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Ouderenzorg

Hoe kunnen we het tij keren?

Maak van het zorgen een feestje
Het leven van dementerenden is bar Dat bleek ook uit het undercoverartikel gisteren in ‘DAG’ De vraag is nu: hoe kan het beter?
DOOR MENSJE MELCHIOR EN
IVO VAN WOERDEN
AMSTERDAM

Het leven van dementerenden in verpleeghuizen kan – met een beetje creativiteit – stukken aangenamer worden. Douchen wordt een feestje, als
het aan Francis Bolle ligt. De beleidsmedewerker van beroepsvereniging
Verpleegkundigen & Verzorgenden
Nederland (V&VN): ‘Verzorgers kunnen van een routinematige douchebeurt in een verpleeghuis een verwenmoment maken. Met lekkere
geurtjes en luchtjes. Ouderen voelen
zich prettiger met iets heel simpels.’

Zorgrechten
De zorg voor ouderen in Nederland
blijft negatief in het nieuws komen.
Zo ook in een undercover reportage
gisteren in DAG. Er moet veel veranderen om de snel groeiende groep ouderen op te vangen. Wat is er nodig om
de ouderenzorg te redden? Mensen
uit de zorg, de politiek en wetenschappers komen met oplossingen.
‘Er moeten een soort ‘zorgrechten
voor de mens’ komen’, zegt Guus
Schrijvers, hoogleraar Algemene Gezondheidszorg aan het Universitair
Medisch Centrum Utrecht. ‘Je zou
toch denken dat ieder mens het recht
heeft direct naar de wc te gaan als hij
nodig moet? Of om op een privékamer te verblijven en minstens één
keer per dag naar buiten te mogen?
Dat zijn dingen die nu niet lukken,
maar dat lijken mij toch basisrechten.’
Schrijvers ziet de situatie zoals die
nu is, somber in: ‘Als we ouderen blijven opvangen zoals we nu doen, moet
over twintig jaar één op de vier werknemers in de zorg werken.’ Volgens
de hoogleraar kost de hele ouderenzorg nu al tussen de tien en twaalf

Zo kan het ook
De ideale situatie in een verpleegtehuis.
Dit heeft een bewoner in een goede zorgsituatie:

High tea in plaats van een
kopje lauwe koffi e
Rond de 6 bewoners per groep

Op elk moment naar de
wc kunnen
Elke dag onder de douche

‘Je zou toch denken
dat ieder mens recht
heeft direct naar
de wc te mogen als
hij nodig moet’
Guus Schrijvers,hoogleraar Algemene
Gezondheidszorgaan het Universitair
MedischCentrumUtrecht
miljard euro per jaar. Jaarlijks komt
daar drie procent bij om de groei van
het aantal ouderen dat een beroep op
zorg doet, op te vangen. Als Nederland bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen inderdaad basisrechten wil geven, moet er meer geld bij.
Schrijvers: ‘Er moet per jaar ongeveer
800 miljoen euro bij, 500 miljoen
meer dan er nu elk jaar bij komt.’ Zijn
berekeningen sluiten min of meer
aan bij een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die stelde eerder
dat er de verpleeghuizen met een
structureel tekort van 420 miljoen
euro kampen.
Maar alleen meer geld in de zorg
pompen, zal niet tot gerichte oplossingen leiden. Mensen die in de zorg
werken, moeten volgens Francis Bolle
van de V&VN een andere manier van
denken krijgen. ‘Meer kwaliteit begint met deskundige medewerkers.’
Een deskundige medewerker begrijpt de belevingswereld van een de-

Na de pyamadag ging het
stukken beter

Men heeft een eigen kamer.
Familie kan altijd langskomen

Elke dag de mogelijkheid
om buiten een luchtje te
scheppen

Technische innovaties, zoals een
polsbandje met een sensor

De politiek:
Edith Schippers
(VVD)‘Er moet een
slimmere manier van
werken gevonden worden. Waar geen arbeidskrachten nodig zijn,
moeten ze niet worden
ingezet. Denk bij voorbeeld aan een machine
die de steunkousen
komt uittrekken. Het
zou echt een speerpunt
van het kabinet moeten
zijn.Alsze niets doen,
zitten we over vijftien
jaar met grote probleme n.’

neel is de grootste bedreiging voor de kwaliteit van de zorg en dat
geldt zeker ook voor de
zorg aan de meest
kwetsbaren. Er is al veel
extra geld voor de ouderenzorg vrijgemaakt.Zo
is er 250 miljoengereserveerd om 5000 tot
6000 extra mensen in
de zorg te krijgen.Wij
vinden dat er meer handen aan het bed moeten
dan benen onder het
bure au.’

Jan de Vries (CDA)

Woordvoe rde r
GroenLinks‘Er zijn

‘Het tekort aan perso-

nog veel misstanden in

de zorg. Wijvinden dat
er zeker efficiëntergewerkt kan worden, maar
dat er niet bezuinigd
moet worden op de
zorg. Wijvinden dat er
kleinschaligergewerkt
moet worden met minder managementlagen.’

Fatma Koser Kaya
(D66) ‘Over een paar
jaar zijn er 700.000 extra verzorgenden nodig
in de hele zorgsector.
Het kabinet moet kiezen: Geld voor bijvoorbeeld gratis schoolboeken of nijpender zaken
in de zorg.’

mente. Een voorbeeld. Stel dat een dementerende man denkt dat hij weer
een kleine jongen is die midden in de
bombardementen van de Tweede Wereldoorlog zit. Als een verzorgende
dan zegt dat hij niet zo gek moet
doen, raakt hij nog meer in de war. Beter is bijvoorbeeld te vragen of je hem
kan helpen. Bolle: ‘Luisteren naar een
dementerende bewoner met gedragsproblemen vraagt veel geduld,
maar ook deskundigheid over de manier van aanpak. Als je het goed doet,
zie je daadwerkelijke effecten bij de
bewoner. Die wordt rustiger, minder
verward en vertoont minder gedragsstoornissen.’

Afgestompte medewerkers
Die deskundigheid moet vooral komen van opgeleide mensen. ‘Op dit
moment hebben we een tekort aan
verzorgenden die een opleiding hebben op mbo-niveau’, zegt Pim van
Loon van vakbond ABVAKABO FNV.

Van Loon: ‘Minister Klink van Volksgezondheid heeft 250 miljoen beschikbaar gesteld om meer mensen te
scholen.’ Die maatregelen hebben
volgens hem pas op zijn vroegst binnen twee à drie jaar effect.
Maar een ander probleem is volgens Francis Bolle dat medewerkers
in de zorg vaak afgestompt zijn. Meer
creativiteit kan hen weer enthousiast
maken voor het werk. Dat kan door de
dagelijkse sleur te doorbreken. Bolle:
‘Koffie drinken kan met een beetje
tijd en aankleding ook een high tea
worden. Mensen naar bed brengen
kan leuk worden door ze een massage
te geven. En dat is niet alleen leuker
voor de patiënt, ook de verzorgende
gaat met meer plezier naar het werk.’
Omdat de zorg voor dementerenden erg zwaar is, denkt Bolle verder
dat juist kleinschaligere woonvormen een uitkomst zijn. ‘Een huis in de
wijk waar zo’n zes dementerenden
wonen. Daar zit dan een begeleider

bij. De oudere krijgt meer persoonlijke aandacht en de verzorgende krijgt
meer verantwoordelijkheid.’

Meer vrienden en familie
Ook de familie moet op een andere
manier bij de zorg betrokken worden, vindt Bolle. ‘Bij de komst van een
nieuwe bewoner wordt er vaak onvoldoende met de familie doorgenomen
hoe ze kunnen helpen. Familieleden
voelen zich soms ongemakkelijk omdat ze niet weten hoe ze met de dementerende moeten omgaan en blijven liever weg. Maar je moet ze juist
iets om handen geven dat ook nog
leuk is om te doen, bijvoorbeeld hulp
bij het organiseren van die high tea.’
Alzheimer Nederland ziet vooral
een grote taak voor familie en vrienden bij het indammen van de toestroom naar de verpleeginstellingen.
‘Verpleeghuizen moeten meer samenwerken met organisaties voor
mantelzorg en maatschappelijk werk

ZorgcentrumSabina van Egmontshof in Oud-Bijerlandkwam in
2003 in het nieuws omdat de directie zich genoodzaakt zag één
pyjamadag per week in te voeren.
Doorde overheidskorting was er
niet genoeg geld om alle bewoners
elke dag uit bed te halen en aan te
kleden. DirecteurPiet den Uil:‘Gelukkigheeft alle ophef in de media
ervoor gezorgd dat we extra geld
hebben gekregen. De pyjamadagen waren daardoor niet meer nodig.’
Den Uilis is blijmet het extra geld
dat dit kabinet uittrekt voor ouderen die veel zorg nodig hebben. ‘In
de praktijkkomt het erop neer dat
verpleeghuizenmet veel patiënten
in de zwaardere zorgcategorie
meer geld krijgen.Maar dat bedrag
is voor de hele branche misschien
net genoeg om de basale zorg te
verbeteren. De vraag is of dat ook
de zorg is die we in Nederland wille n.’
Den Uilvindt het jammer dat hij nu
net genoeg geld heeft voor basale
zorg. ‘Ze kunnen als ze naar de wc
willen,binnen vijfminuten geholpen worden. We kunnen bewoners
die niet zelf kunnen eten, voldoende daarbij helpen. Maar per afdeling kom ik toch een aantal uren
zorg per dag tekort. Ik zou willen
dat de verzorgenden meer aandacht kunnen geven aan de bewoners. En dat ze van tijd tot tijd naar
buiten kunnen. Daarvoorzijn we
nu afhankelijkvan familieen vrijwilligers.Maar die zijn er ook niet
altijd als het nodig is. Alsiemand
bijvoorbeeldmidden in de nacht
wakker wordt en het moeilijk
heeft, kan niemand even met hem
gaan praten. De verzorgende
spoedt zich in de nacht namelijk
van de één naar de ander.’
Oordeel zelf en lees de reacties over verpleeghuizenop
www.zorgove rde zorg.nl
om de naasten zo veel mogelijk te ondersteunen’, zegt woordvoerder Karin Huntjens. ‘Er moeten personen
komen die een dementerende en zijn
naasten vanaf de diagnose ondersteunt en alle benodigde zorg coördineert. Door meer hulp van de familie
kunnen dementerenden uiteindelijk
zo lang mogelijk thuis blijven wonen.’

Prachtige uitvinding
Daarnaast bieden technische innovaties uitkomst: ‘Er zijn nieuwe mogelijkheden om de thuiszorg gedeeltelijk te vervangen’, vertelt Bolle. ‘Ik
vind zelf de polsbandjes met sensor
een prachtige uitvinding. Als iemand
dan buiten een bepaald gebied komt,
gaat er een alarm af. Een vooraf opgenomen boodschap met de stem van
de dochter van die persoon kan dan
afgespeeld worden. Het scheelt als
een demente een vertrouwd geluid
hoort. ‘Mama, ga maar naar binnen.’

