‘En de mens heet mens,
omdat hij herinnert, omdat hij vecht,
omdat hij hoopt en liefheeft,
omdat hij voelt en vergeeft.
Omdat hij lacht,
omdat hij leeft.’ (uit Herbert Grönemeyer, Mensch)

klan k

Huiskamer Zuid. Een groep van 6 mensen zit in een kring rond Anneke. Anneke
heeft klangschalen uitgedeeld en vertelt een verhaal. Het gaat over Anne, die
van de zee houdt. Mevrouw Disco heeft de schaal die het geluid van de zee kan
nabootsen. Voorzichtig beweegt ze het instrument, blij als het haar lukt. De anderen knikken, ja, zo klinkt de zee. Het verhaal gaat verder: ‘Anne ligt in bed en
buiten is het aan het regenen.’ Mevrouw De Ruiter heeft al nieuwsgierig op haar
beurt gewacht, ze probeert nu de rainstick om te draaien. Anneke helpt haar.
Tevredenheid op het gezicht van mevrouw De Ruiter. ‘Ook is er veel wind’, mevrouw Ten Have mag met de steentjes rammelen, bootst het geluid van wind
na. ‘En oh ja, je hoort de wind door de bladeren.’ Mevrouw Velders beweegt haar
klingelbelletjes, trots dat zij dat zo stipt kan. ‘Dan slaat de klok 7 uur.’ Anneke
slaat 7 keer op de hapi, allen tellen mee: een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Ja,
dat is mooi gelukt.
Iedereen is een aantal keren aan de beurt. Het verhaal is afgelopen. Er is een
levendige stemming. Er wordt gelachen. Mevrouw de Ruiter ‘Ik vind enig.’ Mevrouw Velders ‘Leuk hoor.’

aan dacht

Namasté. Het betekent letterlijk ‘respect aan het innerlijke’, ‘ik buig voor
jou’. Het is een in Amerika ontwikkeld zorgprogramma wat door het VUmc in
Nederland wordt onderzocht. Het heeft tot doel de levenskwaliteit van mensen
met dementie te verbeteren door ze persoonlijke aandacht te geven. Contact
met familie en verpleging staat centraal. De onderlinge relatie wordt beleefd
door samen iets te doen. De mens kan daardoor uit zijn voor dementie typische
isolement worden gehaald.
Afdeling Crocus van de Heemhof werd voor het onderzoek geselecteerd. Ze zijn
in januari 2017 ermee begonnen.

namasté

Niets menselijks is ons vreemd
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casusse n
Wij van Atlant hebben als doelstelling de kwaliteit van leven van mensen die bij
ons wonen aanzienlijk te verbeteren. Daarvoor hebben wij onze visie opgesteld:
Wij geven ruimte.
Om de visie in de praktijk te brengen hebben wij casussen samengesteld die de
persoonlijkheid van onze mensen en het werk van onze collega’s weerspiegelen.
Door de verhalen te delen willen wij elkaar inspireren en ons dagelijkshandelen
verbeteren, en daarmee uiteindelijk onze visie waarmaken.
Elke casus sluit af met een kort filmpje om levendig te verbeelden waar het nou
om draait.
Hieronder alle project- en cliëntcasussen op een rij, zij hebben vaak raakvlak met
elkaar. Om het leereffect te vergroten is het de bedoeling dat deze lijst alsmaar
langer wordt.

namasté
integraal muziekaanbod
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Foto voorkant Mevrouw Velders beweegt graag op muziek, ze is de letters van
‘YMCA’
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‘En de mens heet mens,
omdat hij herinnert, omdat hij vecht,
omdat hij hoopt en liefheeft,
omdat hij voelt en vergeeft.
Omdat hij lacht,
omdat hij leeft.’ (uit Herbert Grönemeyer, Mensch)

klan k

Huiskamer Zuid. Een aantal mensen zit in een kring om Anneke. Annekeheeft
klankschalen uitgedeeld en vertelt een verhaal. Het gaat over Anne, die van
de zee houdt. Mevrouw Disco heeft de drum die het geluid van de zee kan
nabootsen. Voorzichtig beweegt ze het instrument, blij als het haar lukt. De
anderenknikken, ja, zo klinkt de zee. Het verhaal gaat verder: ‘Anne ligt in bed en
buiten is het aan het regenen.’ Mevrouw De Ruiter heeft al nieuwsgierig op haar
beurt gewacht, ze probeert nu de rainstick om te draaien. Anneke helpt haar.
Tevredenheid op het gezicht van mevrouw De Ruiter. ‘Ook is er veel wind’,
mevrouw Ten Have mag met de steentjes rammelen, simuleert het geluid van
wind. ‘En oh ja, je hoort de wind door de bladeren.’ Mevrouw Velders beweegt
haar klingelbelletjes, trots dat zij dat zo stipt kan. ‘Dan slaat de klok 7 uur.’
Anneke slaat 7 keer op de hapi, mevrouw Disco telt mee: een, twee, drie, vier, vijf,
zes, zeven. Ja, dat is mooi gelukt.
Iedereen is een aantal keren aan de beurt. Het verhaal is afgelopen. Er is een
levendige stemming. Er wordt gelachen. Mevrouw de Ruiter ‘Ik vind het enig.’
Mevrouw Velders ‘Leuk hoor.’

aan dacht

Namasté. Het betekent letterlijk ‘respect aan het innerlijke’, ‘ik buig voor jou’.
Namasté is een programma waarin twee maal per dag op een liefdevolle,
aandachtige manier een contactmoment georganiseerd wordt. Het gaat om
de beleving, de zintuigen worden geprikkeld en herinneringen opgeroepen.
Voorbeelden hiervan zijn massage geven, samen een activerend spel doen,
koken, liedjes zingen en bewegen. Doel ervan is een fijne daginvulling te geven,
mensen te laten ontspannen of een glimlach te veroorzaken.
Namasté werd in Amerika ontwikkeld en wordt in Nederland door het VUmc onder
zocht. Afdeling Crocus van de Heemhof werd voor het onderzoek geselecteerd.
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Mevrouw Ten Have en mevrouw Disco luisteren naar het verhaal dat Anneke
voorleest, mevrouw Disco simuleert met haar zee drum het geluid van de zee
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we lbevi n de n

Judith van Schagen, teamleider Heemhof afdeling Crocus, maakt de tussenstand
op. ‘Wij zetten het twee keer per dag bewust in. Ik doe elke ochtend een rondje.
Ik kan van die grote glimlach op de gezichten genieten. Zorg heeft voor mij niet
alleen een verzorgende maar ook een welzijnskant. Er kan zo veel meer met de
mensen dan alleen koffiedrinken.’
Judith opent een kast met instrumenten en allerlei voorwerpen. ‘De mede
werkers zijn van tevoren geschoold, bijvoorbeeld in aromatherapie. Ook hebben
wij materialen aan kunnen schaffen zoals deze doos die naar de zee ruikt. Dan
komen de herinneringen vanzelf naar boven. Je hoort dat een meneer met zijn
vrouw vroeger altijd naar de zee ging.’

han dmassage

Huiskamer West. De sfeer is rustig en kalm. Marjan buigt zich naar mevrouw
Mulder en masseert haar rechterhand met geurende olie. Mevrouw Mulder
woont hier sinds kort. Ze kijkt als een schuw vogeltje over haar bril heen, ze is
kwetsbaar. Marjan pakt rustig de linkerhand en masseert die ook. Mevrouw
Mulder steekt de rechterhand opnieuw uit, een kleine glimlach verschijnt op
haar gezicht. Marjan lacht. ‘Ja? Die hand nog een keer?’ Vooruit, nog een keer.

naaste n li e fde

Marjan Minken is vrijwilliger. In haar werkende leven heeft ze een kantoorbaan,
maar ze zocht meer zingeving. Na een cursus handmassage kwam ze op Crocus
terecht. ‘Ik zie de blijdschap, zie ze genieten. Je moet dit vanuit je hart doen, dan
kan het zo dankbaar zijn. Ik word er blij van. Mijn missie is geslaagd.’
Naast de handmassage zingt ze ook oerhollandse liedjes met de mensen. Bij
mooi weer gaat ze met ze wandelen. ‘Wonderlijk dat er een programma voor
nodig is. Want kies je voor dit vak, ben je toch met mensen begaan. Ook het
lichamelijkecontact wat je ze kan geven. Ik ben in korte tijd van de mensen hier
gaan houden, zelfs van de grootste knorrepot.’
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Mevrouw De Ruiter geniet van het lichamelijke contact en het persoonlijke
gesprek dat ze ervaart als Marjan haar handen masseert
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h e ri n n e ri nge n

Johan Bakhuijs bezoekt regelmatig zijn moeder. ‘Ik zie de verandering in de
huiskamer. Je ziet het aan de mensen dat er meer gedaan wordt. Vroeger werd
ik depressief van de huiskamer, nu is het best gezellig.’ Als hij er is dan bekijkt
hij samen met zijn moeder oude foto’s. Die zijn heel dierbaar, mevrouw Bakhuijs
heeft ze altijd bij zich, in het mandje van haar rollator, vechtend tegen het
vergeten.
‘Ze krijgt weinig bezoek. Ze komt uit een gezin van 10 kinderen. Ze zijn allemaal
overleden helaas of wonen ver weg. Mijn vader en mijn broer zijn ook overleden.
We zijn met z’n tweeën over van het gezin. Ik ga met haar wandelen, dat doet ze
ook met de verpleging, ze gaan bijvoorbeeld naar de markt.’

acti e f

Mevrouw Bakhuijs woont sinds bijna twee jaar op Crocus. Ze heeft moeite om
contact met anderen te maken en is zoekende, loopt ongeduldig rond. ‘Ik verveel
me. Als je met iemand wilt praten, loopt ie weg. Gaan we wandelen?’
Mevrouw Bakhuijs komt de huiskamer binnen. Marjan vraagt of zij een handmassage wil. ‘Nee, ik had mijn handen net onder de kraan.’ ‘Zullen we niet eentje
doen?’ ‘Als het maar niet te lang duurt.’ Marjan gaat aan de slag. Mevrouw
Bakhuijs ‘Oh, wat heb je warme handen.’ Ze straalt. Ze ratelt aan een stuk door,
vertelt van alles. Marjan is klaar. ‘Hoe was dat mevrouw Bakhuijs?’ ‘Leuk zeg.’

tij d

‘Vroeger had ik daar geen tijd voor. Ik was continu aan het rennen. Wassen, eten
geven, medicatie geven. Nu werken we in kleinschalige teams. Er is structuur om
meer aandacht te kunnen geven. Van ons medewerkers wordt verwacht dat wij
mensen een prettige dag bezorgen waarin aandacht is voor de mens individueel.
Wij zijn bezig zijn in alle facetten zoals samen eten en koken, spel, geheugen of
bewegen.’
Anneke Jacobs is een gedreven medewerker. Zij leeft haar baan, gaat helemaal
op in de speciale uurtjes met de mensen, bruist van de ideeën. Zij heeft al een
pyjamaparty georganiseerd en het volgende is een Indische rijsttafel. ‘Je biedt
nu iets waar mensen recht op hebben. En je weet beter wat ze willen. Mensen
zijn minder bezig met zoeken naar. Ze zijn rustiger nu er continu iemand bij hun
is. En zelf kan je ook je eigen ding kwijt.’
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Johan Bakhuijs haalt graag samen met zijn moeder herinneringen op, er zijn vele
dierbare foto’s van vroeger
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Niet alles gaat van een leien dakje. In het begin was het zelfs voor Anneke
spannend. Mevrouw Ten Have wees in het begin Anneke op haar voorhoofd. Het
was even doorzetten om de aandacht van een hele groep te vangen.
Sommige medewerkers vrezen die hobbel, beginnen er niet aan. Judith vindt dit
jammer. ‘Het moeilijkste is om de medewerkers te motiveren, er is een bepaalde
cultuur. Je hoort dan dingen als ‘onze mensen zijn er niet geschikt voor.’ Judith
probeert dit om te draaien door medewerkers niet letterlijk te vragen Namasté
toe te passen maar door te vragen wat ze nodig hebben om deze vorm van aandacht te geven.
Marjan had graag vooraf specifieke informatie willen krijgen over dementie,
wat kun je zoal tegenkomen en ook achtergrondinformatie over de mensen. Dit
maakt het eenvoudiger om in gesprek te komen.
Anneke herkent ook punten die beter kunnen. ‘De familie is nog niet echt
betrokken. Het is een gemiste kans, de familie mist de mooie momenten.’
Het is bovendien voor de familie onduidelijk. Johan Bakhuijs ‘In het begin werd
het zo gebracht alsof er elk moment een activiteit is. Ik dacht waar is nog plek
voor mij? Moet ik nu afspreken wanneer ik kom?‘
Sommige familieleden zijn van nature meer betrokken, de dochter en schoonzoon van mevrouw Hartendorf zijn gepensioneerd en komen vaak, draaien mee
in de ontbijtdienst. Maar dat zijn uitzonderingen. Anneke ‘Meestal werkt de
familienog, is druk. Dan heb je meer aan een vrijwilliger.’

han dre i ki ng

Susan Gopalsamy is activiteitenbegeleider en biedt aan collega’s geschikte
activiteitenin het kader Namasté aan. ‘Het is een beetje weggezakt, daarom
organiseer ik weer workshops voor collega’s. We moeten Namasté een nieuwe
impuls geven.’ Ze snapt dat niet elke collega het optimaal kan inzetten. ‘Ze
hebbenniet voor activiteitenbegeleiding gekozen, maar toch moeten ze meevaren. Hetzelfde met de familie, ze zijn bereid iets te doen, maar weten niet zo
goed wat. Het hoeft niet groot te zijn, als het maar met aandacht gebeurt.’
Susan is zelf enthousiast over de effecten. ‘De mensen openen als het ware.
Je krijgt ze uit hun schulp. Wanneer je voorheen de huiskamer binnen liep stond
vaak alleen de tv aan, dat was het. En het is mooi dat ik mij binnen mijn functie
kan ontwikkelen en collega’s van steun kan zijn.’
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Mevrouw Ten Have doet geconcentreerd mee bij het bewegen, Anneke heeft de
‘Vogeltjesdans’ opgezet
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toe komst

Judith ‘Door het Namasté programma komen we meer over mensen te weten.
Het stimuleert ons meer levensverhalen op te halen zodat we nog beter op de
mensen in kunnen spelen.’
Anneke ‘Ik wil dit graag naar buiten brengen, zien wat het betekent in de zorg.’
Judith ‘We zouden het andere afdelingen binnen en buiten Atlant gunnen om
ook Namasté toe te passen. Wij zien en ervaren het effect en gaan er zeker, ook
al is het onderzoek voor ons nu klaar, mee door.’

tot slot

Namasté begon als project maar op Crocus is het dé manier van werken
geworden. Hier gaat het om mensen. Mensen met eigen karakters, die de
moeitewaard zijn om zich in te verdiepen. Mensen die niet meer bezig zijn met
het probleem van de dag, maar die waardig zijn en ook kunnen geven.
Op Crocus heeft iedereen de meerwaarde ervaren. De vraag is of anderen het
ook een kans durven te geven? De betrokkenen van Crocus weten het antwoord
al ‘Er komt zoveel moois voor terug, je zal er van genieten!’

bekijk hier de bijbehorende film
deel deze casus
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Zij zijn enthousiast bezig het programma Namasté in de praktijk te brengen,
v.l.n.r.: Judith van Schagen (teamleider Heemhof afdeling Crocus),
Anneke Jacobs (helpende zorg en welzijn), Susan Gopalsamy
(activiteitenbegeleider), Marjan Minken (vrijwilliger)
Bij vragen kun je hen direct bereiken door op de naam te klikken.
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aan het regenen.’ Mevrouw De Ruiter heeft al nieuwsgierig op haar
beurt gewacht, ze probeert nu de rainstick om te draaien. Anneke helpt haar.
Tevredenheid op het gezicht van mevrouw De Ruiter. ‘Ook is er veel wind’, mevrouw Ten Have mag met de steentjes rammelen, bootst het geluid van wind
na. ‘En oh ja, je hoort de wind door de bladeren.’ Mevrouw Velders beweegt haar
klingelbelletjes, trots dat zij dat zo stipt kan. ‘Dan slaat de klok 7 uur.’ Anneke
slaat 7 keer op de hapi, allen tellen mee: een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Ja,
dat is mooi gelukt.
Iedereen is een aantal keren aan de beurt. Het verhaal is afgelopen. Er is een
levendige stemming. Er wordt gelachen. Mevrouw de Ruiter ‘Ik vind enig.’ Mevrouw Velders ‘Leuk hoor.’

aan dacht

13

Namasté. Het betekent letterlijk ‘respect aan het innerlijke’, ‘ik buig voor
jou’. Het is een in Amerika ontwikkeld zorgprogramma wat door het VUmc in
Nederland wordt onderzocht. Het heeft tot doel de levenskwaliteit van mensen
met dementie te verbeteren door ze persoonlijke aandacht te geven. Contact
met familie en verpleging staat centraal. De onderlinge relatie wordt beleefd
door samen iets te doen. De mens kan daardoor uit zijn voor dementie typische
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