen tijd ’s ochtends uit bed, bij mij is dat rond 9 uur. Bijna
alle dagen van de week ga ik naar het activiteitencentrum, waar
iedere keer een ander programma is. Ik krijg ook wel bezoek, en ga
regelmatig naar buiten hier in de buurt”, vertelt Ludo.
LEVEN IS GOED
Computeren is een grote hobby, de computer bedient hij via een
speciaal infraroodkastje met zijn tong. Hij volgt het nieuws en
de sport, vooral uit zijn oude woonplaats Rijsbergen, want dat
blijft trekken. Hij koestert zijn zelfstandigheid, maar vindt het ook
gezellig om gezamenlijk de lunch en het avondeten met de andere
bewoners te eten.
Over de zorg op Geeracker is hij tevreden. “Je krijgt een band
met elkaar.” Wat Ludo betreft, is het leven goed en mag het nog
een tijdje zo doorgaan. “Natuurlijk, ik was liever gezond geweest.
Ik heb nooit kunnen werken. Maar op een gegeven moment…..
Voor mij hoort het er gewoon bij, ik ben het gewend, ik weet niet
anders.”
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Colofon
Dit magazine is mogelijk gemaakt door de medewerking van een grote groep cliënten,
bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familieleden en mantelzorgers. Wij bedanken hen
hiervoor van harte, in het bijzonder de mensen die hun verhaal met ons deelden:
Casper van Assouw
Familie Van Bremen
Ludo de Bruijn
Susanne Deelen
Medewerkers Dienstencentrum De Rode Loper
Familie In ’t Groen
Tamara Michiels
Tonny Pellis
Familie Van Putten
Familie Roks
Frank Sins
Familie Van Stigt Thans
Anja van Straaten en haar cliënte
Ine Spapens
Yvonne Verkooijen
Bianca van Wezenbeek
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