
1 Zie ook namasté

‘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)

klank 
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 an-
deren 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’, me-
vrouw 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.’ Me-
vrouw Velders ‘Leuk hoor.’

aandacht 
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.

mevrouw resink
Moeder natuur

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
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casussen
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 dagelijks    handelen 
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 leer effect te vergroten is het de bedoeling dat deze lijst alsmaar 
langer wordt. 

namasté
integraal muziekaanbod
mevrouw resink
meneer johan

Foto voorkant Mevrouw Resink ziet het kleine en tere in elke bloem, zij heeft 
bewondering voor de schepping

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
https://www.youtube.com/watch?v=QMXLidLW-NM
https://www.youtube.com/watch?v=IQ6SsWj6yp4
https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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 ‘Ik was droevig en jij vertelde een verhaal, een sprookje, over een ziel die naar 
grootheid verlangde, naar extase, en de ziel liep en liep, tot ze de extase vond.
En toen de extase doofde, bleef er slechts een klein stukje van over, een heel  
klein stukje. En de ziel begreep dat dat kleine stukje genoeg was.’  
(uit Kleine Zielen van Louis Couperus)

genieten
Mevrouw Resink zit samen met haar zoon Wilco in de tuin naast een tafel met 
planten en bloemen. De zon schijnt, ze drinken koffie met een koekje erbij. 
Mevrouw Resink ‘Van mijn moeder heb ik de schoonheid van de natuur  
geleerd  . En dat het leven niet rozengeur en maneschijn is maar knokken.’  
Wilco ‘De eerste    20 jaar waren we heel goed met elkaar, we bespraken alles  
met elkaar. Daarna groeiden we uit elkaar.’ Mevrouw Resink ‘Mijn moeder zei, 
sommigen worden door het leven gedragen, anderen door het leven geslagen.’ 
Wilco ‘We kunnen erover praten, herinneringen naar boven halen.’ Mevrouw  
Resink ‘Ik heb een moeilijk leven gehad, maar wat ik nu krijg vind ik een  
cadeautje.’ Wilco ‘Je hebt nu de tijd om erover na te denken, anders dan 30 jaar 
terug.’ Mevrouw Resink ‘Als we nu zo open en eerlijk naar elkaar zijn, dan is alle 
leed goed geweest. We hebben veel meegemaakt, maar het is niet voor niets  
geweest.’ Wilco ‘Dat begin ik ook steeds meer in te zien. Ik zie nu de wegen bij 
elkaar komen. Dit had ik 10 jaar terug niet kunnen zeggen.’ Mevrouw Resink  
‘Ik ben beduusd van mezelf dat ik zo open kan zijn. Als je terugkijkt, dan hebben 
we toch een hoop bereikt.’ Wilco ‘Ik vind het bijzonder dat je meer tot elkaar kan 
komen.’ Mevrouw Resink ‘En wie ik heel erg mis is Irma, het is en blijft mijn kind.’ 
Wilco ‘Dit voelt zo goed, dat gun ik haar ook.’ Het begint te druppelen. Mevrouw 
Resink ‘Als we elkaar maar recht in de ogen kunnen kijken.’ Wilco ‘Kom eens.’ 
Moeder en zoon omhelzen elkaar intens. Tranen op het gezicht van Wilco. Een 
stortbui komt uit de hemel. 

onmacht 
Mevrouw Resink komt uit Hoevelaken. Haar man, inmiddels overleden, had  
een slagerij. Men was bekend in het dorp. Zij heeft een zoon, Wilco, en twee 
dochters, Angelique en Irma. Met Wilco heeft ze na jaren van stilte weer een 
nauwe band. Sinds 4 jaar woont zij op afdeling Coolsingel. Bij haar is naast  
Korsakov ook dementie vastgesteld. 

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
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Als Wilco, de zoon van mevrouw Resink, er is gaan ze naar de oppottafel, een 
eigen plekje voor de familie 

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU


5 Zie ook namasté

Mevrouw Resink houdt het graag onder controle. Op het moment dat zij niet 
meer het overzicht heeft, reageert zij met boosheid ‘U bent onbeleefd, u over-
valt mij.’
Diny Bloem, haar EVV-er, bevestigt ‘Ze voelt zich gauw overvallen, omdat ze het 
niet begrijpt. Ze verbloemt het door boos te worden. Het is haar manier om met 
de beperking om te gaan.’ Contact maken is dan ook niet altijd eenvoudig. Diny   
 ‘Laatst wilde de arts de oren nakijken. Dan komt het haar niet uit. Ze heeft dan 
geen fatsoen. Ze heeft hulp nodig en dat accepteert ze niet.’ 
Niels Reinders, psycholoog, beaamt dit. ‘Zij denkt dat ze teruggaat naar Hoeve-
laken, dat is kenmerkend voor Korsakov, weinig ziekte-inzicht. Zij is bang dat 
haar kwetsbaarheden bloot komen te liggen. Als je de confrontatie aangaat, dan 
krijg je een afwijzing.’ Diny ‘Ze kan je verbaal aanvallen. Dan voel je je heel klein.’

natuur 
Mevrouw Resink heeft een bijzondere kijk op de natuur. Haar ogen glinsteren op  
het moment dat het om bloemen, bomen en de gehele schepping gaat. ‘Ik kijk 
naar drie bomen, geloof, hoop en liefde. De ene boom beschermt de andere boom. 
Er is een grotere macht die ook mij beschermt.’ Vol dankbaarheid vertelt zij over 
haar moeder die haar heeft leren kijken ‘Kijk eens Eefje, dat heeft God gemaakt, 
zoiets groots kunnen wij niet.’ Zodra er een beetje zon is, zit mevrouw Resink 
buiten en geniet van de natuur. ‘Ik zie de schoonheid ervan. Dat heeft iemand 
anders gemaakt. Wij kunnen dat niet, wij kunnen het alleen onderhouden.’ 

liefde
Voor Wilco is het nogal wat dat hij samen met zijn zus Angelique voor zijn 
moeder    een beschermde omgeving moest zoeken. Hij is een boom van een man, 
lijkt onverwoestbaar. Maar als hij over zijn moeder praat, is hij heel zacht, wordt 
bijna onzeker. Aan zijn ouderlijk thuis heeft hij niet alleen goede herinneringen.  
 ‘Hard werken, weinig tijd voor elkaar, vaak aan het lot over worden gelaten. 
Alcohol    was vroeger al in het spel.’ 
Wilco heeft samen met de verzorging gekeken hoe zijn moeder meer plezier  
in het leven zou kunnen beleven. ‘Ze doet niet mee aan activiteiten, ze zit er 
maar. Iets met natuur was de insteek.’ Ze kwamen samen op een oppottafel  
die vlak voor haar kamerraam is geplaatst. Mevrouw Resink ‘Dat tafeltje, het is 
heel duidelijk dat Wilco dat heeft gedaan. Hij laat daarmee zien dat hij me kent.  

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
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Mevrouw Resink zit graag in de tuin; Diny Bloem schuift gezellig aan, maar 
mevrouw Resink is ook heel graag alleen 

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
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Het is heel mooi. Ik geniet ervan.’  Wilco ‘Ze heeft zo haar eigen stekje, ze is veel 
buiten. Ze heeft haar eigen sla en paprika gehad. Geweldig, haar eigen sla op 
brood.’
Mevrouw Resink ‘Ik geniet ervan. Absoluut. Met mijn handjes in het zand, en de 
aarde. Praten met de bloemen. Ik zie het kleine, het tere, het mooie.’
Een fonteintje is inmiddels ook al geplaatst, de vogeltjes komen erop af. De netjes 
met vogelvoer heeft zij zelf in het haagwerk opgehangen. Het is van haar. 

eigen regie
Niels Reinders, psycholoog, houdt ervan om naar mogelijkheden van mensen te 
kijken ‘Men moet insteken vanuit hun kunnen.’
Niels merkt op dat zij cognitief beter is dan anderen op de afdeling. ‘Zij stoort 
zich aan het probleemgedrag van medemensen.’ Mevrouw Resink ‘Met de  
andere mensen heb ik niets. Ik ben een eenling.’ Ze is dan ook vaak alleen, erg 
gericht op haar privacy.
Zij heeft geen hulpvraag, wijst zorg categorisch af. Niels kwam niet verder dan 
de deuropening. ‘Het is goed als zij zo veel mogelijk eigen regie ervaart. Dan 
groeit haar kwaliteit van leven. Je moet haar keuzes geven, dat ze zelf de hand 
erin kan hebben.’ 
Voor Niels is in deze context niet zo belangrijk hoe haar gedrag ontstaan is 
 ‘Dat speelt uit haar verleden, in de relatie met haar familie en de omgeving.’  
Belangrijk is de tijd nú, voor haar welzijn. ‘De oppottafel is voor haar belangrijk. 
Het maakt haar belangrijk. Het doet haar groeien in plaats van krenken.  
Krenking is het ergste, zij wil zelf de koningin zijn.’ 

doorzetten
Diny kent mevrouw Resink door en door, weet dat de slagerij een grote impact 
op haar heeft gehad. ‘Mevrouw Resink was afhankelijk van alcohol. Ze heeft me 
verteld dat ze de koe moest vasthouden om hem te doden. Dat vond ze heel erg. 
Omdat ze zo van de natuur houdt.’ Ook heeft ze verdriet om haar dochter Irma 
waar ze geen contact meer mee heeft, Wilco en Angelique ook niet. 
Diny viel al lang op dat mevrouw Resink veel met de natuur heeft ‘Kijk, Diny, kijk 
nou die maan.‘ Ook bloeide ze op tijdens de bezoeken in een tuincentrum. ‘We 
waren een keer violen aan het planten. Ze wilde graag helpen. Toen dachten we 
aan iets wat van haar is.‘

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
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Komkommers, tomaten, paprika – allemaal uit eigen tuin; de oppottafel is voor 
mevrouw Resink een groot succes 

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
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Diny heeft dit in het MDO ter sprake gebracht, en tenslotte ook doorgezet. Diny 
is er heel bescheiden in, wuift weg dat zij iets heel bijzonders voor mevrouw 
heeft weten te regelen ‘Ik kwam erachter dat ik bij de technische dienst moest 
zijn. Dat was het eigenlijk.’
Diny geniet van de vreugde van mevrouw Resink ‘Met de oppottafel is ze heel 
blij. Het is een bezigheid. Ook is ze blij met het fonteintje. Ze zou de bloemen 
met een slang water kunnen geven, maar ze sjouwt ’s avonds urenlang met de 
gieter, dan heeft ze wat te doen. Ze geniet er intens van. Het is echt van haar.’

familie
Annet Brom, teamleider Coolsingel, kent alle eer aan Diny toe dat het met de 
oppottafel is gelukt ‘Diny heeft het mogelijk gemaakt. Zij heeft het serieus  
genomen. Zij ging het gesprek wel aan.‘ In een gesprek met de familie opperde 
Wilco dat zijn zwager een oppottafel in elkaar kan schroeven. ‘Dan hoor je eerst 
vanuit de organisatie weerstand; ‘Dan kunnen we daar het gras niet maaien.’
Voor Annet is er al een omslag gaande in de organisatie. Kijken wat wel kan. 
Wellicht komt het ook door het kleinschalige werken. Hard kan ze het niet  
maken, maar, ‘Er wordt meer tijd ervaren. Je hebt minder mensen en daardoor 
kan je beter overzicht houden.’
Voor Annet is ook fijn dat de familie zo betrokken is ‘Vroeger leefde bij de  
familie de veronderstelling dat ze niets hoefden te doen. Ze namen afscheid  
van het familielid. Bij mevrouw Resink ging de familie zich ermee bemoeien. 
Daar zit de verandering in.’ 

aandachtspunten 
Annet erkent dat niet overal de juiste energie aanwezig is om meer voor  
mensen te betekenen ‘Ik zou meer trots willen zijn op wat wij doen. Wij kunnen  
benoemen wat niet goed gaat, maar niet wat wel goed gaat.’ 
Diny betreurt dat er in de winter geen activiteit voor mevrouw Resink is. Dan 
staat de oppottafel er verloren bij, en zij zelf probeert de tijd met lezen te vullen, 
maar dat is bij lange na niet het genot wat ze met tuinieren ervaart. 
Niels erkent dat niet bij iedereen de houding is om iets speciaals te organiseren. 
 ‘Je hoort; ‘daar heb ik de tijd niet voor.’ Maar een plezierige activiteit is soms  
al de behandeling voor een depressie. En dat heeft dan meer effect dan een  
pilletje.

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
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Mevrouw Resink en haar zoon Wilco ontrafelen de laatste 30 jaar, er zijn veel 
trieste dingen gebeurd; zij waarderen nu dat ze de kans krijgen om het contact 
te herstellen 

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
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toekomst  
De afdeling Coolsingel is inmiddels naar Het Immendaal verhuist. Net zoals op 
Marken Haven is het daar leven in het groen. Annet ‘We krijgen daar een mooie 
binnentuin. Wij betrekken daarin mevrouw Resink. Dan geef je haar weer een 
rol.’
Ook zet Annet in op de familieavonden, om de familie meer te betrekken, zodat 
ze niet zo zeer op bezoek zijn, maar ook iets voor hun naaste kunnen betekenen. 
Diny heeft ook nog een paar ideeën op stapel, zoals een dagje uit op de  
Henry Dunant. Mevrouw Resink heeft vroeger zelf bij het Rode Kruis geholpen. 
Dan krijgt ze terug wat ze vroeger ook voor anderen deed. 
Annet vat het samen ‘Kijk naar de individuele mens. Neem de tijd.’ 

tot slot
Mevrouw Resink ziet iets in de natuur wat anderen niet zien. Zij kijkt met  
andere ogen. Door haar kleine tuintje, in de vorm van oppottafel en fonteintje, 
kun je een andere kant van haar beleven. Je mag de schoonheid van de natuur 
door haar ervaren. 
Maar die tafel is nog veel meer. Het is de plek waar zij op haar leven kan  
reflecteren en diepe gesprekken met haar kinderen kan voeren. Het is een oord 
van genieten en intimiteit. 
Na een gelukkige jeugd voor Wilco en Angelique, raakten hun ouders aan de 
drank verslaafd. Liefde sloeg om in afkeer. 30 jaar lang zaten zij met elkaar in  
de knoop, nu zijn ze die jaren aan het ontvlechten. Zij luisteren naar elkaar,  
geven toe, zeggen al die woorden die onuitgesproken waren. Zij pakken die  
kans, oprecht en openhartig; en herstellen de band van vroeger. En gunnen Irma 
hetzelfde. En dat allemaal door een tafel met planten en bloemen. 

bekijk hier de bijbehorende film

deel deze casus

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
https://www.youtube.com/watch?v=IQ6SsWj6yp4
mailto:?subject=Casus%20Mevrouw%20Resink
mailto:?subject=Casus%20Mevrouw%20Resink
https://www.youtube.com/watch?v=IQ6SsWj6yp4
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Zij zetten zich in voor het welzijn van mevrouw Resink, v.l.n.r.:   
Annet Brom (teamleider), Diny Bloem (EVV-er), Niels Reinders (psycholoog)
Bij vragen kun je hen direct bereiken door op de naam te klikken.

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
mailto:a.brom%40atlant.nl?subject=
mailto:d.bloem%40atlant.nl?subject=
mailto:n.reinders%40atlant.nl?subject=


13 Zie ook namasté

‘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)

klank 
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 an-
deren 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’, me-
vrouw 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.’ Me-
vrouw Velders ‘Leuk hoor.’

aandacht 
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.

met dank aan de mensen die  op  
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