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Voorwoord
Veerkracht
Voor u ligt de derde Verhalenbundel van Thebe. In deze bundel vindt u opnieuw
verhalen van cliënten, bewoners, medewerkers van Thebe, mantelzorgers en
vrijwilligers.
De verhalen schetsen een beeld van waar wij binnen Thebe aan werken. De maatschappij om ons heen blijft in beweging, en ook vanuit Thebe zelf zetten we nieuwe
ontwikkelingen in gang.
Er komen positieve dingen op ons af, maar soms zijn er ook minder leuke obstakels
die we moeten overwinnen. De wijze waarop we als organisatie hiermee omgaan,
vormt de kracht van Thebe.
Flexibiliteit, meebewegen en tegelijkertijd vanuit een innerlijke gedrevenheid en
passie overeind blijven en pal achter onze Bedoeling staan; het geven van menslievende zorg, met de nadruk op zelf, eigen en waardig.
Als het gaat om veerkracht, wordt vaak de metafoor van de bamboestengel
gebruikt. Bamboe oogt niet indrukwekkend of massief, maar overleeft door haar
buigzaamheid vrijwel alle natuurelementen. Harde tegenwind of verpletterende
regen; dankzij de flexibele stam en vermogen om mee te buigen, staat bamboe
nog overeind als grotere struiken al lang geknapt zijn.
Diezelfde karaktereigenschappen vinden we terug bij de mensen die hier aan
het woord komen. Ieder van hen heeft te maken gehad met grote of kleine
onverwachte wendingen op hun levenspad. Maar allemaal blijven ze, elk op
hun eigen manier, overeind en hebben ze een manier gevonden om met die
koerswijzigingen om te gaan.
Ze vertellen verhalen over het verwelkomen van nieuwe zorgtechnologieën,
over het leren omgaan met ziekte van jezelf of van de persoon voor wie je
zorgt, over het kiezen van een nieuwe loopbaan. Maar ook over het einde van
het leven en het omgaan met de dood. En daarin toch inspiratie vinden om
door te gaan.
Deze Verhalenbundel biedt indringende, persoonlijke portretten in woord en
beeld die een authentieke inkijk geven in de wereld van de zorg van Thebe.
Wij wensen u veel leesplezier.
Raad van bestuur Thebe
Marijke Megens

Luc Kenter

WWW.THEBE.NL

12678_Verhalenbundel_opzet_1.indd 4

28-01-19 12:01

P6

Alsdoodenlevenelkaarraken

P8

Plezierenontmoetingmet 
innovatievegames

P10

Toen‘OnsHetty’inzorgkwam

P12

Snelaandeslagindezorg
via SwitchZ

P14

Korsakovendetragiekvan
het egoïsme

P16

Tessade sprekendebloempot
brengt s tructuurengezelligheid

P18

Woordenineentijdwaargeen
woordenmeerzijn

P20

Terugvanweggeweest

P22

Infuusnetzogewoonals
etenen drinken

P24

Opeenlijnbijdementie

12678_Verhalenbundel_opzet_1.indd 5

28-01-19 12:02

P6

Jacques van Nispen en Wendeline Sluijter

Alsdoodenleven
elkaarraken
Eryka van Nispen-van Zon overlijdt op 22 maart 2018, 52 jaar jong.
Twee weken later is dochter Mandy jarig. Op die dag gaat de bel en
wordt een grote bos bloemen bezorgd, van Eryka. Dat heeft haar
moeder nog geregeld in de laatste dagen voor haar dood. Zo is Eryka,
zegt haar man Jacques. Open, praktisch, en altijd aan het regelen
voor de mensen om haar heen. Tot het allerlaatste moment.
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Het verhaal van Eryka van Nispen is bijzonder.
Bizar soms. In 2014 verliest de Oosterhoutse
haar vader en haar broer aan kanker. Haar
schoonmoeder sterft in hetzelfde jaar aan een
zeldzame vorm van eierstokkanker waar ook
Eryka aan lijdt. ‘Ze heeft mijn moeder tot het
einde toe verzorgd. Heel goed wetende wat haar
mogelijk zelf te wachten stond’, vertelt echtgenoot Jacques.
OPEN BOEK
Over het ziekte- en sterfbed van zijn vrouw is hij
eerlijk. Hij praat, en laat de daarbij behorende
emoties zien. Soms een kleine pauze, als de
tranen hem te veel worden. Ook dochter Mandy
vertelt volop. ‘We zijn een open boek, altijd
geweest. Zo was Eryka ook. Nuchter, soms tot
het choquerende toe. Ze heeft mensen de deur
gewezen. Jij komt hier niet voor mij, jij komt hier
voor jezelf. Of dan was ze op het laatst bezig via
internet kleren te bestellen. Kijk, een mooi kleedje, voor in de kist. Niet iedereen wist hoe daar
mee om te gaan.’
Als haar schoonmoeder komt te overlijden, heeft
Eryka net haar laatste chemo gehad. Ze behoort
tot de kleine groep gelukkigen die het eerste
jaar met deze vorm van kanker overleeft. Een
hele tijd gaat het goed, tot in 2017 de kanker
terugkeert. Jacques vertelt: ‘Ze kende haar
eigen lijf heel goed. Wij gaan niet oud worden
samen, zei ze. Vreselijk om dat te horen natuurlijk. Ik ben een vogeltje voor de kat, dat waren
haar woorden.’
In het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in
Amsterdam volgt ze immuuntherapie. Maar na
drie rondes luidt het bericht dat die niet werkt.
‘We moesten gaan genieten zo lang dat nog
kon. De hele weg naar huis in de auto hebben
we gezwegen.’
Toch moet er gepraat worden. Mandy, de enige
dochter van het echtpaar, moet de waarheid
horen. Hoe moeilijk ook, want Mandy is zwanger. ‘Eryka heeft het allemaal nog meegemaakt.
De babyshower, kerstmis, oud en nieuw. Het
was allemaal anders. Dit is de laatste keer,
zei ze steeds.’
DUIZEND PROCENT INZET
Na een darmafsluiting, een opname in Amsterdam en het ene slechte nieuws na het andere, komt Eryka op 1 februari naar huis om te
sterven. Dan komt ook de zorg vanuit Thebe
in beeld. Palliatieve nachtzorg voor de nachtelijke uren, en de verpleegkundigen van het
buurtteam overdag.

“Mijn moeder
heeft Yuna
eerder vastgehouden
dan ik.”
Jacques van Nispen is dankbaar voor de goede zorg en
begeleiding van Thebe. Een van de teamleden is wijkverpleegkundige en palliatief verpleegkundige Wendeline Sluijter, met
wie de familie Van Nispen een heel goed contact heeft. ‘Na de
eerste paar weken knapte Eryka wonderbaarlijk op. Met duizend procent inzet zorgde ze ervoor dat ze eten naar binnen
kreeg. Ze werd steeds sterker, haar darmen werkten weer.
Haar kleindochter zien, dat werd haar doel.’
Hoezeer ze ook uitkijkt naar de geboorte van haar kleindochter, Eryka wil pertinent niet dat dochter Mandy de baby eerder
laat komen. Op 25 februari wordt Yuna geboren, dochter van
Mandy en Coen. ‘Mijn moeder heeft Yuna eerder vastgehouden dan ik’, vertelt Mandy. In de woonkamer in Oosterhout
hangt een grote foto van oma, moeder en kind.
‘RESTTIJD IS OP’
Een paar weken mag Eryka genieten van haar kleinkind, maar
leven en dood raken elkaar aan. Op een dag zegt ze tegen
Jacques: ‘Mijn resttijd is op.’ In de kamer verzamelt zich ’s
avonds een groep van twintig man familie en vrienden. Ook
dan blijft Eryka regelen. ’Moeten jullie niet eten, en je hoeft
nu niet zo stil te zijn, dat mag straks wel’. De eigen huisarts
is er, want dat wil Eryka graag. Wendeline: ‘We hebben hier
veel over g
 esproken. Wat ze wilde, als het echt niet meer ging.
Gesprekken over euthanasie, over palliatieve sedatie.’
Om zeven uur ’s avonds valt Eryka in slaap, en als Jacques de
volgende morgen even het huis uit gaat om de hond uit te laten,
glijdt ze weg uit het leven, in de armen van wijkverpleegkundige
Wendeline. Ook hierin houdt Eryka de regie, denkt Jacques. ‘Ze
is gegaan toen ik het niet hoefde te zien. Dat respecteer ik wel.’
Jacques was zeventien, Eryka veertien toen ze elkaar leerden
kennen. Ze zijn bijna veertig jaar samen geweest. Dat haar
verhaal nu vastgelegd is, zou Eryka geweldig hebben gevonden, weet man Jacques zeker. ‘Ze was bang om vergeten te
worden. Maar dat gaat niet gebeuren, nooit.’
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Geluksinterventies met bedrijf &happy

Plezierenontmoeting
metinnovatievegames
Het plezier straalt van hun gezichten. Aeneasbewoners Rudo, Cisca
en Anita spelen de game MatchIt!’ en bij ieder goed antwoord klinkt
gejuich. Het spel maakt deel uit van de zogeheten ‘geluksinterventies’
die Thebe en het bedrijf ‘&happy’ samen ontwikkelen en uittesten.
Geluk is voor ieder mens de basis van een goede gezondheid, is de
gedachte achter dit project. Doel is bij de deelnemers een glimlach
op het gezicht te toveren. Op deze dinsdagochtend wordt het een
schaterlach, en meer dan één. Gelukt dus, op alle fronten.

12678_Verhalenbundel_opzet_1.indd 8

28-01-19 12:02

De interactieve game MatchIt! stelt via een
tablet een vraag waarna de speler kiest uit twee
mogelijke antwoorden. Een tweede speler – die
zich overal kan bevinden – geeft via zijn/haar
tablet ook antwoord. Is het antwoord hetzelfde,
dan hebben ze een match. ‘Het is een laagdrempelige en speelse manier om nieuwe mensen
te leren kennen. Vooral voor ouderen die thuis
wonen en niet zo veel contacten hebben’, legt
Manon Junggeburth van het Eindhovense bedrijf
&happy uit. ’Als je met een onbekend iemand
veel overeenkomsten hebt, is er een band. Dat
is het idee. En die band kan de basis zijn voor
vriendschap. Als het spel klaar is, volgt de vraag
of je de andere speler zou willen leren kennen.
Of misschien wel ontmoeten. En dat is natuurlijk
het eigenlijke doel van de game’.
HANDEN IN DE LUCHT
In het restaurant van zorgcentrum Aeneas speelt
bewoonster Cisca voor het eerst de game, als
test. ‘Houd je van rust, of van drukte?’, verschijnt
een vraag in beeld. Cisca drukt op de button
‘rust’. Na een paar minuten toont het scherm
de melding dat haar onbekende tegenspeler
op de afdeling dagbehandeling hetzelfde heeft
gekozen. ‘Match’, zegt de tablet, met sprankelende sterren in beeld. ‘Al zeven goed!’, lacht
Cisca. Rudo is nog enthousiaster als hij het spel
mag spelen. Bij iedere match klinkt een enthousiaste ‘Jeuh’. En bij Anita gaan zelfs iedere keer
de handen de lucht in.
Carry van Leest, strategisch adviseur bij Thebe,
geniet van het enthousiasme van de cliënten.
&happy en Thebe hebben sinds eind 2017 ‘aan
elkaar gesnuffeld’ om te zien wat een samenwerking kan brengen. &happy zet digitale games
op een strategische manier in, om deelnemers
plezier en geluk te brengen. Carry van Leest:
‘We proberen geluksinterventies op te zetten,
zoals het met een mooi woord heet. Dit sluit
helemaal aan bij De Bedoeling, de missie die
Thebe heeft. Het gaat er niet zo zeer om meer
dagen aan je leven toe te voegen, maar meer
leven aan je dagen! Dat idee. Het draait om het
welzijn van onze cliënten, dat ze gelukkig zijn.
Soms lijkt het alsof het alleen nog gaat om wat
iemand niet meer kan en de zorg die daarvoor
nodig is. Met dit project willen we meer aandacht geven aan de persoon zelf, en wat hem
gelukkig maakt. En als ik dit zo zie, daar word je
toch helemaal blij van.’
ONTMOETINGEN
Als Cisca, Anita en Rudo zijn uitgespeeld, rest
de vraag of ze hun onbekende partners in het

“Met dit project
willen we meer
aandacht
geven aan de
persoon zelf,
en wat hem
of haar
gelukkig
maakt.”

spel willen ontmoeten. Ze aarzelen geen moment. Rudo stuurt
zijn rolstoel direct naar de dagbehandeling en omhelst daar
zijn tegenspeelster die tot dan toe anoniem was. De dames
met wie Cisca en Anita speelden, komen naar het restaurant
waar een geanimeerd gesprek begint. Gezamenlijk start de
groep, inclusief Thebe-medewerkers, aan de volgende game
Kiek ‘m Gaon waarbij de deelnemers elkaar vragen stellen via
een video-kettingbrief.
Sinds begin 2018 zijn zo zeven game-concepten getest. In de
wijkverpleging, bij zorgcentrum IJpelaar en op Aeneas. De
ideeën voor deze games zijn bedacht door medewerkers van
Thebe. Carry van Leest: ‘Binnenkort gaan we bekijken wat de
resultaten zijn van alles wat we tot nu toe gedaan hebben. En
bezien hoe we in de toekomst verder gaan. Het zijn nu nog
prototypes; dus eerste versies van spellen. Door de testen
wordt duidelijk wat mensen wel en niet aanspreekt. En zien we
waar we spellen kunnen verbeteren. Als een game helemaal af
is, kan deze door iedereen gebruikt worden.’
Thebe werkt ook aan andere innovaties. Carry van Leest:
‘Thebe zet daarbij in op zorgtechnologie en domotica, maar
ook op het ontwikkelen van nieuwe diensten en het anders
organiseren van de zorg. We doen dit om mensen een zo fijn
mogelijk leven te kunnen laten leiden, de kosten van de zorg te
beheersen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.’
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Hetty van Gils

Toen‘OnsHetty’
inzorgkwam
‘Ons Hetty komt in zorg’ staat begin dit jaar te lezen op het planbord van de
Specialistische Verpleging Thuis. ‘Ons Hetty’ is Hetty van Gils, sinds jaar en
dag werkzaam in de ambulante nachtzorg van Thebe en een bekend gezicht
in de regio Tilburg. Hetty wordt van collega cliënte als haar heupoperatie gepaard gaat met een serie complicaties. Maandenlang krijgt ze dagelijks zorg
van het SVT-team. Of het niet raar is om patiënt van je collega’s te zijn? ‘Nee
hoor, ik was gewoon blij dat ze me thuis komen helpen. Anders had ik al
die tijd in het ziekenhuis moeten blijven liggen. Ik heb in het ziekenhuis wel
gezegd ‘als ze geen tijd hebben, moet je maar zeggen dat ik het ben!’.
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Al ruim tien jaar rijdt Hetty van Gils ’s nachts
voor de ambulante nachtzorg door Brabant
om oproepen van mensen met een personen
alarmering (PAS) op te volgen. Daarvoor werkte
ze in Goirle bij zorgcentrum Elisabeth en in de
palliatieve nachtzorg. 64 jaar is Hetty maar aan
stoppen met werken denkt ze nog niet. Ze staat
te popelen om na een lange periode van ziekte
weer aan de slag te gaan. ‘Ik houd ervan om
goed bezig te zijn. Soms rijd ik van elf tot zeven
uur ’s ochtends aan één stuk door. Van oproep
naar oproep. Mensen die gevallen zijn, stomalekkages, van alles. Natuurlijk, even een bakske
doen, maar dan weer door.’
Als ze heupklachten krijgt, blijft ze werken tot
het niet meer kan. In november gaat Hetty in de
ziektewet, wachtend op een heupvervanging
De eerste operatie is in januari. Daarna volgen
echter nog twee operaties, die niet voorzien zijn.
Een bacterie zorgt voor een ziekenhuisverblijf
van twee maanden en pas in maart komt Hetty
van Gils weer thuis. Met een voorschrift voor
maandenlang forse doses antibiotica. Als ze
is opgeknapt en in de zomer weer voorzichtig
meedraait in de nachtzorg van Thebe, gaat
het opnieuw mis. Tot twee keer toe krijgt Hetty
wondroos en moet ze weer de hulp inroepen van
het SVT-team.
HETTY KENT HET NIET OM ZIEK TE ZIJN
‘Hetty kent het niet om ziek te zijn’, zegt ze
zelf, ‘maar nu hebben ze me echt hard g
 ehad.
Ik ben dood- en doodziek geweest. Ik kreeg
complimenten hoe goed ik het oppakte, maar
toen ik hoorde dat ik voor de derde keer
geopereerd moest worden, toen heb ik wel
echt geschreeuwd. Ik heb veel verdriet gehad,
maar dat heeft niemand gezien. Zelfs Piet
niet’, vertelt Hetty. In september zegt ze: ‘Nu
maar hopen dat het allemaal goed gaat. Het is
onderhand genoeg geweest.’
Echtgenoot Piet van Gils werkt ook bij Thebe,
net als hun jongste dochter. Piet legde enkele
jaren geleden zijn managersfunctie neer om
in de nachtdienst weer aan het bed te gaan
zorgen. ‘Gelukkig maar, want nu heb ik haar
kunnen helpen. Hoe dat had gemoeten als ik
die andere baan nog had gehad, dat weet ik
niet”, vertelt hij.
KEI-LIEVE MENSEN
En natuurlijk zijn er de verpleegkundigen van
het SVT-team. Bekenden voor Hetty en Piet.
‘Het zijn kei-lieve mensen, en dat zeg ik niet
omdat het collega’s zijn. Als je niet lief bent,
kun je dit werk niet doen. Ze nemen alle tijd

“Het zijn
kei-lieve
mensen.
En dat
zeg ik niet
omdat het
collega’s
zijn.”

voor je, en ik weet zeker dat ze dat niet alleen bij mij doen
maar bij iedereen. Ik heb ze ook bezig gezien bij mijn zus, en
bij mijn moeder en daar zijn ze net zo.’
Hetty is een gemakkelijke patiënt, zegt ze zelf: ‘Ik laat het allemaal aan hen over, ik bemoei me niet met hoe ze iets doen.’
Mooi om te zien, zegt echtgenoot Piet, hoe alle verpleeg
kundigen op hun eigen manier zorgzaam zijn. Soms vroegen
de verpleegkundigen of Hetty het niet vervelend vond dat
ze bepaalde handelingen bij haar moesten doen. ‘Voor de
picc-lijn gingen ze onder mijn bh door, dat zie je natuurlijk normaal niet van een collega. Maar ik vond het niet erg.’ De picclijn, een centraal infuus in de bovenarm voor het toedienen
van antibiotica, was een paar weken niet nodig maar moest in
augustus weer geplaatst worden. Toch blijft Hetty positief en
is de ambulante nachtzorg nooit uit haar gedachten. ‘Ik blijf
werken, zo lang als ik kan. Ik weet dat de andere heup ook een
keer aan de beurt komt, maar daar wil ik voorlopig niet mee
bezig zijn.’
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Gemma Vreven (l) en Karien Hendriks samen met een cliënt.

Clasine Schraa

Karien Hendriks, Gemma Vreven en Clasine Schraa

Snelaandeslaginde
zorgviaSwitchZ
Verpleegkundige-in-opleiding Karien Hendriks is de ideale kandidaat
voor het SwitchZ-traject, vindt haar leermeester Gemma Vreven.
‘Ze neemt verantwoordelijkheid voor haar studie, en gaat in de
praktijk zelfstandig aan de slag. Precies zoals we ons het hadden
voorgesteld.’ Met het maatwerktraject SwitchZ kunnen mbo’ers en
hbo’ers de overstap maken naar de zorg via een betaald opleidingstraject met baangarantie. Voor ex-verloskundige Karien een uitkomst.
‘De werkdruk is pittig, maar te doen. Ik heb het prima naar mijn zin.’
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SwitchZ ging in het voorjaar 2018 van start en
is een unieke samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties, opleidingsbureau G & D
en Avans Hogeschool. Het traject richt zich op
zij-instromers die vanuit een andere bedrijfstak
een baan zoeken in de zorg. Naast Thebe doen
ook De Wever, Prisma, Volckaert en De Riethorst
Stromenland mee aan SwitchZ.
Alle zorgorganisaties kampen met dezelfde problematiek; een tekort aan personeel. Manager
Zorgteams Clasine Schraa van Thebe: ‘Waarom
niet de krachten bundelen om te proberen op
een andere manier mensen binnen te halen?
Op een gebied waar we voorheen misschien
concurrenten waren, werken we nu samen. Dat
is toch best bijzonder.’ Clasine liep al langer
rond met het idee binnen Thebe opleidingen op
te zetten. Toen de Raad van Bestuur doordacht
op het idee mensen ‘in huis’ op te leiden, ging
het snel. Later haakten ook de andere zorgorganisaties aan.
UNIEK MAATWERK
De eerste verkennende gesprekken dateren
van oktober 2016, anderhalf jaar daarna startte
SwitchZ officieel. Voor mbo-kandidaten is er de
samenwerking met bureau G & D, de hbo’ers
krijgen ondersteuning vanuit Avans. In het najaar
van 2018 is al een flinke groep mensen bezig
aan hun SwitchZ-traject. Vrouwen en mannen,
met heel uiteenlopende carrières; van technici
tot bankmedewerker.
Het unieke van SwitchZ zit vooral in het maatwerk: iedere kandidaat kan starten op het
moment dat hij/zij er klaar voor is. Per persoon
wordt bezien welke onderdelen gevolgd moeten
worden om uiteindelijk klaar te zijn voor de
reguliere zorgexamens. Er is direct een contract voor een leerwerkplek bij een van de vier
deelnemende zorgorganisaties, met een salaris
dat hoger ligt dan wat gebruikelijk is. En aan het
eind is er natuurlijk een baan. De totale leertijd
verschilt per leerling. Zijn/haar achtergrond en
opleiding bepaalt voor welke leeronderdelen er
vrijstelling is, en de inzet van de leerling is doorslaggevend bij het doorlopen van de modules
die gedaan moeten worden.
IK TEL NOG MEE
Karien Hendriks (54) was ruim dertig jaar verloskundige toen ze besloot het roer om te gooien.
Op haar brief aan Thebe volgde direct het
voorstel deel te nemen aan SwitchZ. ‘Ik ben niet
meer de jongste, maar ik wil niet thuiszitten. Het
is heel fijn te merken dat ik nog meetel, en dat

“De kandidaten
die zich
aanmelden zijn
super
gemotiveerd,
dat is zo leuk
om mee te
maken!”
Thebe dat ook vindt. Ik werk nu in de wijkverpleging veel met
ouderen en dat is heel iets anders dan baby’s, maar het ligt
me wel. Het is ook fijn om te merken dat ik van mijn leermeesters veel vertrouwen krijg. Ik mocht al snel zelf aan de slag.’
Dat kan ook, zegt leermeester Gemma Vreven, omdat Karien
liet zien dat ze heel wat in haar mars heeft. ‘Een leerling begint
met meelopen, maar we hebben al heel snel in beeld hoever
iemand is. Hoe communiceer je met mensen, hoe ga je met
mensen om, dat soort dingen. Bij Karien zie je gewoon die dertig jaar ervaring. Ze is niet bang om mensen aan te raken, om ze
te wassen. Dus de adl, de algemene dagelijkse levensverrichtingen, die heeft ze zo onder de knie. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld al vlot aan de leermodule medicatie toe is. De praktijk,
zij doet haar stuk theorie, de toets, aftekenen en door naar het
volgende. Heel anders dan bij het reguliere onderwijs’.
EEN HEEL MOOI TRAJECT
Voor de leermeesters, voorheen werkbegeleiders genoemd,
is de begeleiding van de SwitchZers pittig, aldus Gemma.
Er wordt van de leermeesters verwacht dat ze de actuele lesstof in het hoofd hebben. En de SwitchZ-kandidaten hebben
over het algemeen al wat meer levenservaring en zijn aardig
mondig. ‘Maar het is een heel mooi traject’, zegt Gemma
Vreven, ‘ik sta er helemaal achter’.
Manager Clasine Schraa: ‘Het mooie is, je geeft mensen een
kans die anders geen kans zouden krijgen. De kandidaten
die zich aanmelden zijn super gemotiveerd, dat is zo leuk om
mee te maken! Alle organisaties die deelnemen aan SwitchZ
hebben een dijk van een expertise in huis. Waarom zouden we
die niet inzetten om zelf onze werknemers op te leiden?’
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Ronald Geelen

Korsakovendetragiek
vanhetegoïsme
De tragiek van het egoïsme. Zo omschrijft psycholoog Ronald Geelen
de leefsituatie van mensen met de ziekte van Korsakov. Zorgcentrum
Lucia in Breda heeft als enige in de regio speciale afdelingen voor
mensen met Korsakov-dementie. Veel Korsakov-patiënten staan alleen in de wereld. Banden met familie en vrienden zijn doorgesneden.
‘De afdeling en het zorgteam fungeren als een soort prothese, de
vervanging voor het ontbrekende gewone sociale contact.’
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De ziekte van Korsakov ontstaat door een
combinatie van alcoholmisbruik en te weinig
gevarieerd eten (vooral vitamine B-gebrek). De
Russische psychiater Korsakov was honderd jaar
geleden de eerste die dit syndroom omschreef.
Door het tekort aan onder meer vitamine B-1
raken de hersenen blijvend beschadigd. Ook zijn
er lichamelijke klachten zoals leverproblemen en
hart- en vaatziekten. Opvallend is het gebrek aan
empathie, de mogelijkheid om zich in te leven
in anderen. Ronald Geelen: ‘De familie zegt dan
over zo iemand ‘hij leeft alleen voor zichzelf’. De
persoon in kwestie is de vaardigheid kwijt om na
te denken over een ander, en blijft hangen in zijn
eigen gevoel.’
Andere opvallende gevolgen van de ziekte van
Korsakov zijn desoriëntatie, korte termijn geheugenproblemen, problemen met de stemming en
het regelen van het eigen gedrag. Onthouden van
nieuwe informatie is moeilijk, terwijl het onthouden van informatie van vóór de hersenbeschadiging wel lukt. ‘Een voormalig computerdeskundige die ons helpt de moeilijkste problemen op
te lossen op internet, maar zijn eigen wachtwoord
niet kan onthouden’, geeft Ronald Geelen als
voorbeeld.
Geelen werkt al ruim dertig jaar binnen Thebe,
en is deskundige op het gebied van dementie.
Korsakov heeft zijn speciale interesse. Om het
gedrag van mensen met de ziekte van Korsa
kov uit te leggen, trekt hij een vergelijking met
de manier waarop pubers zich gedragen. ‘Ja
zeggen, nee doen. Stemmingswisselingen, plannen gaat slecht, de zelfcontrole laat te wensen
over en ze overschatten zichzelf.’ Het verschil is
dat het p
 uberbrein zich nog gaat ontwikkelen, bij
de z iekte van Korsakov is de toestand blijvend.
PARADIJSVOGELS
Op de afdelingen Bamboe, Cactus en Fazanthof
van Lucia in Breda wonen zo’n dertig mensen
met Korsakov. Lucia heeft, zoals Geelen zegt,
een lange geschiedenis in het opvangen van
randfiguren, paradijsvogels en mensen die
nergens anders passen. ‘Dus hier groeide door
de jaren heen de ervaringsdeskundigheid en de
beroepshouding voor het omgaan met mensen
met speciaal gedrag.’ De afdelingen specifiek
bedoeld voor Korsakov, zijn er sinds ongeveer
tien jaar.
Ronald bezoekt de cliënten hier gemiddeld drie
keer per week ‘Ik heb altijd met deze groep
mensen gewerkt, en heb er nog steeds lol in.
Het is een andere wereld. Je gaat een lange
termijn verplichting aan. Per persoon is de be-

“Sturen en
corrigeren
vanuit
warmte en
betrokkenheid.”
handeling anders. Hoe voorkom je dat iemand slachtoffer van
zichzelf wordt, zonder het gevoel te geven dat je hem betuttelt? Daarin zoek je een balans.’
De meeste Korsakov-patiënten zijn mannen. Hun leeftijd
varieert, de jongste bewoners zijn rond de veertig. Uitzicht op
genezing is er niet, en mensen met Korsakov vallen vaak terug
in zelfverwaarlozing en ander destructief gedrag. De zorg en
behandeling vraagt om een speciale houding. ‘Ik noem het
een goede moeder zijn; je bent er voor de ander, en luistert
zonder oordeel. Stel je eens voor hoe je leven is als de afgelopen dagen een zwart gat zijn, maar je hebt wel je verstand?
Dat levert angst, moedeloosheid en frustratie op, en daar
mogen we allereerst begrip voor hebben.’
Tegelijk is het belangrijk grenzen aan te geven. Sturen en
corrigeren, ‘vanuit warmte en betrokkenheid.’ Het zorgteam en
de behandelaars stellen hun beleid nauwkeurig op elkaar af.
‘Richting geven, passend bij de stemming en mogelijkheden
van de persoon op dat moment. De benadering is voor iedere
patiënt anders, maar de verschillende teamleden reageren
wel steeds hetzelfde. Die afstemming is cruciaal en daar gaat
veel energie inzitten.’ Naast de individuele zorgplannen per
bewoner, is er ook een groepszorgplan voor iedere afdeling
als geheel. ‘Omdat de sociale vaardigheden er bijna niet zijn.’
Het alcoholmisbruik in Nederland neemt toe, vooral binnen de
groep 50-plussers. Het aantal mensen dat lijdt aan Korsakov
is groeiende, en dus ook de vraag naar gespecialiseerde zorg.
Ronald: ‘Mensen gaan om allerlei redenen drinken. De een
verliest zijn partner en raakt depressief, de ander grijpt naar
de drank. Mensen kunnen angstig zijn, eenzaam of een verhoogde gevoeligheid hebben voor verslaving. Mijn doel is het
voorkomen van nog meer ellende. Een lichtpuntje zijn op deze
soms donkere dagen voor de cliënt. Teamleden steunen en de
familie die nog wel komt.’

P15

12678_Verhalenbundel_opzet_1.indd 15

28-01-19 12:03

P16

Wil van Beek en Amber Doorakkers

Tessadesprekende
bloempotbrengt
structuurengezelligheid
Tessa ziet eruit als een kruising tussen een groot paasei en een bloempot. Ze knippert met haar ogen en ze spreekt. ‘Wil, het is vier uur. Tijd
voor een glaasje bitterlemon’. Tessa is een mini-robot, een tinybot, die
mensen via gesproken boodschappen herinnert aan hun dagindeling.
De 89-jarige Wil van Beek is een van de cliënten die meedoet aan
een pilot met Tessa. ‘Nee, ik ben nog niet dement hoor’, zegt ze zelf.
’Maar het is wel gezellig om geluid in huis te horen. Ik vind alleen
wonen verschrikkelijk.’
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Thebe heeft sinds juli 2018 vijf Tessa’s in gebruik
in de wijkverpleging, verspreid over de hele regio.
Mogelijk wordt Tessa ook ingezet in de zorgcentra.
Tessa is een sociale robot, die is ontwikkeld
voor mensen met dementie, niet-aangeboren
hersenletsel en mensen die hulp nodig hebben
bij hun dagstructuur. Een zorgmedewerker kan
samen met mantelzorgers via een speciale app
Tessa programmeren. Zo herinnert de sprekende bloempot cliënten er bijvoorbeeld aan hun
medicijnen in te nemen, of geeft een signaal dat
het tijd is voor de lunch.
PILOT
‘Het mooie is dat Tessa een lerende robot is.
Ze leert de stem van de gebruiker herkennen.
Als Tessa vraagt ‘Wil, heb je lekker gegeten’
en iemand anders zegt ‘ja’, dan heeft dat geen
effect. Tessa moet echt het stemgeluid van Wil
horen. Dus dan vraagt Tessa hetzelfde nog een
keer aan Wil’, vertelt verpleegkundige Amber
Doorakkers. Amber is lid van de expertgroep
dementie en maakt deel uit van de werkgroep
Tessa binnen Thebe.
Samen met haar werkgroep-collega’s onderzoekt Amber wat de effecten zijn van Tessa.
Over een periode van twee maanden verricht ze
op diverse gebieden metingen die aangeven hoe
het gaat met de cliënt die Tessa in huis heeft.
‘Bijvoorbeeld bij het beheren van medicijnen, of
iemand is aangekomen of afgevallen, hoe is het
met het slapen en rusten. Halverwege 2019 hebben we een jaar ervaring met de inzet van Tessa
en kunnen we bezien wat de resultaten zijn en
hoe we verder gaan.’

“Als ik ze
wijn geef,
zou ze
dan gaan
zingen?”

“Ik ben een
bijzonder
mens,
dat ik
Tessa heb.”
De tinybots zijn een van de vernieuwende en innovatieve
projecten die Thebe inzet voor betere zorg aan de cliënten.
Volgens de ontwikkelaars, afkomstig van de TU Delft en de
VU Amsterdam, heeft onderzoek aangetoond dat mantelzorgers het langer volhouden door de inzet van Tessa. Voor
zorgmedewerkers is de robot prettig omdat cliënten voorbereid zijn op hun bezoek.
NIET KIETELEN
Mevrouw Van Beek vindt de aanwezigheid van Tessa aangenaam. ‘Kijk’, legt ze uit, ‘als je haar op haar rug aanraakt zegt
ze dat het kietelt’. Dat klopt, want het is niet de bedoeling dat
cliënten op knoppen gaan drukken. Vandaar deze vriendelijke
waarschuwing. De nepbloemen bovenop moeten Tessa een
prettige uitstraling geven. En ze kunnen zelfs tegen een beetje
water. ‘Als ik ze wijn geef, zou ze dan gaan zingen’, vraagt Wil
van Beek grappend.
Ze oogt vrolijk, maar het leven valt de Tilburgse zwaar. Te
zwaar soms. Altijd heeft ze voor anderen gezorgd, maar sinds
enkele maanden is ze alleen. Twee keer per dag wordt Wil van
Beek bezocht door de wijkverpleging - ‘die zorgen zo goed
voor me’- maar tussen die momenten heeft ze weinig aanloop.
De sprekende bloempot op de salontafel brengt wat reuring in
huis. Wijkverpleegkundige Amber: ‘Tessa kan ook zingen, of
muziek afspelen. Met de mantelzorgers kunnen we bekijken
welke liedjes favoriet zijn, en inprogrammeren dat de robot
bijvoorbeeld om drie uur vraagt ‘Wil je wat muziek horen?’
BIJZONDER
Een oudere kennis die toevallig op bezoek is, vindt het maar
een raar iets, Tessa. ‘Ik snap er niet veel van. Zoiets had je
vroeger toch niet.’ Het is een bijzonder ding, vindt ook Wil van
Beek. ‘En ik ben een bijzonder mens, dat ik Tessa heb’. Ze zal
echter al snel afscheid moeten nemen. Om zoveel mogelijk
mensen met de tinybot te laten kennismaken, rouleert de sprekende bloempot iedere acht weken. Wie wil, kan Tessa zelf
aanschaffen. Wil van Beek: ‘Daar ga ik eens over nadenken.’
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P18

Wilhelmien Franken

Woordenineentijd
waargeenwoorden
meerzijn
Mensen erkennen in wat ze op dat moment voelen en hen bijstaan
op de moeilijkste momenten in hun leven, dat is volgens geestelijk
verzorger Wilhelmien Franken het belangrijkste in haar werk. ‘Zeker
als het gaat om stervensbegeleiding. Emoties gaan naar hun top, bij
de stervende maar ook bij hun naasten en de mensen in de zorg.
Als geestelijk verzorger moet je er dan écht zijn, helemaal.’
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Het is mooi werk, maar het vraagt veel van
Wilhelmien en haar drie collega’s. ‘De gemiddelde verblijfsduur in onze huizen is zeven maanden. Dan weet je dat bewoners steeds slechter
binnenkomen en dat er steeds meer een beroep
op ons wordt gedaan. Als ik op een dag als enige van ons team werk, en er liggen op diverse
plekken mensen op sterven… Dan moet ik keuzes maken die niet te maken zijn. Maar je moet
tegelijk accepteren dat niet alles kan. En je werk
zo goed als mogelijk is doen. Wij maken tijd, dat
is het mooie van wat we doen. Ook al komt dat
steeds meer onder druk te staan.’
Wilhelmien Franken werkt ruim tien jaar als
geestelijk verzorger bij Thebe. Op haar werkkamer staan tientallen bidprentjes van bewoners
die ze de afgelopen jaren heeft bijgestaan bij
het afscheid nemen van het leven. Stervensbegeleiding vormt een groot onderdeel van haar
werk. Het team geestelijke verzorging zet daarbij
‘breed in’. ‘We zijn er in eerste instantie voor de
bewoners van onze huizen. Maar we zijn er ook
voor de naasten van onze cliënten, de behandelaars en natuurlijk de medewerkers in de zorg.
Vanmorgen nog had ik een gesprek met een
zorgmedewerker die het heel zwaar heeft met
het lijden van een cliënt. Hoe ver gaan we, wanneer stopt de zorg en laten we iemand gaan, wat
zijn die markeringsmomenten die bijna niet te
benoemen zijn. Die vragen komen we regelmatig
tegen. En zo nu en dan heb ik daar ook geen
antwoord op, en dat zeg ik dan ook.’
Twee jaar geleden bedacht Wilhelmien Franken
de waakmand; een mand die familie en naasten
een handvat kan bieden tijdens het waken bij
iemand die sterven gaat. ‘De vraag kwam uit de
zorg. Medewerkers hadden het gevoel dat ze
niet genoeg voor de familie konden doen als de
cliënt verzorgd was. In de mand zitten allerlei
dingen die de naasten steun kunnen bieden.
Teksten vanuit diverse religies, informatie over
het stervensproces maar ook spullen die een kamer de juiste sfeer kunnen geven zodat je naaste
niet in een kale kamer overlijdt. Een dekentje,
een lichtje, een bloemetje. Dingen om mensen
steun te bieden en troost, woorden in een tijd
waar er eigenlijk geen woorden meer zijn.’
Een moeilijke maar ook kostbare tijd, het waken
bij een sterfbed. ‘Waken is een tijd van liefde en
van zorg, heel je doen en laten is gericht op de
persoon die ligt te sterven. Allerlei emoties en
herinneringen kunnen dan naar boven komen.
Mooi, maar soms ook pijnlijk. Het is onze taak
als geestelijk verzorgers om de sfeer haarscherp

“Zo nu en dan
heb ik ook
geen antwoord,
en dat
zeg ik dan
ook.”

aan te voelen. Daar ontwikkel je een antenne voor, maar dat
vergt wel jaren ervaring. Het is belangrijk om meteen een
juiste inschatting van het moment te kunnen maken, want één
verkeerd gekozen woord, of een misplaatst gebaar kan veel
schade aanrichten, zeker op de grens van leven en dood.’
Wie in een zorgcentrum woont, heeft al eerder van veel dingen
afscheid moeten nemen. De meeste bewoners weten dat ze
bezig zijn hun leven af te ronden. Grote vragen als ‘heb ik het
wel goed gedaan’ en ‘wat komt er na de dood’ gaan dan een
rol spelen. De geestelijk verzorgers zijn er om samen met de
cliënten de zaken op een rijtje te zetten. ‘We lossen het niet
op, maar we kunnen wel proberen om de dingen te ordenen.
Voor degene die gaat overlijden, en ook voor degenen die
achterblijven. Want zij moeten op een goede manier verder
kunnen met hun leven’, aldus Wilhelmien Franken.
Een ziekenzegening, of bediening zoals dat in de katholieke
traditie heet, kan hier onderdeel van zijn. ‘De pastorale zorg is
ook onderdeel van ons pakket. Dat kan op allerlei manieren.
Je houdt rekening met wat de zieke gelooft, maar ook met
wat de familie wil. Soms word ik gezien als schakel tussen het
aardse en wat er is na de dood. Alsof ik een speciaal lijntje
heb met God. Zo is het natuurlijk niet. Maar mensen zien me
als een soort biechtvader. Alles kan en mag gezegd, ze weten
dat het niet verder gaat. En een ziekenzegening blijft speciaal.
Je voelt mensen onder je handen rustig worden. Het is een
groot voorrecht als je dat mag doen.’
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P20

Yvonne Boogaarts en Neelke Maas

Terugvan
weggeweest
In de zorgsector is het een uitdaging om aan goed personeel te komen.
Thebe steekt veel energie in het werven van nieuwe werknemers
en aan het behouden van de mensen in de zorg. Steeds vaker ook
keren medewerkers die weggingen, terug ‘naar het oude nest’. Zoals
Neelke Maas en Yvonne Boogaarts. ‘Ik had tranen in mijn ogen toen
ik wegging, en ik had tranen in mijn ogen toen ik terugkwam’, vertelt
Yvonne. ‘De visie van Thebe past bij mij.’ En Neelke zegt: ‘Het voelt
hier als thuis. Als thuiskomen.’
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Yvonne Boogaarts (29), verzorgende-IG in het
buurtteam Breda Zuidoost van de wijkverpleging, wisselde in 2018 twee keer van baan. Per
1 januari ging ze weg bij Thebe, op 1 november
keerde ze weer terug. ‘In de wijkverpleging weet
je hoe laat je begint, maar je weet nooit precies
hoe laat je klaar bent. Met mijn zoontje, dat toen
2,5 was, vond ik dat lastig. Ik wilde meer structuur. Een collega ging naar een zorgcentrum
van een andere organisatie toe, en ik dacht dat
ik daar meer regelmaat zou krijgen. Dus ik ben
haar gevolgd. Maar ik werd er juist onrustig van.
Iedere dag was in grote lijnen hetzelfde.’
Bij haar vertrek twijfelde Yvonne al een beetje
over haar beslissing. ‘Ik had hier een fijn team,
we kunnen op elkaar bouwen. Krijg ik dat daar
wel terug?’ Het voelde ook niet echt goed, de
nieuwe werkplek. Toen ze hoorde dat in haar
oude team een plek vrijkwam, hoefde ze maar
even na te denken. ‘Iedereen om me heen zei
het ook. Doe wat je hart zegt. En ik wist waar
ik naar terugging.’ Yvonne noemt Thebe ‘een
goede organisatie’. ‘De visie van Thebe spreekt
mij aan. Eigen regie voor de cliënten, en het
streven naar zelfstandigheid. Voor cliënten en
ook voor medewerkers.’
HIER HOOR IK
Na tien maanden is ze daarom weer terug op de
plek die ze begin 2018 verliet. ‘Alsof de tijd even
stil heeft gestaan en ik nu weer verder ga. Het
voelt zo fijn! En de cliënten reageren ook zo leuk.
Hier hoor ik. Dat voel ik gewoon. De afwisseling,
de hectiek. Je doet je werk alleen maar je bent
niet alleen, want er zijn altijd collega’s om te
overleggen. De uitdaging dat je voor situaties
komt te staan en dan ineens moet schakelen.
Dit past bij mij. Mijn zoontje is nu zo groot dat
hij bijna naar school gaat en dus wordt het ook
allemaal gemakkelijker te regelen.’
VOELT ALS THUISKOMEN
Ook Neelke Maas (34), verpleegkundige en
zorgcoördinator bij zorgcentrum De Vloet in
Oisterwijk, had het ‘thuiskomen-gevoel’ na
twee jaar buiten de deur. ‘Toen ik mijn opleiding
deed, had ik het plan om later in een ziekenhuis
te werken. Maar bij mijn afstuderen was je al blij
dat je ergens aan de slag kon als verpleegkundige. Ik had stagegelopen bij De Vloet en was
daar welkom dus ik heb die kans gegrepen. Ik
heb in die jaren op diverse afdelingen gewerkt,
want ik ben iemand die nieuwsgierig is en
geprikkeld wil blijven.’

“Dit is mijn plek,
dat weet ik
nu ik ook
buiten
de deur
heb gekeken.”

Het idee om in een ziekenhuis te werken bleef echter in haar
achterhoofd zitten, en enkele jaren geleden maakte ze de
overstap. ‘De afdeling traumatologie. Heel pittig, hectisch. Van
schotwonden tot mensen die van een paard waren gevallen.
Acht uurdiensten, nachtdiensten en alles in een hoog tempo. Veel regels en protocollen, gericht op operaties.’ Neelke
werkte er twee jaar, maar door privéomstandigheden – ‘het is
heel lastig te combineren met je privéleven’ – ging ze terugverlangen naar De Vloet.
‘Ik woon zelf in Oisterwijk, dit is zo vertrouwd! Ik liep hier al
rond voordat ik afstudeerde. In de twee jaar dat ik weg was,
zijn er wel veel dingen veranderd. Binnen Thebe gaan de ontwikkelingen snel. Prima, want zo blijf je alert. Dit is mijn plek,
dat weet ik nu ik ook buiten de deur heb gekeken. Je hebt de
vrijheid om zelf te roosteren, ik hoef geen nachtdiensten te
draaien. In het ziekenhuis wordt er voor je geroosterd, en dat
heb je maar te accepteren. Het tempo ligt hier anders maar er
is genoeg te doen, want de mensen maken in feite de hectiek.
Je hebt te maken met complexe problematiek, met bewoners
met psychiatrische klachten. Het ziekenhuis is massaal, groot,
maar dit voelt als thuis.’
De Vloet staat voor een ontwikkeling waar de nog bestaande
tweepersoonskamers veranderen in een-persoonkamers. Dat
betekent mogelijk ook interne persoonswisselingen. Neelke
ziet niet tegen de veranderingen op. ‘Het maakt mij niet uit, als
ik maar op De Vloet kan blijven.’
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Meneer Lambregts

Infuusnetzogewoon
alsetenendrinken
Net zo gewoon als eten en drinken, dat is zijn tweewekelijkse infuus
voor meneer Lambregts. Hij weet niet beter. ‘’Voor mij is het niks
spannends. Zo gewoon dat ik eigenlijk niet besef dat het voor een
ander misschien toch wel bijzonder is.”’
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De 48-jarige Lambregts heeft al zijn hele leven
te maken met een lichaam dat te weinig witte
bloedlichaampjes aanmaakt. Agammaglobulinemie is een erfelijke stoornis van de afweer.
Je bent hierdoor snel bevattelijk voor infecties.
’’Bij mij is het al op jonge leeftijd geconstateerd.
Ik was heel vaak verkouden. Het scheelt dat mijn
oudere broer het ook heeft. Mijn ouders waren
er dus op bedacht, en ze hadden de hele medische molen al een keer doorlopen.”
De aandoening is te verhelpen door via een in
fuus extra witte bloedlichaampjes toe te dienen.
Het product wordt door bloedbank Sanquin uit
het bloed van donoren gehaald.
De flesjes met de doorzichtige vloeibare inhoud
staan bij Lambregts thuis. Hij bestelt het bloedproduct zelf en zorgt dat er voldoende voorraad
is. Ongeveer één keer in de twee weken komt
een verpleegkundige van het team Specialistische Verpleging Thuis (SVT) van Thebe een
infuus bij hem aanleggen, waarna de vloeistof
via zijn aders in anderhalf uur door zijn lichaam
wordt opgenomen. ‘’Het afkoppelen doe ik zelf.”

“Dankzij
Thebe ben
ik anderhalf
uur maar
een beetje
in mijn
mobiliteit
beperkt.”

“En gelukkig
kunnen ze
allemaal
heel goed
prikken bij
Thebe.”

VEEL FLEXIBELER
Het SVT-team komt sinds 2012 bij hem aan huis. Voor die tijd
moest hij voor zijn infusen naar het ziekenhuis. ‘’Daar was het
ook goed geregeld, maar nu de behandeling thuis kan is het
veel prettiger. Dit is zo veel flexibeler. Ik kan zelf aangeven
wanneer het mij uitkomt. Omdat ik overdag werk, zijn het altijd
avonden of in het weekend. Dankzij Thebe ben ik thuis anderhalf uur alleen maar een beetje in mijn mobiliteit beperkt. Ik
kan met het infuus gewoon lezen, tv kijken of computeren.”
Hij wordt helemaal niet gehinderd door zijn z iekte, vertelt
meneer Lambregts. ‘’Ik ben er mee o
 pgegroeid. Als ik mijn
medicijnen krijg, kan ik gewoon functioneren. Je hebt er geen
bijwerkingen van, het is een lichaamseigen stof. Misschien
dat er in de toekomst nog een pilletje wordt uitgevonden,
zodat een infuus niet meer nodig is. Of wie weet vinden ze bij
genetisch onderzoek nog een oplossing. Maar voorlopig gaan
we gewoon zo door. En gelukkig kunnen ze allemaal heel goed
prikken bij Thebe”, zegt hij met een lach.
EEN TEVREDEN KLANT
Een tevreden klant, zo noemt hij zichzelf. ‘’Een keer per jaar
is er een officiële evaluatie bij Thebe, hoe het gaat. En dan
kun je eventueel kritiek geven of dingen aangeven die je
graag anders zou willen. Maar ik heb geen negatieve punten.
Het SVT-team komt afspraken goed na, je kunt er duidelijke
afspraken mee maken en het zijn allemaal sociale mensen.
Mensen-mensen. Omdat je in een thuissituatie zit, maak je
toch sneller een praatje samen. Over het werk, over de tuin.
Dus het is ook nog gezellig als ze langskomen van Thebe.”
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Marlies Lutke & Wim en Tiny van der Bruggen

Opeenlijnbij
dementie
Met wijkverpleegkundige Marlies kan het echtpaar Van der Bruggen ‘lezen
en schrijven’, als het gaat om de zorg voor hun (schoon)zus. Sinds Lies
vorig jaar de eerste tekenen van dementie vertoonde, gaat ze snel
achteruit. ‘Als wij er niet komen, ziet ze op een dag niemand. Helemaal
niemand. Twee keer per dag de wijkverpleging, dat wel. En die zorgen
goed voor haar. Maar verder zit ze maar naar buiten te turen. Urenlang.
Daar gaan we samen proberen verandering in te brengen.’
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Wim (81) en Tiny (69) van der Bruggen willen
er zo veel en zo vaak mogelijk zijn voor Wims
oudere zus. Maar dat valt niet mee, want de
91-jarige Lies woont helemaal aan de andere
kant van Tilburg. ‘Als dan ’s avonds om negen
uur haar buren bellen omdat ze een brandlucht ruiken, duurt het toch nog een half uurtje
voordat we er zijn. En dan maak je je zorgen’.
Vandaar dat het echtpaar Van der Bruggen voor
Lies een plekje hoopt te vinden in een verpleeghuis in de buurt. Nu woont Lies nog op zichzelf,
in de flat waar ze eigenlijk nooit buiten komt. Al
jarenlang weduwe en kinderloos, zijn haar twee
broers de enige familie die ze nog heeft.
Dus zijn Wim en Tiny sinds ruim een jaar mantelzorgers. ‘We doen het omdat het nodig is. Er is
niemand anders. Het begon met een telefoontje
dat ze geen geld meer kon halen. Toen bleek
dat dit al vaker speelde, omdat ze de pincode
niet meer kon onthouden. Wim is financieel
gemachtigde geworden en is alles over gaan
nemen. Ze deed de verkeerde boodschappen
en ging de dagen vergeten. En zo is het steeds
erger geworden. Vooral de laatste tijd gaat het
heel hard. Ze ziet overleden familieleden in haar
kamer, ze weet niet meer hoe de telefoon werkt,
krijgt de tv niet aan en dus doet ze niks meer.
Hele dagen de krant lezen, want als ze op het
einde van een regel is weet ze niet meer wat ze
heeft gelezen dus begint ze weer van voor af
aan’, vertelt Tiny.
Na een signaal van de huisarts stapte op een
middag wijkverpleegkundige Marlies Lutke
binnen met de vraag of het goed was als de
wijkverpleging een keer in de week langskwam
om Lies te douchen. Daarna ging de wijkverpleging de medicijnen van mevrouw in beheer
nemen en intussen komt er twee keer per dag
iemand langs. De samenwerking tussen mantelzorgers en het buurtteam is perfect, aldus Wim
en Tiny. Tiny: ‘Alles wordt in het dossier vastgelegd, we krijgen alle info door. Ze bellen ons als
er iets is. Laatst weigerde ze haar medicijnen.
Dan gaat Wim met haar praten. Je hebt toch
gezegd dat je honderd wil worden? Dan moet je
wel je medicijnen nemen. En dan luistert ze ook.’
‘Gelukkig maar’, zegt Wim, ,want ik ga daar geen
ruzie zitten maken. Dat doe ik gewoon niet, met
een vrouwke van 91’.
Het is belangrijk dat de familie van iemand
met dementie op één lijn zit als het gaat om
de zorg, weet Marlies Lutke uit ervaring. ‘Alles
rondom dementie is complex, en bij de eerste
signalen moet je al gaan na denken hoe zaken

“De samenwerking met
het buurtteam
is perfect.”

geregeld moeten worden. Want als dat niet gebeurt, kun je
in de meest extreme situaties terechtkomen. Je moet dus
als m
 antelzorgers dingen samen bespreken. Soms regel ik
dat, met een familiegesprek op een neutrale locatie. Je hoeft
het als familie niet in alles met elkaar eens te zijn, als je maar
dezelfde visie deelt. Bij zo’n gesprek kan niet altijd de klant
aanwezig zijn. Voor iemand met beginnende dementie is dat te
confronterend, die wil dat niet horen.’
Dat merken Tiny en Wim van der Bruggen ook. ‘Als we met
Lies praten over haar situatie zit er voor ons een rem op. Als
ze tegenover je zit, is het heel moeilijk om te zeggen hoe het
echt met haar gaat. Volgens haar kan ze alles nog, en dat is
gewoon niet zo.’
Wim en Tiny overleggen beslissingen over Lies niet alleen met
de professionele hulpverleners, maar ook met Wims broer.
Omdat die een zieke echtgenote heeft, kan hij niet meedoen in
de dagelijkse zorg maar hij is op afstand wel betrokken. ‘Soms
moeten wij hem bijpraten. Hij had bijvoorbeeld niet in de gaten
dat het zo erg met Lies gesteld is dat het te gevaarlijk is om
alleen te wonen. Gewoon omdat hij er niet zo vaak komt als
wij. Maar nu we het hebben uitgelegd is hij het 200 procent
met ons eens.’
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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:
Wil van Beek
Yvonne Boogaarts
Tiny en Wim van der Bruggen
Cisca, Rudo en Anita
Amber Doorakkers
Wilhelmien Franken
Ronald Geelen
Hetty en Piet van Gils
Karien Hendriks
Meneer Lambregts
Carry van Leest
Marlies Lutke
Neelke Maas
Jacques van Nispen en familie
Clasine Schraa
Wendeline Sluijter
Gemma Vreven
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