
'Betrek familieleden
door ze te verleiden'
In deze rubriek maak je kennis met een 'collega' die geen verzorgende (meer) is, maar waarmee je

in de praktijk te maken kunt krijgen. Marcelle Muller, humanistisch raadsvrouw bij Patyna Friesland,

schreef samen met Anniek Kramer het boek Op bezoek bij een dierbare met dementie met ruim

zestig ideeën om samen te genieten.
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Hoe is dit boek ontstaan?
'Anniek en ik zijn jeugdvriendinnen en
kennen eikaars ouders. Toen haar ouders
met dementie werden opgenomen en
mijn vader na een bloeding in de herse¬
nen ernstige hersenbeschadiging opliep
en ook naar een verpleeghuis ging,
hebben we het vaak gehad over hoe we
hiermee moesten omgaan. Voor ons was

het zoeken naar manieren om van een

bezoek een zinvol en plezierig samenzijn
te maken. Ik zag tijdens mijn werk zelf
ook bezoekers van bewoners vertwijfeld
rondkijken en na tien minuten weer
opstappen. Je wilt naar iemand toe maar
weet niet watje te wachten staat. Een
"normaal" gesprek is niet meer mogelijk.
Wat heeft het voor zin om op bezoek te
gaan, is vaak een gedachte. Mijn broer
belde mij eens tijdens een bezoek aan
onze vader. Hij had geen tekst, zei hij.
Achteraf bleek dat hij achter de piano
was gaan zitten en liedjes van vroeger
ging spelen. Bij mijn vader die naast hem
zat hepen de tranen over de wangen. Het
was een mooi moment voor hen allebei.
Er zijn niet altijd woorden nodig.'

Wat willen jullie met dit boek?
'Met het boek willen we mensen inspire¬
ren en helpen om vrijmoedig en onbe¬
vangen over de drempel te stappen. We
beschrijven allerlei mogelijkheden om
van zo'n bezoek een prettig, persoonlijk
en zinvol gebeuren te maken zowel voor
jezelf als voor degene met dementie.
Ondanks alle moeilijkheden die dementie
met zich meebrengt willen we mensen
uitnodigen te blijven zoeken naar contact
met hun dierbare en om zin te blijven
ervaren. Zij zijn immers afhankelijk van
de mensen om zich heen.'

HUMANISTISCH RAADSVROUW

Hoe belangrijk is het om te blijven
komen?
'Als familie en vrienden ben je de am¬
bassadeurs van het levensverhaal van
je dierbare met dementie. Je begrijpt de
vaak onsamenhangende verhalen. Mijn
vader vertelt dat het gebouw waar hij
woont in opdracht van hem is verbouwd.
Een vreemde begrijpt daar niets van.
Maar als familie weet ik dat hij in het
verleden niets anders deed en kan ik met
hem teruggaan naar die tijd. Er ontstaan
daardoor geen twistgesprekken. Als
familie kun je diepgang geven. Het komt
best vaak voor dat mensen niet meer op
bezoek komen. Dat is zo jammer, want
familie ziet dan niet wat ze missen. Ook
die ander onthoud je veel. Blijf niet in
je verdriet hangen om je dierbare, maar
bedenk watje kunt doen om het elkaar
naar de zin te maken. Op bezoek gaan bij
een dierbare met dementie kun je leren.'

Kun je een paar tips noemen voor als je
op bezoek gaat?
'Neem de tijd. Mijn ervaring is dat
mensen het voelen als je gehaast bent en
daarop reageren. Mensen met dementie
reageren vanuit hun emotie. Ze kunnen

zich niet corrigeren omdat hun hersenen
zijn beschadigd. Maar dat kun jij wel.
Jij hebt je verstand om je emoties de
baas te blijven. Geef de ander niet het
gevoel dat hij faalt. Noem je naam als
je binnenkomt. Neem wat te eten mee,
luister naar muziek. Van mijn vader heb
ik filmpjes gemaakt. Ik zette de camera
op tafel en liet hem draaien. Daar heb ik
heel mooie momenten aan overgehou¬

den. Neem degene mee naar buiten. Ga

naar kleine winkeltjes. Neem je kind mee
of een vriendin. Maak je moeder op, ruik
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aan geurtjes en bekijk de kleurtjes. Ga
de moestuin in of maak een wandeling.
Neem gebruiksvoorwerpen van vroeger
mee. Het is een greep uit een lange lijst
van zestig tips. Je kunt er nog net zo veel
bij bedenken.'

Familie is dus belangrijk. Wat kunnen
verzorgenden doen om hen erbij te
betrekken?
'Door ze te verleiden. Als er kritiek is
van familie op de zorg van hun dierbare
schiet dan niet in de verdediging, maar
ga daarop in. Vertel ze dat verzorgenden
sommige dingen niet meer mogen doen
en dat het heel jammer is. Nodig ze uit
om eens te komen wandelen of koken.
Vaak weten ze niet dat die mogelijkhe¬
den er zijn. Samenwerking tussen familie
en verzorgenden is van groot belang.
Beiden kunnen een fijne manier vinden
om de dingen te doen of te versterken die
iemand met dementie graag doet.'

Hoe zie je de toekomst van mensen
met dementie?
'Laat ik het eens prikkelend zeggen. Als
ideaalplaatje zie ik dat mensen dan in een
beschermde woonomgeving wonen. Fa¬

milie, vrienden en buren zijn er dagelijks
te vinden. Zij delen voor zover mogelijk
de lakens uit en de vérzorgenden partici¬
peren daarin. Zo gaat het er immers ook
vaak aan toe in de thuiszorg.' ¦

Marcelle Muller is sinds dertien jaar humanistisch raadsvrouw bij Patyna Friesland.
Ze is beleidsadviseur en houdt zich bezig met geestelijke zorg. In haar werk onder¬
steunt ze verzorgenden in de omgang met mensen met levensvragen en/of levens-

pijn. 'Soms hebben verzorgenden twijfels over wat ze hebben besloten of gedaan.
Of een ander heeft bedenkingen. Dan ontstaat de vraag waarom je dat besluit hebt
genomen. In een moreel beraad staan we daar bij stil. Het is een gespreksvorm over
bijvoorbeeld ouderenmishandeling, waarin verzorgenden kritisch nadenken over
beslissingen waarvan lastig te zeggen is of ze goed zijn. Vanuit welke waarden en
normen handel je? Hoe zwaar wegen die en welke zijn het belangrijkst? Je kijkt van¬
uit verschillende kanten naar de situatie. Dat levert vaak verrassende inzichten op.'
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