‘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.

maarten

Verdwaald in verdriet
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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
maarten
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Foto voorkant Maarten heeft niets te doen, hij zit veel in de zon, hij wil niet
werken
Zie
ook mevrouw
bij het dagactiviteitencentrum
resi n k

‘Verdriet zal je nooit kwijtraken, en dat hoeft ook niet.
Als je de toekomst kunt zien van verdriet, dan is verdriet niet zo verdrietig meer.
Dan heeft het zijn eigen waarde en heeft het zijn eigen licht.
Zie de schoonheid die in het verdriet verborgen is,
ga mee met de stroom, en je zult ook in het verdriet vreugde vinden.
Verdriet zal altijd bij je zijn, dat zal niet veranderen.
Wat wel kan veranderen is de manier waarop je dat verdriet ziet.
In die triestheid kan je je grootste schat vinden, en je grootste bron van vreugde.
Maar laat het toe, ga zo diep mogelijk in je verdriet.
Alleen als je diep genoeg graaft, zal je je ziel vinden.
Als je tegen je verdriet vecht, dan blijf je aan de oppervlakte.
En dat is pas echt verdrietig.’
(Tekst van Maarten zelf)

bri e fjes

De kamer van Maarten hangt vol met briefjes; kleine lijstjes, gedichtjes, gedachten,
spreuken. Een briefje vertelt wat hij moet doen voordat hij gaat slapen: raam
dicht, deken erbij, lampjes van de radio afplakken, deur dicht. Aan de deur hangt
een briefje met daarop een boot getekend, daar achter ‘schappenlijst’. Dat is
dus zijn boodschappenbriefje. Aan de kast hangt een briefje met data wanneer
hij met zijn zoons mag skypen. En zo zijn er nog honderden. Maarten ratelt los.
‘Ik onthoud niet alles, maar ik heb een manier gevonden om ermee om te gaan.
Ik heb Korsakov, dat is een stoornis, geen ziekte. Ik ben niet beschadigd in mijn
verstand.’ Maarten heeft mappen vol met tekeningen en gedichten. Eentje
begint met ‘Mijn lichaam is verloren en verminkt,’ een gedicht vol pijn en verdriet.
‘Mijn vrouw is vreemdgegaan. Ik ervaar genoegdoening bij het opschrijven van
dit soort teksten. Het geeft me rust.’
Aan zijn bureau hangt een lange brief met de kop ‘Mijn lijdensweg.’ Tussen de
woorden staat klein geschreven: ‘zelf aangedaan.’ Hij maakt een gebaar van een
glas achteroverslaan. Hij was aan alcohol verslaafd. ‘2007 was ik in de Detox.
2010 kwam de RM, de Rechtelijke Machtiging. Toen werd ik verplicht opgesloten.
Dat voelde niet goed. Onterecht voelde dat. Toen heb ik mijn pols doorgesneden.
Ik wilde niet meer verder gaan.’ Maarten woont nu 7 jaar bij Atlant. Op de lijst
staat bij 2019 ‘Zelf verhuisd…mag ik hopen.’ Hij grijnst. ‘Ach, waarschijnlijk moet
ik daar neerzetten: 8 jaar.’
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Maarten houdt ervan om zijn gedachtes te delen; hij overspoelt Anja Tijmense
met ideeën hoe het beter kan
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Anja Tijmense was jarenlang teamleider op Marken Noord en herinnert zich hem
nog goed. ‘Hij kwam verwaarloosd binnen. De eerste jaren waren zwaar. Hij wilde
drinken. Hij zoekt de verdoving door middel van drank. In zijn beroepsleven was
hij rechercheur bij de politie. Ik denk dat hij op zijn tenen heeft gelopen, hij was
altijd overvraagd.’ Maarten relateert dan ook nog vaak aan zijn beroepsleven ‘In
het normale leven wordt alleen diegene gestraft die iets heeft gedaan. Maar ik
werd opgesloten.’
Anja ‘Door de RM was hij lusteloos, down en had hij een grote lijdensdruk. Hij
lag hele dagen in bed. Werken bij het dagactiviteitencentrum doet hij niet. Dat
vindt hij gepeupel, hij is te hoog opgeleid. Hij heeft leuke plannen, maar hij kan
het niet uitvoeren.’ Maarten heeft uitgebreide tekeningen van een zwembad
gemaakt die op Markenhof zou komen. Anja werd regelmatig overspoeld met
wilde ideeën van hem, hele lijstjes voor bijvoorbeeld het naar buiten zetten van
de vuilnis. Zijn idee over naamborden werd ingevoerd, zijn redenering is logisch
‘Jullie noemen me wel Maarten, maar ik weet niet hoe ik jullie moet noemen.’
Anja ‘Hij is verbaal razend sterk. Dat is tricky. Hij denkt dat hij het zelf kan
regelen. Maar hij heeft begeleiding nodig voor structuur. Hij wacht tot hij weg
kan.’ De RM verliep en Anja heeft geen nieuwe meer aangevraagd. Ze wilde
kijkenwat er zou gebeuren. ‘De lijdensdruk werd minder. Hij is minder verdrietig.
Een onbewuste acceptatie van zijn situatie.’ Anja waardeert dat je intensieve
gesprekkenmet Maarten kan voeren ‘Hij heeft nog diepgang over gevoelens, het
leven. Dat het je overkomt en dat het ingewikkeld is.’
Terugkijkend constateert Anja ‘Hij heeft veel zorg gegeven. Hij riep telkens dat
hij zich van kant zou maken. Dat hele machteloze gevoel.’

gevoe l

Milka Sisic was van begin af aan de EVV-er van Maarten. Beiden hebben een
goede klik met elkaar. ‘Ik moet het voelen. Ik laat de papieren los. Ik ging naar
hem toe. Het was vreselijk, jeetje. Mijn bewustwording dat het leven ook een
andere richting krijgt. Vanuit mijn professie zag ik dat hij in een dip zat. Maar ik
zag ook dat een jonge man op het verkeerde pad kwam. Maarten was iemand
met een goed leven. Ineens was hij verdwaald in zijn pijn, in zijn werk. Hij ging
comazuipen. Hij was blijkbaar niet krachtig genoeg om dit leven te leiden. Dat
deed me pijn. Toen hij hier kwam was hij maar net 52 jaar, zo jong.’
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Milka Sisic begrijpt de behoeftes van Maarten, zij kan zijn situatie niet
veranderen, wel begrip tonen
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Milka heeft gekeken hoe ze hem kon benaderen ‘Hij wil niet geloven dat hij
moet douchen. Hij droeg onderbroeken langer dan een maand. Ik heb gekeken
wat voor persoon er staat. Hij heeft een bepaalde flair. Maar hij is ook altijd kind
gebleven. Ik moet hem benaderen als een kind, dat is verschrikkelijk. Waarom
moest zoiets gebeuren? Het besef doet me zeer. Oh my goodness.’
Milka is zich dan ook bewust dat Maarten nooit meer zonder begeleiding verder
kan ‘Ik ben het laatste station in zijn leven. Ik ben zijn wegwijzer. Er is zo veel in
zijn hersenen beschadigd, wanneer neem ik het over? Ik ben met hem in ‘touch’,
je moet sensibel zijn. Ik wil vanuit het hart werken, vanuit de mogelijkheden.
Mij interesseren de regels niet, ik doe dit uit menselijkheid.’

on de rsteu n i ng

Harma Vos was de laatste jaren de maatschappelijk werker voor Maarten.
‘Maarten vond dat zijn kasten werden gecontroleerd, toen heeft hij overal briefjes
tussen gestopt, zodat ze eruit vallen als je een la opendoet. Die achterdocht
hoort bij Korsakov.’ Ook verbaast zij zich er telkens weer over hoe hij zijn dag
vult, zij lacht ‘Hij is dagen bezig geweest om alle apparaatjes op elkaar af te
stemmen zodat ze allemaal op één moment ‘ploink’ maken.’
Zij herinnert zich het begin ‘Hij wilde naar huis. Eigen regie is een grote drang.
Het werk wat hij heeft gedaan is wellicht de oorzaak van het drinken. Het is het
kip-ei-verhaal. Wat was er eerst? Hij ging drinken of zijn relatie ging stuk?’
Als maatschappelijk werker heeft Harma vooral Maarten ondersteund. Hij heeft
nu een goede verhouding met zijn zoons en met zijn ex-vrouw. ‘Zijn zoons
hebben dit kennelijk geaccepteerd. Ze gaan er heel goed mee om.’ Zijn twee
broers waren mentor en bewindvoerder. Daar was Maarten het niet mee eens.
Toen zou zijn oudste zoon mentor worden, maar Harma had haar twijfels en
vroeg aan de zoon ‘Wil je dat wel? Je moet dan niet alleen populaire maat
regelen nemen.’ Nu is er iemand van buitenaf mentor geworden.
Harma ziet de beperkingen van Maarten, maar ook de grappige kanten ‘Hij voelt
zich beter dan de rest. Hij beweert dat hij hier echt morgen weg gaat. Maar hij
is het morgen vergeten. Hij heeft ook gevoel voor humor. Hij heeft zijn ex-vrouw
geappt dat hij zich verveelde. Daarbij was dan een foto hoe hij met een nagelschaartje hier het gras bewerkt. Hilarisch!’
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Harma Vos houdt van de humor van Maarten
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In een gesprek met Maarten wordt duidelijk hoe weinig ziekte-inzicht hij heeft
‘Ik ben van allen hier het minst beschadigd.’ Hij reflecteert telkens op het leven
‘Het is ook heel frustrerend. Ik heb me erbij neergelegd, ik heb het geaccepteerd
wat mij is overkomen. Ik moet positief vooruitzien. Ik wil niet achteromkijken
naar de put. Ik heb ook geen spijt van mijn fouten, maar ik heb geleerd van mijn
fouten.’
Maarten haalt een briefje van de muur, de zogenoemde ‘Prioriteitenlijst.’ Bovenaan staat ‘Woning’, daaronder ‘Inboedel’, helemaal uitgesplitst in borden, bestek,
ijskast, beddengoed enzovoorts. Als derde punt ‘Rijbewijs’, die was afgepakt.
Hij doet weer alsof hij een glas naar achter kiepert. ‘Ik ben uit de put gekomen,
ik wil niet meer achteromkijken. Denk in mogelijkheden. Ik heb nu een prima
relatie met mijn ex-vrouw. De liefde is er niet meer, maar we zijn samen door de
liefde voor onze kinderen.’ Hij glundert als hij door heeft dat hij iets betekenisvols mooi heeft gezegd en herhaalt de zin nog eens ‘We zijn samen door de liefde
voor onze kinderen, ook hebben we allebei fouten gemaakt. Ik was suïcidaal,
maar ik ben zelfredzaam geweest. Ik heb mijn eigen wijsheid aan de goede kant
weten te brengen.’ En hij herhaalt ‘Door mijn eigen wijsheid heb ik me er weer
bovenop weten te helpen.’

aan dachtspu nte n

Milka vindt het jammer dat Maarten de hele dag niets doet dan behalve briefjes
schrijven, tv kijken en bij mooi weer in de zon zitten. ‘We hebben van alles
geprobeerd, maar hij wil niet.’ Harma ‘Het DAC gaat hij echt niet doen.’
Anja ‘De initiatiefloosheid blijft.’ Zij is blij dat hij nu een elektrische fiets heeft,
zo kan hij zelf het dorp in en heeft genoeg energie om terug te komen.
Harma erkent dat hij een zorgmijder is, hij houdt niet van verzorging en zijn
kamer opruimen is telkens opnieuw een groot gevecht. Ook is het lastig voor de
familie. ‘Zijn broer vertelde hem dat de moeder was overleden en dat deed hem
niets. Voor de familie is het moeilijker dan voor hem.’

toe komst

Milka kijkt verder hoe ze de kwaliteit van leven van Maarten kan verbeteren ‘Ik
zou willen dat hij vaker uitgaat, dat hij een dagje uit meemaakt. Maar het is nog
te riskant, hij wil nog steeds alcohol.’ Milka ziet in hem vooral zijn zachte kant
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Maarten zoekt vaak verlichting van zijn pijn; hij hunkert naar een gewoon leven,
een eigen huis en vooral gezelligheid, met kaarsjes en muziek
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‘Hij heeft een warm hart. In de avond heeft hij kaarsjes aan, draait muziek.
Ondanks dat ik soms boos op hem ben, komt hij later met een kop thee, zegt hij
‘sorry’. Hij is een goed mens. Hij zucht naar intimiteit, in de zin van een aai over
de bol, een knuffel. Alles wat het leven inhoudt, is er niet meer. Ik ben op zoek
naar iemand die hem begrijpt, een maatje. Geen medewerker of vrijwilliger, een
echt iemand. Maar hoe vind ik die?’
Anja hoopt dat hij makkelijker kan accepteren dat het leven is zoals het is.
Dat hij innerlijke rust vindt. Anja en Milka laten hem dan ook de grote droom
van een eigen huis. Het is nog zijn enige houvast, waarom zouden ze die hem
wegnemen?

tot slot

Maarten waardeert onmiskenbaar Milka. Anja ‘Omdat ze er onvoorwaardelijk
voor hem is. Wij staan hier zonder oordeel. We beginnen helemaal opnieuw bij
mensen die geen respect meer hebben gekregen. We kijken waar we kunnen
aansluiten.’ Harma ‘Hij doet het goed bij Milka. Zij is goed in empathisch
directieve benadering. Ze laat er geen twijfel over bestaan wat de stand van
zaken is.’ Milka ‘Hij kan ook agressief zijn. Ik roep dan ‘Ophouden‘ en in die
twijfel kan ik hem te pakken krijgen. Ik kan ermee omgaan. Dat is mijn trots.
Ik versla hem met zijn eigen intelligentie, dat is mijn wapen.’
Milka geeft Maarten duidelijkheid. Zij stuurt hem en hij waardeert dat omdat
hij het nodig heeft. Milka voelt aan waar zij kan aansluiten, dat is een gave
die je niet uit boeken haalt. Ze behandelt hem als mens, toont begrip. Die
menselijkheid ervaart Maarten. Want hij is niet alleen iemand met een ziekte
of beschadiging, maar vooral mens. Een mens die een eigen huis wil en gezellig
kaarsjes wil laten branden. Iemand die zijn verdriet probeert te verwerken, niet
meer door alcohol, maar door briefjes en gedichten.

bekijk hier de bijbehorende film
deel deze casus
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Zij gaan ervoor om elke dag opnieuw Maarten te begrijpen en hem zo
goed mogelijk te steunen, v.l.n.r.: Anja Tijmense (teamleider), Harma Vos
(maatschappelijk werker), Milka Sisic (EVV-er)
Bij vragen kun je hen direct bereiken door op de naam te klikken.
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met
‘En
de mens
dan
heetkmens,
aan de me nse n di e op
marke
omdat
hij herinnert,
n hofomdat
won
hij vecht,
e n e n we rke n
omdat hij hoopt en liefheeft,
omdat hij voelt en vergeeft.
Maarten
OmdatSisic
Milka
hij lacht,
EVV-er
omdat
Anja
Tijmense
hij leeft.’Teamleider
(uit Herbert Grönemeyer, Mensch)
Harma Vos Maatschappelijk werker

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
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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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