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Een dag in zorgcentrum Het Zonnelied in Ammerzoden
Foute grapjes maken, luidkeels zingen, met
race-geluiden een rolstoel voortduwen. Wat
een ander ervan vindt, boeit Thea de Bruin
niet. Als ze de demente ouderen op haar
afdeling van Het Zonnelied in Ammerzoden
er maar een fijn moment mee bezorgt.
BRIGIT GROENEVELD / FOTO’S DOLPH CANTRIJN

Zonnestralen
in de

zorg
Gastvrouw Thea de Bruin en bewoonster
Nel hebben samen het grootste plezier.
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Persoonlijke aandacht in de ouderenzorg, het kán

Zonnestralen
in de

zorg
Gastvrouw Thea de Bruin: ,,Mensen met dementie kunnen niet meer uitleggen wat er is.’’

et is 08.00 uur en Nel is net
wakker. Oud en broos ligt ze
in dat grote bed. Haar ogen
staren in de schemer naar
niets. Dan schuift Thea de
Bruin (61) met een vrolijk
‘goedemorgen’ de gordijnen
open. Ze buigt zich over het
bed, pakt een hand die boven de dekens uitkomt en
aait door het nog verwarde
grijze haar. Het daglicht
kleurt de slaapkamer en dan
breekt ook bij Nel de zon
door. Die stem, die hand, die
aai over haar bol, herkenning! Met een
glimlach van oor tot
oor zegt ze volmondig
‘ja’ als Thea vraagt of ze een kus wil.
De eerste dikke strot van ontroering, op mijn meeloopdag in woonzorgcentrum Het Zonnelied in Ammerzoden, is een feit. Thea heeft het
niet in de gaten. Vindt het heel gewoon wat ze doet en kletst vrolijk verder terwijl ze het bed wat omhoog zet.
Tijd voor warme pap. Met een extra
schep suiker erdoor want de 86-jarige
Nel houdt van zoet, en bovendien kan
ze het hebben. Met engelengeduld
helpt Thea met het eten.
Tegen de tijd dat het schaaltje leeg
is, is Nel goed wakker. De muziek kan
aan. ‘Mama ...’, galmt Thea mee met
Jan Smit. Uit het bed klinkt een schaterlach. Aan het begin van deze dag
heb ik mijn conclusie al getrokken.
Dementie gaat hopelijk aan mijn deur
voorbij, maar als het toch zover mocht
komen, doe mij dan ook maar ‘een
Thea’.

Eigenlijk wil de Ammerzodense
niet in de krant. ,,Waarom ik?”, vraagt
ze. ,,De verpleging en verzorging, daar
heb ik pas bewondering voor.” Werkdruk, personeelstekort, bezuinigingen, lage salarissen, wachtlijsten, regelmatig haalt de zorg hiermee het
nieuws. ,,Het is goed dat er aandacht
voor de problemen is hoor, maar het is
altijd zo negatief”, vindt Thea.
Daarom gaat ze uiteindelijk toch door
de bocht en mag het Brabants Dagblad
een dag over haar schouder meekijken. Zodat ze, namens al haar collega’s, kan laten zien dat er in de ouderenzorg ook heel veel wél goed gaat.

T

hea is als gastvrouw in dienst
bij BrabantZorg en werkt op
een van de psychogeriatrische
afdelingen van Het Zonnelied. Verplegen doet ze niet, zij richt zich op de
sfeer in de huiskamer. Het welzijn van
de acht bewoners is haar belangrijkste
prioriteit. Zij doet de gewone dingen
waar verzorgers en verplegers in de
hectiek van alledag soms minder tijd
voor hebben: een spelletje, liedjes zingen, een praatje maken over vroeger,
even naar buiten. Geluksmomentjes
voor mensen met dementie.
Nel is niet bij het gezamenlijke ontbijt in de huiskamer. Zij heeft haar
kommetje pap immers al op en wordt
nu gewassen en aangekleed. Niet haar
favoriete onderdeel van de dag, maar
het moet gebeuren. Thea doet intussen in de huiskamer vier dingen tegelijk. Ze knipt met een schaar de korstjes van het brood, schenkt thee in,
knoopt bij een bewoner een servet
om. Terwijl ze de vaatwasser uit-

ruimt, houdt ze vanuit de open keuken in de gaten wat er aan de tafels gebeurt. Vervolgens zoekt ze in de voorraadkast alvast de aardappels die
straks geschild moeten worden. In iedere huiskamer wordt ’s avonds gekookt. Net zoals thuis. Vandaag staat
er zuurkoolstamppot met worst op
het menu. Het personeel eet gewoon
mee, aan dezelfde tafels.
Drie jaar geleden heeft BrabantZorg, dat 35 huizen in de regio’s Den
Bosch, Oss, Uden en Bommelerwaard
heeft en ook ouderenzorg aan huis
verleent, aan alle medewerkers gevraagd wat hun werk de moeite waard
maakt. ‘Het elke dag voor de bewoners
zo fijn mogelijk maken, ook als hun
leven niet meer zo is als het was’,
kwam daar toen uit. ,,Dat klinkt misschien heel vanzelfsprekend”, legt
woordvoerder Irene van der Vorst uit,
,,maar daar komt meer bij kijken dan
je denkt. Zo fijn mogelijk betekent namelijk voor iedereen iets anders. Dat
vraagt om maatwerk en flexibiliteit.
Er zijn veranderingen in de organisatie voor nodig om dat mogelijk te maken en daar zijn we druk mee bezig.
Zo zijn onze teams veel meer zelforganiserend geworden. Zij kennen de
cliënten immers het beste.”
Thea werkt pas een jaar bij BrabantZorg, maar past helemaal bij het
nieuwe gedachtegoed. De regeltjes
van vroeger, daar heeft ze niet zoveel
mee. Waarom moet bijvoorbeeld iedereen klokslag acht uur aan de ontbijttafel zitten als er ook mensen zijn
die willen uitslapen? Of die, zoals Nel,
een veel fijnere start van de dag hebben als ze met een schaaltje warme
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Even een
praatje, wat
belangstelling
tonen, doet
mensen goed.

Onze wens?
Het elke dag
voor de
bewoners zo
fijn mogelijk
maken
—

Dingen uit het verleden, zoals een pop op schoot, voelen vertrouwd.

pap in bed rustig wakker kunnen
worden? Meebewegen met wat mensen zelf willen, werkt het beste,
meent Thea.
De bijna 80-jarige Antoinette is onrustig. Ze roept, maar onduidelijk is
waarom. ,,Ja, dat is best lastig”, zegt
Thea. ,,Mensen met dementie kunnen niet meer uitleggen wat er is.”
Thea spurt naar de keuken, leest even
op een briefje dat aan de kast hangt
en zegt iets onverstaanbaars. Antoinette blijkt een Italiaanse te zijn, die
ooit voor de liefde naar Nederland
gekomen is. ,,Italiaans tegen haar praten werkt beter dan Nederlands, dat
is van vroeger hè”, legt Thea uit.
,,Maar dan moet ik soms wel even
spieken hoor.” Met een pop op schoot
en een houten legpuzzel op tafel gaat
het wel weer even.

A

cht bewoners met verschillende achtergronden die allemaal eigen zorg en begeleiding nodig hebben. Ga er maar aanstaan. Voor Marie zet Thea een muziekje op: ‘Twee reebruine ogen …’
Meezingen maar! En terwijl de koffie
doorloopt, ploft ze met de aardappelbak naast Giel. Hij is tuinder geweest
en schilt als de beste. Maar de mesjes
van Het Zonnelied bevallen hem
niet, want zijn niet scherp genoeg.
Langzaam dommelt hij een beetje in.
,,Ben je moe?”, vraagt Thea terwijl ze
een hand op zijn schouder legt.
,,Moe?”, zegt Giel verbaasd, ik ben
niet moe, ik ben pa!” Thea schiet in
de lach. ,,Ze kunnen soms zulke
mooie dingen zeggen. Natuurlijk is
het erg dat hij het allemaal niet meer

Thea laat
zien dat er
in de zorg
voor
ouderen
ook heel
veel wél
goed gaat
—

snapt. Maar daar kun je op twee manieren mee omgaan. Je kunt er heel
verdrietig van worden of je kunt er
de lol van inzien. Ik kies voor het
laatste.”
Antoinette meldt zich weer, opnieuw onrustig. Thea veert op: ,,Ik
weet wel wat ze fijn vindt!” De Italiaanse blijkt een echte dame. Keurig
kapsel, mooie kleding, oorbellen en
rode nagels. Thea besluit dat het tijd
is voor een nieuw kleurtje. Antoinette is ineens de rust zelve. Zeker
een half uur duurt het om de nagels
schoon te maken en opnieuw te lakken. De kleine, sierlijke handen die
daarvoor overal aan plukten, liggen
nu doodstil op schoot. Want Antoinette weet veel dingen niet meer,
maar dat rustig laten drogen het beste resultaat oplevert wel. Rood,
glimmend, netjes, ze is tevreden.
Daarna volgt nog een handmassage
met een verzorgende crème. De rest
van de middag horen we haar niet
meer.

W

at nagellak voor Antoinette is, is een stapel wasgoed voor Francien. Zij
houdt van rust, reinheid en regelmaat, en dus kan Thea haar geen groter plezier doen dan een berg schone
handdoeken op tafel gooien. Francien vouwt ze met uiterste precisie
op. Eenmaal klaar mogen de kaarsrechte stapels niet de kast in. Ze wil
er eerst nog een tijdje naar kijken.
Ook dat is levensgeluk.
Tijdens de thee schuiven we aan bij
Leentje. Haar pientere ogen beloven
een bijzonder gesprek. En dat klopt.

Ze is de hele wereld over gereisd en
in haar slaapkamer ligt een indrukwekkende stapel fotoboeken. Amerika, Afrika, Israël, Syrië, Jordanië,
staat er op de ruggen. Thea legt het
boek over China op tafel. Weg is de
verwardheid. Francien weet de namen van haar reisgezelschap, benoemt de locaties waar ze geweest is,
doceert ons over de gewoontes van
het land en leest zinnen voor uit haar
verslag. Is dit dezelfde vrouw die eerder wat zat te mompelen? ,,Geweldig
hè, zegt Thea. ,,En ze heeft al die reizen alleen gemaakt, want haar man
gaf daar niks om.”
En dan wordt Nel in haar rolstoel
door leerling-verzorgende Mandy de
huiskamer binnengeduwd. ,,Thea,
Thea, Thea”, roepen ze samen. Weer
is er die knuffel en weer is er die lach
van Nel. Ineens zijn alle ogen op een
nieuwe gast gericht: een clown, speciaal opgeleid om contact te maken
met mensen met dementie, wandelt
rustig binnen. Petje op, koffertje in
de hand, gaat voorzichtig op de rollator van Riet zitten. Die vindt dat
maar niks. ,,Je gaat daar toch niet zitten poepen hè?”, zegt ze.
Grote hilariteit in de huiskamer.
,,Ja, poep- en piesgrapjes doen het
vaak goed”, lacht Thea. Zij sopt een
koekje in de koffie voor Nel. ,,De lievelingssmaak, meegebracht door
haar man. Moet goed doorweekt zijn,
anders krijgt ze het niet weg.” Nel
heeft jeuk aan haar arm maar kan er
niet goed bij. Thea helpt een handje.
,,Heb je toevallig ook nog jeuk aan je
kont?”, grapt ze. Het koekje moet
even wachten, want Nel giert het uit.

Thea werkt die dag met Ilona, Reinette en Mandy. Samen met nog een
paar anderen maken ze deel uit van
het vaste team van deze huiskamer.
Zeven dagen per week, 24 uur per
dag ondersteunen zij hun bewoners.
Mandy is zij-instromer en nog in opleiding. ,,Ik heb zeventien jaar bij
Zeeman gewerkt, maar ben nu pas
echt op m’n plek. Dit had ik veel eerder moeten doen want dit is het
mooiste werk dat er is.” De drie zijn
blij met de hulp van gastvrouw Thea.
Het Zonnelied kent die functie pas
een jaar. ,,Het bevalt ons heel goed.
Daardoor werken wij nu fijner.”

O

ok teammanager Zorg en
Welzijn Petra Clarijs is tevreden. ,,De gastvrouw is
enorm belangrijk voor de extra aandacht waar bewoners recht op hebben. En het kost me totaal geen
moeite om ze te vinden. Sterker nog,
ik krijg wekelijks vragen of er vacatures zijn.”
Om 15.00 uur zit de werkdag van
Thea erop. Morgen zit ze weer achter
de kassa van Boon’s supermarkt in
het dorp, want ze combineert twee
parttime banen met elkaar. Zonder
persoonlijke aandacht voor iedere
klant zou ze haar werk daar ook niet
kunnen en willen doen. En iedereen
die bij haar afrekent en een praatje
maakt, weet dat ze met een journalist
in haar kielzog echt niet extra haar
best heeft gedaan. Thea is gewoon
Thea. Altijd, en voor iedereen.

De meeste namen van de bewoners
zijn om privacyredenen gefingeerd.

