‘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.

meneer johan

Alles van waarde is weerloos
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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
mevrouw resink
meneer johan
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Foto voorkant Meneer Johan en Sander Gerritsen maken elke dag grappen met
elkaar,
Zie
ook namasté
dat was maandenlang niet het geval

‘De waarde van de mens is onaantastbaar’
(uit De Grondwet; citaat voorkant van Lucebert)

humor

Johan zit in de huiskamer. Stijf, zoals altijd. De anderen om hem heen bewegen
sterk, typisch voor Huntington. Bij Johan beweegt alleen de mond.
Johan kijkt naar de televisie. Het nieuws staat op, in Haaksbergen zijn ze het ijs
aan het preparen voor de schaatstocht. Hij kijkt geïnteresseerd, Johan houdt van
sport.
EVV-er Jonieke komt binnen. Zij vult een glas met advocaat en slagroom, het
ziet eruit als in een Italiaanse ijssalon. Johan straalt, het is zijn lievelingstoetje.
Zij begint het hem te geven. Hij slikt elke hap linea recta in zijn keel. Hij smakt,
maar kan het eten niet op zijn tong laten gaan. Hij komt steeds dichterbij
Jonieke, hij wil echt alles uit het glas hebben, glundert. Jonieke glimlacht. Johan
doet een knipoog, kijkt ondeugend. Jonieke lacht hard. ‘Johan, je ziet er nu weer
uit als Octo, die van Spongebob.’ Johan doet opnieuw een knipoog. Jonieke haalt
haar smartphone uit de zak, laat hem een grijnzende Octo zien. Johan lacht uit
volle borst. Jonieke lacht hard mee.

vloe ke n

Johan heeft de erfelijke ziekte van Huntington en woont sinds twee jaar op de
Heemhof, afdeling Everest. Hij was hiervoor in de psychiatrie terecht gekomen.
Sander Gerritsen is een van de verzorgers die Johan heel goed kent. ‘In de
psychiatrie heeft hij het niet fijn gehad. Hij werd van huis opgehaald. Hij was
altijd zelfstandig, het is een man die graag alleen was. Er waren te veel prikkels.’
De verzorgers zochten naar de wijze hoe met hem om te gaan. ‘Je moest met
meerdere mensen zijn om hem in toom te houden. In de eerste periode hebben
we met ons handen in het haar gezeten, hij ging altijd naar ons spugen. Hij at
niet in de huiskamer, was aan het schelden. Hij vloekte zo veel in de hoop dat hij
naar zijn kamer kon.’ Sander maakt een pauze, fronst ‘Hij is nu vriendelijk en
humoristisch, een lieve man.’
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Dochter Debbie is zeer betrokken met de zorg voor haar vader, zij genieten beide
van de mooie momenten die ze nog hebben
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me dicati e

Van begin af aan was arts Tom Stor betrokken bij Johan. ‘Ik hoorde dat meneer
heel erg ontremd is, geagiteerd, gekke dingen doet. Er zat boosheid in, agressie.
Bij de psychiatrie waren ze uitgekomen op een hele nare cocktail aan medicatie.
Huntington hoort ook niet in de psychiatrie. De stijfheid en ook het bewegen
van de mond, dat komt door de voormalige medicatie.’ Tom snapt dat het erg
was voor de verzorging. ‘Je moet het persoonlijke eruit halen. Hij doet het er niet
om. Je kijkt tegen een stoornis aan, een handicap. Reflecteren, abstraheren, dat
lukt niet meer.’ Stap voor stap werd de medicatie bij Johan afgebouwd. ‘We
hebben er een jaar over gedaan. Ze hadden hem gedempt, dus daarom nam ook
zijn begripsvermogen af. Hij ervaart nu meer. We zijn een heel eind gekomen.’

wan hoop

Voor Debbie, de jongste dochter van Johan, is het zeer emotioneel om over haar
vader te vertellen. ‘Mijn vader was leuk. Hij deed veel voor het gezin. Hij had
een goede baan bij de bank. Hij had het goed op orde. Toen hij was gescheiden,
ging het mis. Hij is er nooit meer overheen gekomen. Hij heeft zich laten testen
bij de scheiding. De eerste bom was de scheiding. De tweede bom was dat hij
drager van Huntington is.’ Debbie en haar zus hadden jaren geen contact
met hun vader, mochten niet op bezoek. Debbie zocht het contact, schreef hem
een brief. ‘Hij was nukkig, zat aan de antidepressiva, ook alcohol. Hij zat
met zichzelf in de knoop.’ Johan belde zijn dochter en riep ‘Ik zie het niet meer
zitten. Ik maak er een eind aan.’ Debbie ‘Hij had toen al contact met een
psychiater, maar die herkende niet de tekenen.’ Debbie consulteerde Johans
begeleider bij de GGZ, maar die zei slechts ‘Je kan niets doen, het moet een keer
escaleren.’ Een toen escaleerde het ook echt. Johan slingerde met de auto door
de buurt, had bijna een kind aangereden. De politie pakte hem op, hij ging door
het lint. Debbie trof haar vader met handboeien in de politiewagen aan.
Hij werd naar de psychiatrie gebracht. Bij Debbie rollen de tranen over haar
gezicht ‘Daar hebben ze niets begrepen. Hij stond daar in zijn blootje te vloeken.
Een zware tijd, hels. Hij zat tussen de drugsverslaafden. Ik kwam er een keer, hij
zat in een isoleercel met een dwangbuis, toen was de maat vol. Toen ik hier was
wezen kijken wist ik, hij moet hiernaartoe.’
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EVV-er Jonieke Bredewold kent Johan door en door, ze kijken beiden uit naar het
wekelijks ontspanningsbad
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doorzette n

Jonieke Bredewold is van begin af aan Johan‘s EVV-er. ‘Ik heb hem aangesproken
op zijn gedrag. Hij kon de hele wereld bij elkaar vloeken. Ik ging dan ook weg.
Dat moet je dan consequent volhouden. Hij begrijpt dat.’ Jonieke pakt het boek
over de verhuizing van de afdeling van Beekbergen naar de Heemhof erbij.
‘Wij zijn het team wat al veel meer aankon. Wij zaten daar alleen. We hebben
niets meer gek gevonden.’ Haar ogen fonkelen. ‘Na 4 dagen hier kreeg Johan
een longontsteking. Hij was er slecht aan toe. Toen merkte ik, hij is eigenlijk
best leuk. Na een maand zijn we begonnen de medicatie af te bouwen. Mensen
wordenhier alleen maar slechter. Hij niet, hij is alleen maar opgeknapt. Hij doet
veel meer. Als hij iets moest, wilde hij niet. Nu kijkt hij naar therapie uit. Vraagt
hij of ik de pedicure heb gemaild.’ Jonieke lacht. ‘De boze Octo was hij toen. Nu
is hij de leukeOcto.’ Zij gaat enthousiast verder ‘We hebben humor met elkaar.’
Een schaterlach komt uit haar mond, dan ietsje serieuzer ‘Ik heb pas later aan
mijn collega’s verteld dat Johan uit de psychiatrie komt. Probeer eerst zelf te
kijken, dat is belangrijker.’

groe i

Johan kreeg in de loop der tijd zin in dingen doen. Hij gaat mee naar de dierentuin, hij houdt ervan om buiten te zijn en als klap op de vuurpijl deed hij zelfs
mee aan een playbackshow. Na een MDO kwamen dan ook weer behandelaars
in beeld.
Maaike Nieuwkamp is logopedist en kent hem sinds de opname. ‘Er was heel
veel weerstand. Hij had niet voldoende inzicht in zijn problemen. Maar nu zocht
hij contact.’ Maaike vroeg zich af hoe zij hem zou kunnen motiveren en bedacht
samen een mail naar zijn dochter te sturen. ‘Toen verscheen een lach op zijn
gezicht. We typen om en om, dat gaat heel leuk. Dat had ik niet verwacht, want
er is zoveel kapot in zijn hersenen. Maar hij doet het best adequaat.’
Lianne van Veldhuizen, ergotherapeut, werd gevraagd hem het rijden in de
elektrische rolstoel bij te brengen, zo ervaart hij ook meer vrijheid. ‘Hij is iemand
die er heel handig in is. Hij pakte het veel beter op dan ik dacht. Men moet hem
niet confronteren met iets wat hij niet kan.’
Saskia Ellinger, fysiotherapeut, bevestigt ‘Ik verbaas me hoe hij in de elektrische
rolstoel rijdt. Hij kijkt achterom. Hoe hij de draai maakt, heel beheerst.’
Daarbijwaren haar eerste ervaringen met hem zeker niet aangenaam ‘Ik had

7

Zie ook namasté

Meneer Johan heeft weer zin in leven, zin in dingen doen, zin in therapie; samen
met logopedist Maaike Nieuwkamp typt hij wat hij leuk vindt
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het zweet in de oksels staan. Hij was onpeilbaar, onberekenbaar. Men heeft
vroeger kennelijkop de verkeerde knoppen gedrukt.‘ Nu kijkt Saskia ernaar uit
met hem te oefenen.
‘We doen ballontennis. Hij doet dat heel vaardig, met een snelle reactie, een
stukje sportman in hem.’
Maaike vult aan ‘Er is een hele grote verandering. Hij was verbaal zeer boos.
Nu is hij coöperatief, vriendelijk, positief, aan het lachen.’ Lianne ‘Hij heeft zich
beperkter gevoeld met medicatie. Als je niet jezelf mag zijn.’

omslag

Een heel groot stuk is aan de benadering te wijten. Lia van Gelder, teamleider,
vat samen ‘Het komt door de consequente houding, aan afspraken houden,
duidelijk zijn. Hij wordt als mens gezien. Hij doet ertoe, telt nog mee. De omslag
is gebeurd omdat hij begrepen werd. Wij kijken wie wie is. Hij weet wie wie is.
Hij heeft vertrouwen gekregen.’
Debbie ‘Papa voelt zich nu veilig, vertrouwd.’
Sander ’Voor mij duurde het lang voordat de vertrouwensband er was. Hij houdt
van structuur. Hij heeft zijn riedeltjes waar je je aan moet houden.’ Jonieke
schalks ‘En de hemdknopen moeten allemaal dicht, op de bovenste na.‘
Tom ‘Het bieden van veiligheid. Een vast patroon aanbieden. Er moet een zekere
voorspelbaarheid zijn, zeker als er chaos in je hoofd is.’
Bijzonder is ook dat Johan zijn humor heeft terug ontdekt. Sander ‘In het begin
irriteerde hij mij, nu hebben we lol met elkaar.’ Lianne ‘De benadering heeft
geholpen bij hem. Dat ze grappen met hem maken.’ Maaike ‘Hij geniet van het
contact met zorgmedewerkers.’
En juist de verzorging heeft de meeste klappen gekregen, zij zijn het dichtst
bij hem. Sander ‘Het is natuurlijk zijn lichaam waar je aan zit.‘ Maar opgeven is
geen optie. Lianne ‘Het is de houding van de afdeling.’ Maaike ‘Alle krediet voor
de zorgmensen! Jonieke is een doorzetter.’
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Vroeger was meneer Johan al een sportman, hij daagt zich graag uit bij de
ballontennis
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waardig

In de psychiatrie werd verteld dat Johan nog maar een half jaar te gaan had.
Nu is hij al twee jaar op de Heemhof. Toch schrijdt de ziekte verder voort.
Lia ‘Als hij dan straks niet meer kan praten, hoop ik dat wij weten wat hij wil.’
Sander ‘Ik hoop dat we in het laatste stukje van zijn leven hem een waardig iets
kunnen geven. Dat hij trots is, met een fijn gevoel, zonder ellende.’ Debbie ‘Dit
is wat ik voor ogen had, waardig sterven. Dat hij elke dag even lacht, ondanks
de schrijnendeziekte. Het klinkt raar, maar het is papa zoals hij vroeger was.’
Debbie weet dat ze een keer afscheid moet nemen. Tijdens de longontsteking
was het al bijna zo ver. Zij heeft besloten dat er antibiotica werd toegediend,
zonder had hij het niet gehaald. ‘Ik wilde hem niet laten sterven. Hij moest nog
even genieten. De waardigheid terugkrijgen die hij verdient.’

tot slot

Johan geniet nu met volle teugen. Hij is dol op zijn dochters, straalt als ze
komen. Debbie ‘Het mooiste is de groei van mijn vader. Ervoor zag hij het leven
niet meer zitten.’
Het onmogelijke schijnt mogelijk te zijn gemaakt. Onvermogen heeft Johan tot
iemand gemaakt die hij niet was. Debbie met tranen ‘Ik had hem dat zo graag
willen besparen. Het werd hier zo goed opgepakt. Ze respecteren hem zoals hij
is. En hij maakt er wat moois van. Hij heeft de wilskracht, dat is mijn voorbeeld.’
Tom ‘Rondom Johan had niet veel beter gekund. Het heeft goed uitgepakt. De
pareltjes zijn dat de mensen en hun familie nog iets bijzonders meemaken.’
Sander ‘Ik zelf heb ook van hem geleerd. Dat men verder achter problemen moet
kijken dan in eerste instantie.’

bekijk hier de bijbehorende film
deel deze casus
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Zij hebben aan de wieg van de omslag van meneer Johan gestaan, v.l.n.r.:
Sander Gerritsen (EVV-er), Jonieke Bredewold (EVV-er), Lia van Gelder (team
leider), Lianne van Veldhuizen (ergotherapeut), Saskia Ellinger (fysiotherapeut),
Tom Stor (arts), Maaike Nieuwkamp (logopedist)
Bij vragen kun je hen direct bereiken door op de naam te klikken.
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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
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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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