frank

Een eigen waarheid

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.
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houdt van contact en is altijd in voor een flirt

‘Een vreemde ervaring, oud worden, zonder te hebben geleefd.’
(uit Kleine Zielen van Louis Couperus)

muzi e k

In de huiskamer Oostpoort zit Frank, rustig, timide, bijna schuw, in de bevende
handen een zonnebril. Er is net een herdenkingsdienst geweest voor een over
leden medebewoner. Frank ‘Het was te mooi. Marion speelde mooi. Hij heeft
daar recht op.’ Marion komt binnen, speelt weer op de piano. Verpleegkundige
Els gaat naast Frank zitten. ‘Frank, jij kan ook spelen?’ Frank lacht verlegen, hij
wil niet. ‘Het is mij te gelantine.’ Els ‘Daar denk ik eerder aan iets zoets.’ Frank
‘Het komt zoet over. Dat is de infrastructuur die de memorisatie een verpachting
heeft gemaakt.’ Marion speelt nog een lied. Frank ‘Doe maar Jules de Corte.’
Ze kan heel goed spelen, is ooit geslaagd voor het conservatorium. Frank staat
op ‘Ik ga spelen.’ Iedereenkijkt verbaasd. Marion ‘Doe je best.’ Frank gaat aan
de piano zitten en speelt iets simpels, beetje vals, beetje melancholiek. Marion
lacht een beetje onaardig, dat is natuurlijk niet het niveau wat zij kan. Frank is
klaar met spelen. Marion ‘Frank, je speelde mooi!’ Frank glimlacht beschaamd.
Hij is apetrots, glundertover het hele gezicht.

te le path isch contact

Frank is 65 jaar en woont sinds ruim 4 jaar op Marken Haven. In zijn kamer zijn
de gordijnen altijd dicht. De televisie staat de hele tijd hard aan. Voor het bed
staat pontificaal een e-gitaar met versterking. ‘Hiervoor zat ik 38 jaar op
St. Joseph. Mijn psychische behandeling was afgelopen. Toen ben ik hiernaartoe
getransporteerd. Ik moest hier wennen. Het is een hele omschakeling. De
gezinstoenamegaat gepasteuriseerd.’ Hij wijst naar de gitaar ‘Ik houd van
muziek. Ik heb in een bandje gespeeld. Ik zou de mensen graag weer zien. Ik
praat met mensen over muziek. Het is pleidooig en bemoederd.’ Hij gaat rechtop
zitten. ‘Ik heb een Duitse vriendin, Anni Schulze. Zij komt uit Emsdetten bij
Münster. Ik heb haar ontmoet in Spanje, in Rosas, 40 jaar geleden. Ze weet
precies wat voor wezen ik ben. Ze blijft me heel trouw. We hebben telepathisch
contact. Ze kan mijn gedachtes lezen op afstand. Dat ik telepathisch vermogen
heb, heb ik schriftelijk, de psycholoog heeft er een handtekening onder gezet.’
Hij lacht trots en vriendelijk. Frank zet zijn zonnebril op ‘Anni komt niet meer op
bezoek. Het kan niet. De overgang is zo groot, met een relatie van 20 jaar gelden.
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EVV-er Els van Lambalgen geniet van de ondeugende lach van Frank
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Het is een leuke vrouw om te zien. Ook een mooie naam, Schulze.’ Frank neemt
de zonnebril weer af ‘Ik heb hier Els weer ontmoet. Dat is geen toeval. Ik geloof
in iets bovenmachtelijks. Mijn ouders hebben mij hierover verteld. Het hoeft
niet meteen over oorlog te gaan.’

on deuge n d

Els van Lambalgen is de EVV-er van Frank. Zij kent hem sinds 2007, toen hij nog
bij GGNet woonde. Toen ze bij Atlant solliciteerde stond ineens Frank voor haar.
Frank ‘Zie ik het goed, ben jij dat Els?’ Els ‘We stonden te kletsen en hadden
meteen weer lol. Ik vind het een leuke man. Frank is geweldig op een bepaald
gebied. De ondeugendheid. Het zelf willen bepalen. Hij wil zelfstandig zijn, stout
zijn. Daarom rookt hij in zijn kamer, terwijl het niet mag. Hij is dan de kwajongen.’
Els heeft een klik met hem, kent hem heel goed. ‘Het is druk in zijn hoofd. Dat is
doodvermoeiend. Hij moet omgaan met al die stemmen in zijn hoofd. Hij was
begin 20 toen hij bij GGNet terecht kwam. Voor anderen begint dan het leven,
baan, trouwen, kinderen. Hij kwam in een psychiatrisch ziekenhuis. Het is ook
geen stabiel gezin. Zijn broer en zussen zijn allemaal schizofreen en verslaafd.’
Frank waardeert Els omdat zij hem ook bijstond toen hij keelkanker kreeg.
Frank ‘Wij hebben veel meegemaakt, Els.’ Els ‘Het was heftig om te zien, de
bestraling, vastgeschroefd op een ziekenhuisbed met een masker over zijn hoofd.’
Frank ‘We hebben het samen gedaan.’
Frank houdt van contacten. Els ‘Hij mag graag mensen om zich heen. Wim is een
vriend van GGNet. Wim wilde eigenlijk alleen de shaggies van Frank. Maar voor
Frank was dat al heel waardevol.’ Els vertelt dat een oud-collega Frank weleens
heeft opgehaald zodat hij de mensen van vroeger kon bezoeken ‘Frank, toen heb
je de dames van de kantine weer gezien.’ Frank ‘Ja, ik heb heel wat vrouwen
versierd.’ Frank heeft weer zijn ontwapenende glimlach op het gezicht.

oorde e lvrij

Suzanne Blokker is manager wonen zorg welzijn en vindt het hartverwarmend
dat Frank en Els hier weer elkaar tegen zijn gekomen. ‘Hoe mooi is dat! En wat
het ook met hen doet. Ze hebben van alles meegemaakt.’ Suzanne erkent dat
Frank behoefteheeft aan contacten ‘Hij komt regelmatig bij mij, vertelt mij van
alles. Hij vindt dat het geen toeval is dat ik hem tegengekomen ben. Hij zei dat
cupidodaar vast een rol in heeft.’ Voor Suzanne is belangrijk dat mensen tot
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Frank en verpleegkundige Karlijn Vredenberg zijn heel goed op elkaar ingespeeld
tijdens het verschonen van de trachea
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rust mogenkomen. ‘Mensen zoals Frank hebben geprobeerd in de maatschappij
te passen. Ze hebben geprobeerd te werken. Op alle plekken is het niet gelukt.
Hier mag je jezelf zijn. We hebben hier niet de ambitie dat iemand terug in de
maatschappij moet.’ Frank is iemand die heel veel verlies heeft geleden.
Els ‘Frank heeft al op jonge leeftijd een normaal leven moeten inleveren.’
Suzanne ‘Hij heeft een heel lang traject met jarenlange hulpverlening gehad.’
Oordeelvrij is het sleutelwoord wat de zorg kenmerkt. Suzanne ‘Hier mag je zijn
wie je bent. Hij gaat hier soms naar het restaurant. Dan koopt hij twee blikjes
chocomel en een bak muesli. Als hij dat wil eten, prima, toch?’

gevoe lsme ns

Karlijn Vredenberg, verpleegkundige, ‘We accepteren hem zoals hij is. Ik heb
vandaagFrank gevraagd te douchen. Hij wilde niet. Dan moet je niet aandringen,
als je dat doet breekt de vertrouwensband. Dan voelt hij zich niet meer
gewenst.’ Frank waardeert vriendelijkheid, tegen Karlijn zei hij laatst ‘Jij bent
een aardige zuster.’ Karlijn ‘We doen samen het verzorgen van zijn trachea. Die
heeft hij aan zijn keelkanker overgehouden. Wij zijn dan op elkaar ingespeeld.
Hij heeft zijn ritueeltjes, dingetjes. Hij heeft zijn doekje, geeft de trachea aan
mij, hij zit te rochelen, dan maak ik het schoon, geef het aan hem terug. Dat
doen we vier keer per dag.’ Karlijn kent Frank als een gevoelsmens. ‘Hij voelt
de sfeer aan. Als wij druk zijn, dan voelt hij dat klakkeloos aan. Hij gaat voor
menselijk, bazig kan hij niet hebben.’
Zij kent Frank als een positief mens ‘Ik heb Frank nog nooit boos gezien.
Hij is ook een flirter, hij zei laatst tegen mij dat ik mooie benen in mijn broek
had. Soms zegt hij tegen mij ‘Noem mij maar meneer Conimex.’ Dat is toch
ontzettend leuk, die zelfspot. Hij is niet zo geboren, maar wel zo gemaakt of
geworden.’

fantasi etaal

Bas Schippers was eerst de bewindvoerder, nu is hij de mentor van Frank. Net
zoals Els kennen zij elkaar al uit de tijd bij St. Joseph. Bas ‘Hij is een vriendelijke
man. Met de medicijnen gaat het goed met hem. Hij zat in Nederland bij de
commando’s, daar is het misgegaan. Om bij de commando’s te komen word
je getest, zowel fysiek als geestelijk. Het is zwaar om aangenomen te worden,
maar hij was er wel.’ Doordat het gebouw van GGNet verouderd was moest
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Frank draagt een zonnebril om prikkels van zich af te houden; mentor Bas
Schippers kent dat al jaren van hem
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Frank overgeplaatst worden. Hij wilde bij zijn vrienden blijven. Bas ‘Hij kwam
over als een oudere man. Dat was mooi voor hem. Hij had niet meer het label
van psychiatrische ziekte.’
Frank zit vaak in de rookkamer, daar praat hij met mensen over muziek.
Bas ‘Hij wilde een gitaar. Hij kan er niet goed op spelen, maar hij geniet van
rockmuziek. Hij had het geld ervoor, dus kwam de gitaar.’ Bas waardeert aan
Frank zijn zin voor taal. Bas heeft inmiddels heel wat aantekeningen met
uitspraken van Frank ‘De conclave moet geheimhouding houden.’ Of ‘Ik wil de
aarde oprollen en in een doosje doen.’ Bas ‘Hij fantaseert taal. Wonderlijk.
Delen wat erbinnen zit, de geesten. Het is zo’n soort wijsheid, wijzer dan we
vermoeden of denken.’
Vroeger heeft Bas nog meer uitjes met Frank gedaan ‘Het laatste jaar is hij
moeilijk te bewegen. Hij heeft zijn leven op deze veilige plek stilgezet.’
Frank ‘Je krijgt mij de maatschappij niet meer in. Wat moet ik daar? Ik weet
het omdat ik deze intentie ontzettend ver uitgediept heb.’

aan dachtspu nte n

Els erkent dat Frank zich meer heeft teruggetrokken ‘Het is moeilijk hem naar
buiten te nemen. Hij wil grip hebben, zelfcontrole hebben. Met de zonnebril
op kunnen mensen niet in zijn ziel kijken.’ Bas ‘Hij was vroeger wat vrolijker,
uitbundiger.’ Els ‘Door de keelkanker heeft hij het benauwder gekregen. Ook
zijn smaak is veranderd, daarmee heeft hij weer kwaliteit van leven moeten
inleveren. Hij wil ook niet de trachea, terwijl het juist goed voor hem is.’
Karlijn ‘Hij is bang om nieuwe dingen aan te pakken. Hij had naar afdeling
Delfshaven kunnen verhuizen, daar heb je meer eigen regie. Hij zou dat best
aankunnen. Maar hij wil dat niet. Hij ziet beren op de weg.’
Voor Frank hebben sociale contacten altijd een grote rol gespeeld. Els ‘Het is
dat gemis. Geen huisje, boompje, beestje.’ Karlijn ‘Ik denk dat hij een vriendin
of vrouw wil.’ Bas ‘Hij mist iets, een vriendin. Zijn familie bezoekt hem niet.
Hij zou contact met zijn zussen willen. Een zus is een keer langs geweest, maar
alleen omdat zij geld wilde.’
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Frank ziet vanuit de rookkamer een van zijn vriendinnetjes en fleurt helemaal op
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toe komst

Els ‘Ik zou hem een echte vriend gunnen. En ik zou hem contacten met zijn
familie toewensen. Dat is ook in zijn hoofd belangrijk. Diep van binnen blijft
het familie.’ Voor Frank is dat al een feit ‘Claudia komt in de zomer een week
logeren. Leuk, hé?’ Maar ze komt niet. Net zoals Anni niet komt of er ooit was.
Frank ‘Ik wou dat ik Anni nog een keer terugzag.’ Els ‘Anni Schulze is een denkbeeldige vriendin van hem. Als hij over Anni praat, zegt hij ook indirect dat hij
een relatie niet aankan.’
Bas ‘Hij merkt dat hij minder kan. Hij heeft keelkanker gehad, hij weet wat het
is. Hij blijft toch roken. Hij vroeg een keer aan mij ‘Als ik ga sterven, ben je dan bij
mij?’ Ik ben er zeker bij.’

tot slot

Frank is een vriendelijke man met een prachtig talent voor taal. Hij heeft liefde
voor muziek en belangstelling voor vrouwen. Hij wil aardig gevonden worden,
ja, en ook geliefd worden. Dat is heel normaal. En dat is wat hij wil, een normaal
leven. Maar het is niet gelukt. Zo heeft hij een denkbeeldige wereld opgericht,
met een vriendin, met vrienden en een intacte familie die elkaar bezoekt. Een
nieuwe waarheid die voor hem klopt. Zo bestaan voor hem ook de woorden die
hij verzint. Die verbeelding van een liefdevol bestaan houdt hem in het leven,
het is zijn drijfveer. Want alleen al de gedachte aan liefde doet deugd.

bekijk hier de bijbehorende film
deel deze casus
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Zij accepteren Frank zoals hij is, v.l.n.r.: Suzanne Blokker (Manager wonen zorg
welzijn), Els van Lambalgen (EVV-er), Karlijn Vredenberg (Verpleegkundige)
Bij vragen kun je hen direct bereiken door op de naam te klikken.
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omdat hij hoopt en liefheeft,
omdat hij voelt en vergeeft.
Frank
Omdat hijBlokker
Suzanne
lacht, Manager wonen zorg welzijn
omdat
Els
vanhij
Lambalgen
leeft.’ (uit EVV-er
Herbert Grönemeyer, Mensch)
Bas Schippers Mentor
Karlijn Vredenberg
klan
k
Verpleegkundige
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

13

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
| Studio
isolement Pape
Dorothee
worden
gehaald.
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van de Heemhof werd voor het onderzoek geselecteerd. Ze zijn
in januari 2017 ermee begonnen.
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