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Zorgen om de zorg
Ivo Vil " Woerd en
Ivo van Woerden is verslaggever bij de kranl
DAG en verpl~kundi~. UiJ werkte begin

dect'mber Iwee weken underoon:r in de ~0'1
~oor dementerenden In drie ROllcrdamse

instelli ngen mei hel Bronlcn Keurmerk van
Slichti ng Perspckl. HIJ schrok van wa l hij

» 'Als ik later z6 oud moet worden. geer
mij dan maar een spuitje', zeiden collega's in
verschillende lorginslclJingen waar ik heb gewerkt . Vooral in de venol'Kingshui1-cn waar
ik voor dementcrenden rorgde, hoorde ik dal
vaak. Th weinig tijd . IC weinig personeel. IC

weinig materiaal. te weinig creativiteit en geld
maakten dat ik het met hen ee ns WDj , Uit

frustmtie dal ik niC! de zorg kon leveren die
ik wilde geven. besloot ik een ander beroep Ie
kiezen, ik werd journalist.

Kwaliteitsverbetering1
In 2004 kwamen verpleq:instellingen slecht
in het nieuws. Hel was voor vee] tehuizen

Het plutsen van ttn brief of Ingezonden
oplni~rende bijdrage bttekent niet dat de
redactie de Inhoud eNan onderschrijft, Ot
redactie behoudt zich het recht voor due
bijdragen In te korten,

onmogelijk om minimale ZOI'Jl te leveren, De
Inspectie voor de Gewndheidszol'Jl deed on·
der.wek en vond dat er van de 640 Nederlandse verpleeginstellingen slechts 42 goed
functioneerden. De rest moest met een verbeterplan komen om de kwaliteit van de z01'Jl op
te krikken.
De inspectie venneldde in veel van haar rop·
porten wel dat de betreffende instelling het
voornemen had een kwaliteitsverbeterinll
door te voeren , bijvoorbeeld door het behalen
van een keurmerk zoals dat onder andere
door stichting Perspekt wordt uitgereikt. [nmiddels heeft deze stichting al mccr dan 250
instellingen van het bronzen keurmerk voorzien, wat je zou kunnen zien als de afrondinll
van de inhaalslag die een zekere mate van
kwaliteit zou moeten garanderen. Dit jaar
moet dan ook het jaar van de waarheid wor·
den, De inspectie doel een nieuwe nulmeting
om te zien of aJle5 inmiddels daadWi;'rkelijk
op orde is. Vooruitlopend op dil onderzoek
ging ik 'onaangekondigd' terug de 101'J1 in om
te zien wat een dementerende oudere aan die
verbeterde kwaliteit heeft.
Het resultaat schokte mij. De bewoners in een
van de instellingen moesten het doen met
twee pakken incontinentiemateriaal per twee
weken, wat neerkomt op twee stuks per dag,
Ik vond 's ochtends en 's avonds mensen die
huilend in hun eigen ontlastinll en urine
lagen. Ook werd gerapporteerd op een manier
die volgens Verpleegkundigen & Venol'Jlenden Nederland (V&VN) absoluut niel in de
haak is: de zorgmappen van de bewoners
werden verdeeld en daarna werd gezegd wat
erin opgeschreven moest worden, ook als je
die persoon niel zelf had geholpen of gerien.
Er waren ook bewoners die rich verveelden,
wal tOl agressie leidde, die ampotr werd beanl.
woord door verzol'JlCnden. Ook maakte hel
flexbureau van de organisatie bezwaar legen
mijn voorkeur voor psychogeriatrische afdelingen. Hun wens om mij zo breed en flexibel
mogelijk in Ie kunnen letten werd belangrij.
ker gemaakt dan mijn intentie om me te hechten aan bewoners en collega's om continuïteit
te waarborgen,

Keurmerk
Vel'JlCleken met mijn ervaringen van jaren ge·
leden lijkt er weinig veranderd, Ja, er prijkt nu
een bronzen keunnerk achter de naam van
deze instellingen. En ja. cr wurdt bcWL'Crd
dat er anders wordt gerapporteerd in de zorg-

dossiers, De tehuizen hadden tot eind 2007
gekregen om alle oude mappen in nieuwe
om te zeilen die barsten van de tabbladen en
vragenlijsten en die een beter inricht in de
achtergrond van een bewoner moeten bieden.
De verlorging zou lO belevingsgerichter op
iemand kunnen worden afgestemd, Maar over
juist die verandering liet de verzorging weten
cr het nut niet van in te zien: 'Zelfde infolllUl'
tie, meer papier'. Een verantwoordelijke voor
de zorg meldde zelfs dat het omgaan met de
nieuwe bulk aan informatie nog niet echt IL'Cfde bij het personeel, waardoor er nog steeds
op de ouderwetse wijze werd gerapporteerd.
De mappen lijken dan ook eerder een manier
om aan de buitenwereld te laten zien dat er
over de lOrg wordt nagedacht. Een manier
om tegen betrokkenen en venekeraars te zeg.
gen: wij werken volgens deze vragenlijsten,
dus er is hier wel degelijk kwaliteit van l0l'Jl.
Op de door DAG opgerichte sile lOl'JlOV\'rdezorg.nl lalen verschillende bezoekers weten
dat die mappen een façade vormen, Een bezoeker schrijft daar bijvoorbeeld het volgen·
de, ' Er worden een aantal verz0l'JlCnden uit de
z01'Jl geplukt die de opdrncht krijgen om een
mooi praatje Ie houden met de menscn die
ons het eenificaat gaan bez0l'Jlen. Vervolgens
gaat er nlUlr de rest van al het personeel dat cr
werkt een mooie mail met een heel mooi ver·
haal dat we bijvoorbeeld I EHB O koffer op
orde moeten hebben, zodat ze die kunnen
tonen , Dat er minimaal I map van een ZOI'Jlvrager op orde moet zijn, zodat ze die kunnen
tonen (.. ,), Vervolgens wordt er vriendelijk
maar dringend gevraagd de mail te verwijderen nadat je 'm gelezen hebt. Wij hebben het
certificaat gekregen want het blijkt erg goed
bij ons Ie lijn! Waar het zo goed is dat weet ik
niet, maar niet op onze afdeling voor dementerende bewoners.'

Randvoorwaarden
De vraag is dus vooral: wat:zeggen die randvoorwaarden over de directe :ro1'Jl? Als het
schoon is, de mappen kloppen en de ~icij
nen veilig opgeborgen zijn, gaat het welbevinden van (dementerende) ouderen er dan daad·
werkelijk op vooruit?
De aandacht voor dergelijke randvoorwaarden,
nodig oln goede zol'Jl te verlenen, is mijns inziens terecht: dit moct minimaal in orde zijn.
MlUIr om dlUlraan te verbinden dat cr dus kwa·
liteit geleverd wordt, gaat me veelte ver. Hoe
kun je van kwaliteit spreken als de zorg op een

------------------------------------ TvZ I TidKIwHI_ .... pIo..'

eg " , lODI .. I

UNDERCOVER IN DE ZORG
afdeling volgens de medewerkers wordt terug·
geschroefd van 57 per dag in te zeilen uren op
18 bewoners, naar 46 en binnenkort zelfs naar

36 uur. Iemand die zorg verleent heeft dus da·
gelijks twee uur de tijd om een bewoner te
wassen, aan te kleden, eten te geven en zijn
map door Ie werken. lijd voor een uitgebreid
praatje of voor een activiteit is er da n niet
meer. Mij trof de totale berusling van het pcr·
sont'el in de erbannelijke omstandigheden
WlIarin zij hun werk moeten uitvoeren het
meest. Niet zo gek, als je bedenkt dat je van
bovenaf steeds te horen krijgt dat je iets op een
andere manier moet doen. [)at er nieuwe re·
gels zijn en nieuwe uitga ngspunten. Er moet
meer in minder tijd. Je hebt het gevoel dal er
niet naar je geluisterd wordt, terwijl je wel de·
gene bent die het beleid moet verdedigen te·
genover naasten van een zorgvrager. Als die
met vragen komen kun je eigenlijk niet vanuit
je eigen overtuiging reageren , wa"t j.:> moet
antwoorden volgens de opgelegde zorgstruc·
tuur. [)an gaat de knop om en volgt berusting.
Maar hoe begrijpelijk ook: uat i~ I1 U juist wat
volgens mij doorbroken moel worden.

Ervaringen delen
Toen de Raad van Bestuur mijn anikcl over
h un zorginstellinRen las, was de eerst.:> reactie
niet 'wat erg' of 'hier klopt niets van ' of 'jij
liegt'. Nee, ze zeiden: ·Ben jij je ervan bewUSt
d(lt je de eed van Hippocrates hebt afgelegd en
daannee geh.:>imhouding hebt beloofd? In de
toekomst zou dit wel eens grote gevolgen voor
jou kunnen hebben'.
Ik diende dus volgens hen geh':>Îm t.:> houden
wat ik gezien heb. Mijn diploma en daannee
mijn baan stonden op het spel. Op zorgoverde7.org.nl gewigen verschillende mensen uit de
1.01'8 zelfs dat 7.e zO op straal staan als ze hun
mond opentrekken. Maar volgens mij beloof je
als je die eed aflegt eigenlijk dat je je best doet
goede zorg te verlenen en de zorgvmger IC
allen tijde te beschennen. Die belofte heb ik
proberen te houden door bewoners en zelfs
ook medewerkers in het stuk een gefingeerde
naam Ie geven. Mijn in tentie bij het sch rijven
wn dit artikel was mee te helpen aan een vcr·
betering van de situatie \IOOr álle betrokkenen.
1·let is tekenend dal mijn anikei door veel
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w:~cheen In de krant OAe het artikel 'Undercovtr in de zorg' van Ivo van Woerden.
HU detd daarin w:rslag van twU weken undtrc:ow:r werken (als OPl'Otpkracht) In drie \l.tfzorgings·
hulzen In de omgeving van Rotterdam: de eharlle Toorop TOll!n. Ol! Nieuwe Plantage en Hoppe·
Steyn. IJolgens de maatslilVf!n voor minimale zOfg moet un bewoner onde~teund worden In de
zorg voor ziJn of haar persoonlijke hygiëne, waaronder het tollttbezoek. Maar 's ochlends Ill!ft 'Ian
WOerden In HOpptsltyn beWOlII!rs aan dit In oniH:rgtpotpte en -geplaste btdden liggen of lasl
hebben van vel'ladi9d lru:on\lllentiematerl.lai. In ttn van de lehuizen w:rdedlgt un colltga zich
meI verwijzing nur un rantiGtn van omgerekend gtmlddeld!Wet luiers per dag .
Ook gevolgen van het gebll!k aan conlinull,11 In de zorg liJn duidelijk te merken In de lehulzen
waar van Woerden httft gtwetkt: Iedere dag Slaan er ~Il!tmdt ultzendkrachlen aan de bedden van
de OIIdtll!n.
Ot aanleiding vOO( het project van Van WOerden was de deadline die de tehUizen van de tnspectit
voor de Cezondheldszorg (1Cl) hebben gekregen om de kwalrteit te verbttell!n. Nadat de ICZ In
2005 en 2006 constalurde dal van de 640 Instellingtn die w:rplttghulszorg levell!n er ~Iedlts 42
nuf bthOfen ful'lCllonurden, k~n de Instelllngtn tot 2008 Dm dit kwaliteit op niveau Ie krij·
gtn. Dit jaar publiCUrt de InSpe(lie un nieuwe meting. Overlgens hebben .lIlt belll!lfende Rotter·

d.'Imse tehuizen etn kwalllellskeurmI!rk In de zorg behaakl- het zogellOtmde bronzen keurmerk
\/;ln de stlchtill9 Perspekt (_w.ptrsptktkeurmerk.nlj.
OAe ;S Hn mM;umotlOfh<mkdijkl. nituw$ditnn dk. zijn ~twllll(eT5

een metJ,'Ull't _ r uuu 0(

Enkele citaten:
'Personeel dat nog gemotiveerd Is zie Ik van heverlee emotioneel afbranden, doordat men llch
vanuil het management niet gesteund voelt om wantoestanden die ze melden adequaat aan te
p,akken:
'Onze vader hebbl!n we onlangs ovtrgtplaatst naar een ander lehuls. Hij kwam ondervoed en ult·
!IP<1rnogd hinnen. Hij Is demenlerl!nd en kan vetl nIet metr zelf. Toch woonde hU op de zelfslan·
dige afdeling. HIJ werd niet gewassen, moest VOOf eigen ontbijt en lunch zorgtn. roolr.te op ziJn
kamer el'! liet her en der brandende peuken liggen. Ih! communicatie met de zorgmanager wu een
regelrechtt ramp.'
'Als buoeker van enkele bewoners van \!tn verpleeghuis kan Ik niet anders zeggen dan dat ~an
misstanden zoals In jullie artikel beschrew:n nleu terug te vinden Is. De medewerkers zijn zeer
btgaal'! met de bewoners en erg zorgvuldig.'

' Die persoon heeft een wereldoorlog overleefd

mensen als een aanval wordt gezien in plaats
een aansporing om tOl actie over te gaan.
Waarom doen jullie niet collectief je mond
open?, dacht ik vaak. Het zou toeh zo moeten

en die maakt hel nu op zijn oude dag goed,
omdat ik dat voor elkaar heb gekregen'. In
plaats van het welbekende: 'Sorry hoor, wacht
nog maar een kwartienje voor het tollet. tk
doe mijn best, meer zit er niet in.'
Daarom roep ik iedereen in de zorg op die cul·
tuur van lijdzaamheid en berusting te doorbre·
ken door nog eens op een rijtje zetten waarom
je het vak in bent gegaan. Het kan niet anders
dan dat je 101 de slotsom komt dat het was om
mensen de hulp te kunl'!en bieden die 7.e nodig
hebben. En als dat inderdaad zo is, doe dan

zijn dal zorgverleners hardop kunnen zeggen:

ook je mond open en deel zowel positieve als
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_Ikrc medio I.lij/c ItMgQ"II bied! 101 nk.uw5 en ufVic~ (www.dog.nl).I>I(.I(.Iro(.lnltidlng v(,In hel
artikel van 1110 van ~rden ""ft DAG Ik websile www.lOI'goverdezorg.nlgeopend. Hier kunnen
mem:en verre/len IWU hun rntoJringcn mei Instellingen 0I0OI' w:rpleging en vt:rz",glng In NeJkrli>nd.

negatieve ervaringen, niet alleen met elkaar
maar met iedereen die betrokken i~ bij de zoTi
voor dementerenden. Er zijn geen viianden.
Vertel op zorgoverdezorg.nl waar het goed gaat
en ook WlIJir ",,!!:clo. l.oc;,;ui"igi"~c,, en perroneelstekorten je belemmeren bij het geven ....... n
kwalitatief goede zorg. De enige maatstaf ben
je zelf.
Laat het dus niet gebeuren dat je zegt dat je
zelf nog liever een spuitje krijgt dan overgele·
verd Ie zij n aan de zorg die vandaag de dag
wordt gegeven. Maak daalVan: 'Als ik later
oud ben en hulp nodig heb, weet ik dat ie·
mand goed voor mij zal zorgen'. «

._-------------------------------------- I "

