
1 Zie ook maarten

‘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.

echtpaar bouwmeester
Uit balans

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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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 Overdag is meneer Bouwmeester alleen in zijn appartement en 
gaat hij zijn eigen gangetje, zijn vrouw is dan op de dagopvang

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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
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 ‘Onze liefde heeft tegen veel te veel dingen moeten opboksen.
Soms denk ik we praten met elkaar, maar dan overvalt mij de waarheid.
Je moet me begrijpen, ik lijd. Ik lijd. 
Ik kan nú ademhalen, omdat je tegen me praat.’  
(uit La Voix Humaine van Jean Cocteau)

herseninfarct
Januari 2005. Meneer Bouwmeester vertelt ‘Wij waren aan het fietsen. Er was 
eigenlijk    niets aan de hand. Zij was wellicht wat grieperig, maar dat is normaal 
voor januari. Overdag is nog alles in orde en in de nacht kan je ineens niets meer.  
Ik merkte het in de ochtend toen ze de ene borst niet in haar BH kon krijgen. Wij 
zijn naar het ziekenhuis gegaan. Ik zag dat ze steeds verder wegzakte, dat ze niet 
meer fatsoenlijk kon praten. Haar mond ging wegzakken. Sindsdien heb ik nooit 
meer een gesprek met haar gevoerd. Dat is het ergste. Dat je geen afscheid van 
elkaar    hebt kunnen nemen. Helemaal geen gesprek, heel erg.’ 
Mevrouw Bouwmeester heeft een herseninfarct gehad. Sindsdien is zij halfzijdig  
verlamd en kan niet meer praten. Lopen ging eerst nog met een vierpoot, 
inmiddels    zit zij in een rolstoel. Na 10 maanden in een revalidatiecentrum kwamen 
mevrouw en meneer Bouwmeester bij Atlant terecht, eerst door hulp aan huis, 
daarna zijn zij gaan wonen op locatie Koningin Wilhelmina. Bij Atlant is er de  
mogelijkheid dat partners samen kunnen wonen, dat ze bij elkaar mogen blijven. 
Toen de nieuwbouw kwam was meneer opgelucht dat zij weer als stel mee konden 
verhuizen, ook al heeft hij moeten inleveren. ‘Je kan nergens met z’n tweeën op 
een kamer. Ik kom van een boerderij, dan naar een burgerwoning, dan een flat, nu 
hier. Je moet je wel aanpassen.’ 

gesprek
Tonnie Bouwmeester is een actieve man. Hij woont op Koningin Wilhelmina op 
indicatie van zijn vrouw. Hij zit in de cliëntenraad, is constructief en meedenkend, 
komt op voor de belangen van de mensen die op deze locatie wonen. Hij wordt 
vaak gevraagd het woord te voeren. Als je naar een gesprek met een bewoner van 
Koningin Wilhelmina vraagt, kom je al gauw bij meneer Bouwmeester uit. 
Innerlijk tref je een andere meneer, hij lucht zijn ziel ‘Ik heb geen partner meer.  
Het is gek. Je voelt dat je haar al 14 jaar lichamelijk kwijt bent, geestelijk ook.  
Zij zegt niets. Ik wil nog een lichamelijke aantrekking. Ik heb het een of twee keer 

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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Sinds het herseninfarct van mevrouw Bouwmeester 14 jaar geleden heeft het 
stel geen enkel gesprek meer kunnen voeren 

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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geprobeerd. Maar het ging niet. Ze kan niet eens meer haar neus snuiven.’ Meneer     
Bouwmeester verlangt naar contact, naar een gesprek. Hij heeft inmiddels een 
maatje, de overbuurvrouw, met wie hij regelmatig fietst en gesprekken voert. 
Vroeger mocht dat niet van hemzelf. Nu gaat hij zelfs zonder zijn vrouw op  
vakantie. ‘Het was de eerste keer dat ik niet aan huis dacht. De laatste drie jaar  
waren heel erg. De grens is bereikt. Ik zit ’s avonds met haar en ik ben het zat.  
Ze vraagt constant aandacht. Ze heeft een ander karakter gekregen, heel  
dwingend. Alles moet gauw. En als ze het niet krijgt, begint ze te huilen. Had ik  
geweten hoe het leven liep, had ik haar niet getrouwd.‘ 

dwang
Marie Bouwmeester zit aan de grote tafel waar het bloemschikken door vrij -
willigers wordt gedaan. Zij zit overal naartoe te wijzen. Zij lacht. Vrijwilligster Rini 
krijgt een kusje van haar. Mevrouw Bouwmeester wijst en wijst. Rini probeert te 
achterhalen wat zij wil, steekt nog een bloemetje in haar bloemstuk. Mevrouw 
kijkt al wat tevredener. Vooruit, nog een bloemetje erbij. Nu lijkt het goed te zijn. 
Rini begint te vegen onder de tafel, overal liggen bladeren en takjes. Mevrouw 
Bouwmeester bekijkt het met argusogen. Als er een blaadje niet mee wordt 
geveegd   , wijst ze dat meteen aan. Rini ‘Mevrouw Bouwmeester let altijd goed op.’  
Vrijwilliger Ireen komt erbij ‘Marie, we zijn vriendjes, toch?’ Mevrouw Bouw-
meester steekt de tong uit en lacht. Ze geeft Ireen een zoen. Ireen ‘Gaat Tonnie je 
straks ophalen?’ De ogen van mevrouw Bouwmeester glunderen. 

begrip
Andy Heijkamp is verzorgende in opleiding en kent mevrouw Bouwmeester van 
de dagopvang, waar zij 5 dagen per week verblijft. ‘Mevrouw Bouwmeester is niet 
de meest makkelijke vrouw. Het moet nú. Anders is ze aan het mopperen. Zij heeft 
het heel moeilijk om zich verstaanbaar te maken. Ze wordt niet begrepen, ze is 
zeer gefrustreerd. Zij is erg op de klok. 14.30 uur is koffiedrinken. 14.35 uur is dan 
te laat. Ze denkt soms dat zij de enige is. Het claimen is meer geworden.’ Toch kan 
Andy het goed met haar vinden ’Ik vind haar een schat van een vrouw, ondanks 
al haar nukken. Ze is aanhankelijk, ze houdt van even knuffelen. Ze kan lachen, 
glunderen   . Zij is dankbaar voor de zorg die zij ontvangt. Zij geniet van activiteiten. 
We doen rolsjoelen, dan is ze bloedfanatiek. Dat is erg leuk om te zien.’ Andy heeft 
veel begrip voor haar situatie ‘Ze heeft zo veel moeten inleveren. Ze heeft hier ook 

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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Mevrouw Bouwmeester wordt blij van aandacht, Manon Ruyterkamp geeft die 
graag

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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niet om gevraagd. Het is ook haar overkomen.’ Andy ziet ook dat de relatie onder    
druk staat ‘Zij is gefocust op hem, wellicht ook te veel. Als hij haar ’s avonds 
ophaalt   , komt hij niet per se met een glimlach binnen. Hij heeft een mega zorg aan 
haar. Wat zou het met jou doen als je de hele dag in dienst bent van je vrouw?’ 

vrijheid
Monique Hagen is de EVV-er van meneer Bouwmeester en kent het stel al van 
begin    af aan. ‘Mevrouw Bouwmeester is erg dwangmatig. Dat heeft zij altijd al 
gehad   . Ze wil eigen regie, zelf aangeven wat ze wil, als ze de boel maar in eigen     
handen heeft. Zij is heel erg ongedurig. Ze begint snel te huilen. Het zit haar 
emotioneel    hoog. Je kan ook met haar een beetje dollen. Ze snapt het wel. Het is 
erg als je je onbegrepen voelt, als je je niet verstaanbaar kan maken.’ 
Monique maakt zich inmiddels zorgen om de gezondheid van meneer Bouw -
meester ‘Hij kan het niet meer aan, dat is aan alles te merken. Hij heeft last van 
zijn schouders, van zijn knieën, heeft last van moeheid. Hij wil graag gesprekjes 
voeren. Hij maakte grapjes met een andere meneer. Maar die is overleden. Dat 
was natuurlijk zoiets als ‘potverdorie’ voor hem.’ Monique probeert al langer met 
meneer    Bouwmeester een verandering te bespreken ‘We hebben gesprekken 
gevoerd    dat zij niet meer samen moeten wonen. Toen ging hij er niet op in, maar 
hij gaat eraan onderdoor. Het is beter om gescheiden te wonen. Het is kennelijk 
zo’n belofte aan zijn vrouw. Hij vindt het ook niet kunnen ten opzichte van zijn 
broers en zussen. Ik hoop dat hij zich wat minder belast gaat voelen. Dat hij wat 
vrijer is. Dat hij zijn berusting krijgt.’

keuze
Sinds de zomer komt psycholoog Leon Botter naar meneer Bouwmeester. Leon 
geeft hem de ruimte om gevoelens te spuien, toont begrip. Met zijn eigen 
kinderen    bespreekt meneer Bouwmeester niet in eeerste instantie wat hem hoog    
zit. Leon probeert meneer Bouwmeester te doorgronden om hem te kunnen   
helpen    ‘Hij heeft 40 jaar mantelzorg gedaan, eerst zijn ouders, dan zijn vrouw.  
Hij komt onvoldoende op voor zichzelf. Hij zit verschrikkelijk vast. Hij weet dat het 
anders moet, maar het lukt hem niet. Zijn toestand komt dichtbij een burn-out. 
Zijn enige visvijver is het woonzorgcentrum. Hij hunkert naar menselijk contact.’ 
Veel is te verklaren in de ontwikkeling van de relatie. Meneer Bouw  meester zegt 
zelf ‘Mijn vrouw is mijn vrouw niet meer. Niemand raakt me aan.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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Meneer Bouwmeeter heeft veel aan de gesprekken met psycholoog Leon 
Botter, hij heeft alles van zijn ziel kunnen praten om tot een beslissing voor de 
toekomst te komen 

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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Leon ‘Wat ze hadden is er niet meer. Er is geen basis meer voor communicatie. Zij 
is nogal dwingend tegen hem. Als iets niet bevalt, dan geeft ze van die afatische 
klanken   . Het is zijn dagelijkse primaire irritatie. Is dat de relatie die hij verdient?’ 
Net zoals Monique probeert Leon samen een oplossing te zoeken ‘Zij zijn geen 
gelijk waardige partners meer, maar mantelzorger en hulpbehoevende. Of je gaat 
het samen wonen volhouden, dan ga je het accepteren. Wat je ook kan doen is dat 
je als partners    bij elkaar op bezoek gaat.’ 
Meneer Bouwmeester heeft inmiddels een keuze genomen, hij blijft op de derde    
verdieping wonen, zij zal naar de eerste verhuizen. In december zijn zij 50 jaar 
getrouwd   , daarna zal hij het aan zijn vrouw moeten vertellen. Leon weet dat de 
beslissing uitzonderlijk zwaar voor meneer Bouwmeester was ‘Jaren geleden had 
hij bijna al de knoop doorgehakt, maar toen heeft hij zich weer bedacht. Daar 
heeft hij spijt van. Er zijn veel partners met schuldgevoelens. We hebben meer 
stellen    wonen op Koningin Wilhelmina. Dat is ongelofelijk complex omdat je de 
hele relatie-dynamiek meeneemt.’ 

aandachtspunten
Mevrouw en meneer Bouwmeester zijn onbewust in deze situatie beland. Hij zegt 
zelf ‘Wij modderen zo door. Je kunt niet anders.’ Hij neemt daarbij de offerrol aan 
 ‘Ik woon hier omdat ik niet wil dat mijn kinderen voor mij moeten zorgen. Ik weet 
wat dat is. Ik heb mijn vrouw verwend. Voordat ze wat zei deed ik het al. Ik deed 
het uit liefde. De liefde zakt langzaam. Ik ga haar niet meer overal meenemen. Ik 
ga het niet meer doen.’ Monique ‘Daar kan zij verdrietig om worden.’ 
Het is lastig om te bepalen wat voor allebei dan de beste weg is. Hun relatie is uit 
balans. Leon ‘Zij is iemand met een CVA, dan zie je vaak een persoonsverandering.’ 
In hem zit de rol van de verzorger. Meneer Bouwmeester ‘Mensen zeggen ik heb 
mijn beroep misgelopen. Ik had verpleger moeten worden.’ Leon ‘Hij heeft eigen 
hoge eisen. Hij heeft een geïnternaliseerd systeem van normen en waarden. Ik gun 
hem voor zichzelf meer aandacht.’ 

toekomst 
Belangrijk is nu te kijken hoe het verder gaat, want ook al heeft hij een besluit 
genomen, hoe verwerkt hij het emotioneel? Meneer Bouwmeester ‘Ik hoop dat ik 
ooit hier vrij kan leven. Gewoon vrij leven, dat ik kan doen en laten wat ik wil. Ik 
heb altijd een slecht geweten.’ Hij heeft zijn besluit met zorgmedewerkers en een 

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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Meneer Bouwmeester is opgelucht nu hij heeft besloten gescheiden van zijn 
vrouw te wonen; hij kijkt uit naar meer vrijheid na 14 jaar intensieve mantelzorg

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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vriend besproken, hij zocht steun om er sterker voor te staan en zegt nu ‘Ik ga hier 
niet meer op terugkomen.’ Leon ‘Dat is een hele nieuwe dynamiek in zijn leven  .’  
Leon verwacht dat hij straks zal opknappen ‘Hij wordt blij van simpele dingen,  
sociale omgang, uitbundig fietsen met een vriend. Hij heeft aanspraak buiten 
het woonzorgcentrum nodig. Alles in zijn leven staat in het teken van ziekte en 
zorg.’ Meneer Bouwmeester vreest het moment dat hij het aan zijn vrouw moet 
vertellen   . Leon ‘Ik ga dit met hem afmaken. Ik zal er voor hem zijn.’ 

tot slot
Het echtpaar Bouwmeester functioneert nu samen niet meer. Dat besef heeft 
meneer    Bouwmeester in een onevenwichtige, emotionele toestand gebracht.  
Hij heeft adviezen om gescheiden te gaan wonen in beginsel niet toegelaten. 
Dat is begrijpelijk, het voelt hard om van je partner af te gaan die je nodig heeft. 
Meneer    Bouwmeester moest een heel proces doormaken om toe te laten niet de 
geijkte wegen te bewandelen, zoals uit elkaar wonen ook al ben je een stel. 
Het is te hopen dat mevrouw en meneer, als ze niet meer samenwonen, beide hun 
eigen evenwicht weer terugvinden. Dat ze geen afhankelijkheidsrelatie meer  
hebben. Dan komen ze ook samen weer in balans. 

bekijk hier de bijbehorende film

deel deze casus

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
https://www.atlant.nl/over-atlant/film/
mailto:?subject=Casus%20Echtpaar%20Bouwmeester
mailto:?subject=Casus%20Echtpaar%20Bouwmeester
https://www.atlant.nl/over-atlant/film/
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Zij zijn bezorgd over het welzijn van mevrouw en meneer Bouwmeester, v.l.n.r.:  
Manon Ruyterkamp (EVV-er), Monique Hagen (EVV-er), Leon Botter (psycholoog)
Bij vragen kun je hen direct bereiken door op de naam te klikken.

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
mailto:m.ruyterkamp%40atlant.nl?subject=
mailto:m.hagen%40atlant.nl?subject=
mailto:l.botter%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.

met dank aan de mensen die  op koningin 
wilhelmina wonen en werken
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