
1 Zie ook meneer johan

‘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.

eten en drinken
Puur genieten

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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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
maarten
eten en drinken
echtpaar bouwmeester

Foto voorkant Jan Steunenberg geniet in volle teugen van de gemalen 
pepernoten, het is jaren geleden dat hij ze voor het laatst kon eten

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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
https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
https://www.youtube.com/watch?v=cssa0PCpP54
https://www.youtube.com/watch?v=Aig3aMyKa88
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 ‘Juist nu ik zie dat mij nog maar zo weinig dagen resten, wil ik dat mijn leven meer 
gewicht krijgt; ik wil de snelheid waarmee het mij ontvliedt, tegengaan door er 
even prompt greep op te krijgen, de vaart waarmee het vervluchtigt compenseren 
door er intensief van te genieten. Hoe korter tijd van leven ik heb, des te dieper en 
voller moet ik het maken.’  
(van Michel de Montaigne)

gemalen eten
Het is december, vlak voor kerst. Het ruikt naar kaneel, sinaasappelen en vers  
gebakken koekjes. Carolien Athmer, verpleegkundige, heeft vandaag iets bijzon-
ders bedacht. Ze weet dat Jan Steunenberg zijn hele leven lang van eten genoot. 
Hij ging het liefst uit eten in een goed restaurant. Maar nu kan hij niet meer 
alles    eten, hij heeft slikproblemen door de ziekte van Huntington. 
Zij pakt een zakje pepernoten en doet ze in de maalmachine. 30 seconden draaien,  
dan melk toevoegen en nog eens draaien. Jan komt met de rolstoel de huiskamer 
binnen, glundert. Carolien ‘Jan, volgens mij heb je sinds jaren geen pepernoten 
meer gehad, kijk hier, ik heb een heel bakje voor je.’ In het bakje zit een mousse 
van pepernoten. Jan kan het niet afwachten. Hij proeft en je hoort hem alleen  
nog smakken ‘Heerlijk.’ De pepernotenmousse gaat linea recta zijn keel in, door 
zijn ziekte is hij niet meer in staat om te kauwen. Hij straalt ‘Heerlijk!’ In een  
rap tempo   is het bakje leeg, hij geniet met volle teugen ‘Lekker, heerlijk, goh,  
verrukkelijk!’ Jan kijkt helemaal tevreden, kerst kan nu komen.  

training zelfmalen  
In de demokeuken op locatie Berghorst zitten zes cursisten. Willem Bongers, 
hoofd eten & drinken, doet de aftrap. Hij was op een symposium en heeft de 
maalmachine gezien. Hij raakte meteen enthousiast. Eline Kerkdijk, logopedist, 
legt uit ‘Als mensen slikproblemen hebben geef je vaak eten of drinken in een 
aangepaste consistentie. Zo verklein je de kans op verslikken en stikken. Met 
deze machine kan bijna al het voedsel in de juiste consistentie gemalen worden.’ 
Op naar de praktijk. Iedereen krijgt een schort om. Als eerste oefening worden 
paprikachips gemaakt, in gemalen en homogene vorm, dat is net nog wat  
gladder dan gemalen. In de zelfgemaakte receptenboeken staat precies hoe het 
moet. Bij de chips komt een gedefinieerde hoeveelheid bouillon. De machines 
worden aangezet, in de eerste ronde 30 seconden. Dan nog een rondje draaien, 

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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Willem Bongers is heel benieuwd wat Francis Hagen en Ady te Hennepe bij de 
Training Zelfmalen van de gemalen paprika chips vinden

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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afhankelijk van het recept oftewel consistentie nog eens 30 of 60 seconden. De 
chips zijn klaar. Ze zijn smeuïg en smaken echt intensief naar chips. Willem ‘Je 
moet je voorstellen dat je jaren geen chips meer hebt kunnen eten, en je was er 
dol op. Nu kan het weer.’ Een cursiste is helemaal verbaasd over de smaak en de 
mogelijkheden ‘Ik hou ervan om mensen lekkere dingen aan te bieden.’ 
In de volgende rondes worden sperziebonen gemalen, daarna sukadelapjes en 
macaroni met bolognesesaus. De cursisten hebben al snel ervaring opgedaan en 
zijn onder de indruk ‘Helemaal geweldig dat je onze mensen mee kan laten  
beleven.’ Een andere cursiste denkt al door ‘Je kunt ook shoarma of een broodje 
hamburger erin doen, hier kan alles in.’ De reacties uit de groep ‘Je kunt meer  
bieden.’ ‘Het is een super gaaf apparaat. Wat is 2 x 30 seconden als je mensen blij 
kan maken.’ ‘Ik vind het een openbaring. Marsepein, schuimpjes, het kan allemaal.’ 

risico’s  uitsluiten
Eline heeft samen met Willem de training opgezet. Juist de slikproblemen vindt 
zij interessant op haar vakgebied. ‘Bij het slikken gebruik je veel spieren die je ook 
bij het praten gebruikt. We slikken meer dan 1.800 keer per dag. Je moet je voor-
stellen wat voor een impact dit heeft op de kwaliteit van leven als het slikken 
niet meer vanzelfsprekend is. Ik doe vaak slikobservaties, ik let o.a. op alert heid, 
lichaamshouding, tempo, motoriek en op de omgevingsfactoren. Adviezen zijn 
vaak praktisch; zoals eten met een kleine lepel of pas een volgende hap aanbieden 
als de mond leeg is. De kans op verslikken wordt op deze manier zo klein mogelijk 
gehouden.’ Een longontsteking komt helaas regelmatig voor bij mensen met slik-
problemen. Eline wil graag risico’s reduceren en waar mogelijk elimineren. ‘Voor  
mensen met Huntington is eten juist extra belangrijk omdat zij meer energie  
verbruiken dan gezonde mensen. Zij moeten dus eigenlijk meer eten, terwijl het 
slikken juist moeilijker gaat. Het trainen van de slikfunctie lukt vaak niet meer. Wij 
richten ons dan meer op compensatiestrategiën, door bijvoorbeeld de consistentie 
van het eten aan te passen. Het malen met de staafmixer is niet voldoende veilig, 
er blijven altijd stukjes in zitten.’ 
Eline kent de mensen vaak al vanaf de dagbehandeling, zij maakt mee hoe hun 
rol veranderd, van bijvoorbeeld moeder naar iemand die in het verpleeghuis 
woont. Mensen maken vaak een groot emotioneel verlies mee. ‘Bijzonder van de 
maalmachine is dat je alles erin kan doen, zelfs appeltaart op een verjaardag. Zo 
telt iemand weer mee.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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Mevrouw Hania en mevrouw Van Zanten zijn heel geïnteresseerd in de verhalen 
en de smaken van de proeverij Koks on tour

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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meerwaarde
Bij Willem komen al de initiatieven rondom eten en drinken samen. In zijn functie  
zorgt hij voor de maaltijden op de woonzorgcentra en in de verpleeghuizen. Maar 
hij wil meer ‘Ik ben verknocht aan mijn vak. Ik ben mijn hele leven lang bezig  
geweest om het mensen zo goed mogelijk naar hun zin te maken. Ik zoek het  
bijzondere.’ Hij heeft voor alle Huntington-afdelingen de maalmachine aan -
geschaft. ‘Je kon nooit een patatje mayonaise eten vóór de komst van de machine. 
Met een staafmixer wordt het eten geplet. Door het snijden met de machine blijft 
de smaak heftiger. Het is ook goedkoper zelf te malen dan gemalen eten aan te 
schaffen.’
Toen hij bij Atlant kwam, werkten de koks versnipperd. Hij heeft ze bij elkaar 
gebracht in een overleg. ‘Zodat we meerwaarde kunnen bieden, je wilt mensen 
wat brengen. Ze wonen hier en krijgen dingen nooit meer. Daarom hebben we 
Koks on tour bedacht, een proeverij op locatie. We zijn begonnen met amuses, 
toen gevogelte, daarna kaas en nu doen we ‘vergeten groenten’. Kijken wat het 
doet met de mensen. Ik wil gelukkige mensen zien. Als alles goed loopt, denk ik    
 ‘Dat hebben we toch weer met elkaar geflikt.’  

koks on tour
Eric-Jan Koopman en Willem zijn in de keuken volop bezig, er staan al immense 
dienbladen met geprepareerde groenten. Eric-Jan is de motor achter Koks on tour. 
Hij is van origine horeca-kok en heeft ervaring met kookworkshops en demon-
straties. Het restaurant vult zich met mensen, bewoners, mantelzorgers, mede-
werkers en vrijwilligers. In het midden staat een tafel waarop groenten mooi 
zijn gedrapeerd. Eric-Jan komt uit de keuken en pakt de microfoon en een paar 
groenten    van de tafel. Hij begint met de chioggia biet ‘Het is een soort biet, maar 
wat zoeter. Hij is lekker in salades.’ Iedereen krijgt een klein bamboebakje met 
daarin de chioggia biet als salade-snack. ‘Lekker hoor,’ hoor je in de eerste rij. En 
ergens achter ‘Lekker buurman?’ ‘Heerlijk.’ 
Eric-Jan is al bij de vijfde groentensoort, de koolrabi. Ook hier weer weetjes ‘Je 
moet de koolrabi altijd met loof kopen. Want heeft de groentenboer het loof 
afgesneden   , is het slap geworden, en verkoopt hij dus oude spullen.’ Hij vertelt het 
alsof er een groep hobbykoks voor hem zit. 
Na acht soorten groenten proeven is het afgelopen en iedereen is voldaan. Een 
mantelzorger ‘Dit is gezellig.’ Een mevrouw vooraan ‘Hij legt het uit, dat is toch 

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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Mevrouw Spee wil nog meer weten over de verschillende soorten biet, Eric-Jan 
Koopman en Willem Bongers vinden de belangstelling geweldig 

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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wel interessant.’ Een mevrouw in een grote rolstoel ‘Er werd goed gekookt, het 
was zalig.’ Een medewerkster ‘Het is een feestje voor mensen. Over de kaas 
hebbben ze het nu nog.‘ Een vrijwilliger ‘Ga er vooral mee door.’ 

over en weer
Eric-Jan geniet met de mensen mee. ‘Op De Loohof begon iemand te huilen. Wij 
hadden amuse met ganzenlever. Ze had zo lang niet meer die smaak gehad. Het 
ontroerde haar.’ Hij lacht ‘Van een andere mevrouw kreeg ik drie dikke kussen. 
Zij zei ‘Ik ben door mijn kinderen hier neergezet, het leven houdt hier op. Ik moet 
wachten totdat ik doodga. Jij brengt leuke dingen.’ Hij ratelt door en vertelt dat 
een dochter daardoor weer interactie met haar moeder had. De herinnering 
wordt aangewakkerd. Willem vult aan ‘Dat is onze drijfveer.’ 
Eric-Jan haalt zijn smartphone tevoorschijn en laat foto’s van een oude woon-
wagen zien. En hoe hij hem heeft gestript en vervolgens met collega Jon Mulder  
zonne geel heeft geschilderd, gewoon zonder toe- of afstemming. ‘Is dat niet 
gaaf? Hier hebben we een foodtruck van gemaakt. Wrapje rollen en mensen 
kunnen afhalen.’ Hij bruist van enthousiasme ‘Wat je hier mensen kan brengen.’ 
Als horeca -kok was hij de hiërarchische stress van de keuken gewend. ‘Dit is de 
beste keuze in mijn leven. Had ik dit niet mogen doen, wat ik nu doe, dan had ik 
hier niet meer gewerkt.’ 

aandachtspunten
Eric-Jan moet soms wennen aan verschillend publiek ‘Bij Marken Haven vond ik 
het lastig. Mensen liepen weg. Later hoorde ik dat ze het geweldig vonden.’ 
Betreffende het malen mogen mensen pas zelf malen als ze de training hebben  
gevolgd. Eline ‘Belangrijk is dat iedereen zich aan de recepten en afspraken 
houdt, pas dan krijgen mensen de juiste consistentie.’ Willem ‘Gebruik altijd je 
gezonde    mensenverstand. Je moet altijd proeven om te kijken of er niet alsnog 
stukjes in zitten en om de hitte in te schatten. Bij de cliënt gaat het eten meteen 
de keel    in, moet je eens nagaan als het eten dan te heet is.’ 
Eline adviseert als je bezig bent met het malen kun je beter niets tussendoor 
doen ‘Wees gefocust, ga niet tussendoor een telefoontje opnemen.’ Dat vraagt 
soms om je werk iets anders in te richten. Een cursist ‘Je komt altijd tijd tekort, 
en dan komt er dus iets bij.’ Maar Eline geeft aan ‘Eerdere trainingsdeelnemers 
passen dit al toe en vinden het soms zelfs gemakkelijker.’

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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De heer Nijkamp haalt een wrap af bij de foodtruck, dat wordt smullen!

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
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toekomst
Eric-Jan heeft al het volgende thema voor Koks on tour bedacht, namelijk vis.  
En hij brandt erop om eindelijk met de foodtruck de locaties af te gaan. 
Eline denkt er over na om de logopedische behandeling nog meer vraaggestuurd 
in te gaan richten. Dus niet oneindig mensen behandelen, maar ze alleen helpen 
als ze tegen een probleem aanlopen. Op deze manier worden mensen niet steeds 
geconfronteerd met wat ze niet meer kunnen. Eline zou graag zorgmedewerkers 
meer gaan coachen, zodat zij nog beter de mensen kunnen ondersteunen bij het 
uitvoeren van de slik- en spreekadviezen. Slikken en praten doe je namelijk niet 
alleen    tijdens de logopediebehandeling maar juíst daarbuiten. ‘Daarmee richt 
je je op de omgeving die nog wel leerbaar is. En zo houden de mensen zelf meer 
energie over om andere activiteiten te ondernemen.’
Willem heeft nog veel plannen. Zonder meer het doorontwikkelen van de 
recepten   . En nadenken over de standaardkost in instellingen. ‘De organisatie     
moet er klaar voor zijn. In de toekomst zou je wellicht van de kaart kunnen 
bestellen   . Ik wil het beter doen dan anderen. Het kan niet gek genoeg zijn.’ 

tot slot
Als gezond mens kun je je nauwelijks voorstellen dat je bepaalde dingen niet 
meer eet of dat je moeite met slikken zult hebben. Lekker eten lijkt zo normaal 
en bereikbaar, het dagelijkse genieten. Maar wat als je afhankelijk bent van een 
ander? Dan is afwisseling meer dan welkom om je als volwaardig mens te voelen.
Of wat als je gebonden bent aan een gemalen consistentie? Dan is de zelfmaal-
machine een echte uitkomst, het maakt mogelijk meer dan alleen soep en vla  
te eten. Ook al is het voor een buitenstaander niet echt visueel aantrekkelijk,  
het gaat om smaak en variatie. En om mensen wel van eten te kunnen laten  
genieten. Dat werkt over en weer, want ook de medewerkers genieten mee als 
ze de kwaliteit van leven van mensen zo eenvoudig kunnen verbeteren. 
En als je bedenkt dat je elke dag meerdere keren eet, hoe vaak kan je dan in de 
toekomst blij zijn.

bekijk hier de bijbehorende film

deel deze casus

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
https://www.youtube.com/watch?v=cssa0PCpP54
mailto:?subject=Casus%20Eten%20en%20drinken
mailto:?subject=Casus%20Eten%20en%20drinken
https://www.youtube.com/watch?v=cssa0PCpP54
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Zij houden ervan om mensen van eten en drinken te laten genieten,  
v.l.n.r.:  Eline Kerkdijk (logopedist), Willem Bongers (hoofd eten & drinken),  
Eric-Jan Koopman (kok)
Bij vragen kun je hen direct bereiken door op de naam te klikken.

https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
mailto:eline.kerkdijk%40atlant.nl?subject=
mailto:w.bongers%40atlant.nl?subject=
mailto:e.koopman2%40atlant.nl?subject=
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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)

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.
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