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‘Ik ben ontzettend trots op onze orga-
nisatie. Op hoe we het afgelopen jaar 
met elkaar hebben gewerkt. Op hoe we 
deze klus hebben geklaard.
Corona is zo heftig. Als je het niet hebt 
meegemaakt, kun je je dat niet voor-
stellen. 
‘Eind maart werden de eerste bewoners 
ziek. Verschrikkelijk ziek en stervens-
benauwd. 
‘We waren voorbereid, maar niet hier-
op. Ook andere zorgprofessionals niet.
Rondom Pasen werden de eerste mede-
werkers gevloerd door het virus. 
Daarnaast was er erg veel onduidelijk 
en waren de adviezen vaak tegenstrij-
dig.
‘Op 11 april hebben we gezegd: Iedereen 
hier gaat mondkapjes dragen. Linksom, 
rechtsom we zorgen dat ze er komen en 
dat ze blijven komen.
‘Het permanente gevoel te kort te 
schieten in deze situatie, ten aanzien 
van bewoners en ten aanzien van me-
dewerkers was heftig. Het was ook vre-
selijk dat medewerkers geen afscheid 
konden nemen van bewoners die waren 
overleden. Vaak hebben zij met elkaar 
een relatie opgebouwd van jaren. Ik ben 
blij dat we na de eerste golf een mooie 
herdenking hebben gehad in de Anna-
kerk. Voor iedereen: bewoners, naasten 
en medewerkers.’

Hoe ging het daarna?
‘We kunnen inmiddels veel beter han-
delen en maatwerk leveren.

We weten ook wat onze bewoners 
willen als ze ziek worden. Veruit de 
meesten kiezen er voor hier te blijven. 
Niet naar het ziekenhuis. Wij kunnen 
de mensen nu echt goed verzorgen en 
verplegen. Er is inmiddels meer bekend 
over het virus, we hebben er zelf meer 
ervaring mee, er zijn tests, we hebben 
beschermingsmateriaal en de goede 
medicaties.
‘En, geleerd van de eerste golf, we gaan 
nooit meer zo maar dicht. 
Het kan zijn dat er op een locatie 
(Brentano heeft vier verpleeghuizen) 
tijdelijk maatregelen worden genomen. 
Maar per situatie kijken we nu naar 
wat de slimste oplossing is. En per 
bewoner kijken we wat gewenst en be-
langrijk is.’

Waarvan ben je het meest onder  
de indruk?
‘Van onze teamspirit. We werden be-
dreigd in ons bestaan en we bleken in 
staat om op een andere manier na te 
denken en te handelen.’

Wat heeft je verbaasd?
‘Tijdens de eerste golf was ik onder 
de indruk van de enorme gulheid van 
mensen en bedrijven. Er waren geen 
vazen genoeg voor alle bloemen die we 
kregen. 
‘Mensen waren ook enorm dankbaar 
voor het werk dat we deden.
‘In de tweede golf was dat anders. De 
goeden niet te na gesproken, maar 
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Ze is blij dat de vaccinaties zijn begonnen. En heel voorzichtig  
kijkt Brentano’s bestuurder Lies Zuidema samen met de  
medewerkers naar de toekomst. ‘Mensen hebben er zin  
in om weer vooruit te gaan kijken.’
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS

‘We gaan nooit meer 
zo maar dicht’

Zorg in corona-tijden



sommige mensen doen naar en lelijk.
Ik begrijp hun zorg en angst maar als 
ze onze medewerkers uitschelden, is de 
grens bereikt.
Ik moet zeggen dat we met de feestda-
gen weer enorm verwend zijn door be-
drijven als Hema en Zwitserleven. Dat 
was geweldig.’

Heb je nog zorgen?
‘Mijn grootste zorg zijn de mensen die 
zelfstandig in de wijk wonen en zorg 
nodig hebben. Vaak zijn onze medewer-
kers de enigen die ze op een dag zien. 
Daar zou meer aandacht voor moeten 
zijn.’

Zin in de toekomst?
‘Ja, dat gevoel komt heel voorzichtig 
weer naar boven. Plannen maken.
Zo gaan we twee van onze panden 
renoveren en dit jaar zeker extra inves-
teren in de basiszorg. Met opleiding en 
scholing. 
‘We werken al met 16 zijinstromers en 

dat gaat heel goed. Het zijn mensen die 
echt een ander vak hadden, bijvoor-
beeld kok of kapper en die vanuit een 
andere invalshoek dit vak leren. Dat is 
heel verfrissend.
‘Ook doen we mee aan een nieuwe be-
weging in zorg en welzijn. De kern is: 
van regels naar relaties.
‘Je praat dus niet meer over de Amstel-
veense ouderen, maar je praat met deze 
mensen. Wat vinden zij. Hoe gaat hun 
wijk er uit zien als ze ouder zijn, hoe 
ziet hun netwerk er uit, waarvoor zijn 
ze zelf verantwoordelijk.  
‘Het gaat vaak niet om groots en mee-
slepend, maar juist om de kleine din-
gen. Die zijn bepalend voor de kwaliteit 
in en van het leven. 
‘De tijd dat je op je 65-ste het bejaar-
denhuis in ging en dat alles wel voor je 
geregeld werd, is voorbij.
‘En dat is ook goed. Regels beperken je 
in je vrijheid en een mens is niet gauw 
te oud om te handelen.’ 

>
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Wie zorg nodig heeft, moet 
binnen zijn eigen mogelijk-
heden een waardig leven 
kunnen leiden, met zorg die 
daarbij past.
Dit is het uitgangspunt van 
een nieuwe beweging in de 
zorg aan ouderen, onder de 
naam Radicale vernieuwing.
Het gaat om relaties, zo stelt 
de beweging. Tussen degene 
die zorg nodig heeft, hun 
naasten en de mensen die 
zorg verlenen. Dat is het be-
langrijkste en niet de regels 

en protocollen.
Naasten die een bijdrage wil-
len leveren aan die zorg, mo-
gen dat en worden daarvoor 
gewaardeerd.
Professionele zorgverleners 
moeten weer het gevoel krij-
gen dat ze bezig zijn met de 
essentie van hun werk: men-
sen helpen.
Het gaat deze beweging om: 
‘zorg die vanuit de waarden 
van mensen méér waarde 
toevoegt en daardoor tot een 
beter resultaat leidt – voor 

iedereen.’
Radicale vernieuwing is een 
initiatief van LOC Waarde-
volle zorg, een netwerk van 
mensen die betrokken zijn bij 
de zorg. Doel van de stich-
ting, opgericht in 1978, is dat 
ieder mens een waardevol 
leven kan leiden. Ook als die 
zorg nodig heeft. 
LOC werkt voor deze bewe-
ging nauw samen met het 
ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. 

Radicale vernieuwing: Waardevolle zorg

Soms hoor ik 
mensen dingen zeggen 

en dan denk ik:
die hadden ze nooit 
moeten leren praten
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Spoofing is vaak in het 
nieuws. 
Bij spoofing bellen oplich-
ters vanaf een bestaand 
telefoonnummer van de 
bank. Het lijkt dus of een 
medewerker van de bank 
belt. SMS-spoofing bestaat 
ook. Het mobiele nummer 
of de naam van de afzender 
is dan een bestaand num-
mer of de echte naam van 
de bank. Oplichters maken 
hiervoor slim misbruik van 
het mobiele telefoonnet-
werk. In principe kan ieder 
willekeurig telefoonnum-
mer worden nagebootst. 
De bank zelf kan hier niets 
aandoen.
De oplichters proberen 
vervolgens het slachtof-

fer te overtuigen geld over 
te maken of de pincode te 
vertellen. Ook kan de beller 
vragen of het slachtoffer de 
bank toegang tot uw com-
puter wil geven. Het slacht-
offer moet daarvoor speci-
ale software installeren. Bij 
een SMS vraagt de oplichter 
aan het slachtoffer om te 
klikken op een link in het 
bericht. Belangrijk om te 
weten is dat een bank nooit 
om de pincode zal vragen. 
Ook zal de bank nooit vra-
gen om geld over te boeken. 
Als de bank zoiets vraagt, 
zijn er oplichters aan het 
werk.
De vier grote banken in 
Nederland gaan slachtof-
fers van spoofing helpen. 

Zij gaan de schade van 
slachtoffers vergoeden als 
aantoonbaar misbruik is 
gemaakt van naam en tele-
foonnummer van de bank. 
Dit geldt met terugwerken-
de kracht vanaf 1 januari 
2020.

Ingelicht
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Wees slim
Doe de update

Uit onderzoek blijkt dat 
wij meer slimme apparaten 
in huis hebben dan we zelf 
denken. De populairsten 

zijn: Smart tv, printer, slim 
horloge, slimme speaker en 

de slimme thermostaat.
En die slimme apparaten 
moet je updaten, anders 

raakt je software verouderd. 
Internetcriminelen kunnen 
via fouten in de verouderde 

software digitaal bij je  
inbreken en gegevens stelen.

PAS OP VOOR SPOOFINGGemiddeld  
gebruikt een 

vrouw in haar 
leven 20 kilo 
lippenstift

Je darmen zijn heel belangrijk 
voor hoe je je voelt. Rondom 
de darmen zit een uitgebreid 
zenuwstelsel. Het reguleert 
van alles in je lichaam en geeft 
signalen door naar je hersenen 
en andersom. Darmen wor-
den ook wel je tweede brein 
genoemd. Om die gezond te 
houden is een darmmicrobi-
otica nodig die gevarieerd is 
van samenstelling.
Daar kun je invloed op uitoe-
fenen.
Eet bijvoorbeeld vaker zuur-
kool, yoghurt en drink meer 
karnemelk. Van deze melk-
zuurbacteriën worden je dar-
men heel blij.
Neem vaker een ei. Dit is een 
van de weinige voedingsmid-
delen waarin vitamine D zit. 

Niet alleen belangrijk voor 
sterke botten en spieren maar 
ook goed voor het humeur. 
Eet meer makreel. Wie veel 
vis eet, is minder somber. Dit 
komt door de effecten van spe-
ciale omega-3-vetten. Die zit-
ten vooral in sardines, zalm, 
haring, maar het allermeeste 
in makreel.
Hetzelfde geldt voor noten. 
Walnoten bevatten de meeste 
omega-3-vetten.
Verder zijn natuurlijk vezels 
(groenten) goed en dagelijks 
met mate genieten van koffie 
is ook fijn voor ons twee brein.
Niet doen? Veel snelle suikers. 
Snoepen omdat je je rot voelt? 
Nee, je gaat je er juist naar 
door voelen.

Eet jezelf vrolijk 

De meeste mensen met 
dementie willen zo lang 
en zo prettig mogelijk 
thuis blijven wonen. Van 
belang is ook voor hen 
dat zij zo lang mogelijk de 
eigen regie behouden. 
Gelukkig zijn er steeds 
meer producten die hierbij 
ondersteunen. Denk aan 
speciale telefoons, GPS-
systemen, een dagritme-
klok, tablets, tinybot 
robot, maar ook een een-

voudige radio of afstands-
bediening. Wie meer wil 
weten en producten thuis 
wil proberen kan terecht 
in de Dementheek, geves-
tigd in de Bibliotheek van 
Amstelveen.

Kijk op https://amstelland.
op-shop.nl/48/demen-
theek/vanaf/20-12-2019

Dementheek

Meer 
weten?

Zorgrobot 

Tessa
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Вloemetjes buiten
Of we na de vaccinaties figuurlijk de bloemetjes buiten kunnen zetten, 
weten we nog niet. Letterlijk gaat dat zeker lukken. Op onze balkons 

bijvoorbeeld. Wij spotten enkele verrassende nieuwkomers.

Witte ster
Zeer aantrekkelijk voor 
bijen, hommels en vlinders 
en een lust voor het oog.
Deze nieuwe soort heeft 
donkerrode bloemen met 
een witte ster en heet Ver-
bena Star Dreams. Krach-
tige en rijke bloeier tijdens 
de hele zomer.

Donker karmijnrood
Dit is een nieuw soort 
hanggeranium. Bijzonder. 
Wij dachten even dat het 
een tulp was. De kleur 
wordt omschreven als don-
ker karmijnrood.  Bloeit van 
mei tot oktober.

Bijzondere petunia
De gewone is al zo’n dank-
bare eenjarige, maar deze 
doet er een schepje bo-
venop. De petunia mystical 
is tweekleurig en verandert 
in de loop van de zomer 
van geel met een paars hart 
naar paars met een goud-
gele rand. 
  

Hallo, hier ben ik
We vinden dit het vro-
lijke eigenwijsje onder de 
nieuwkomers en het heet 
Bidens Taka Tuka.  Bloeit 
van april tot september.

Elegant
Deze galante Engelentrom-
petten doen het ’t beste 
in een kuip en worden zo’n 
anderhalve tot ruim twee 
meter hoog. Ze zijn meer-
jarig.

Nu ook als plant
De paradijsvogelbloem ken-
nen we vooral als snijbloem 
(in mooie plukboekettten), 
maar is nu ook als plant te 
koop.  Voor deze meerjarige 
geldt: hoe ouder hoe in-
tensiever de kleuren. Deze 
paradijsvogel moet wel 
vorstvrij overwinteren.

Wie van lezen houdt, moet 
daar vooral mee doorgaan. 
Zeker voor de gezondheid.
Lezen vermindert niet al-
leen stress, maar verlaagt 
ook de bloeddruk. Lezen 
verbetert je geheugen. Je 
bent namelijk maar met één 
ding bezig en dat is een ver-
ademing voor de hersenen. 
Bovendien leg je in dat kop-
pie nieuwe verbindingen 
aan, zodat nog meer her-
sencellen met elkaar kun-
nen communiceren. Dat is 
echt nodig om een ouder 
brein gezond te houden. 

En, kers op de taart: volgens 
Amerikaans onderzoek 
word je ouder als je leest. 
Wel twee jaar.
In het onderzoek 
werden volwas-
senen van 50 jaar 
en ouder gevraagd 
naar hun leesge-
woontes en twaalf 
jaar lang gevolgd. 
Mensen die lazen, 
hadden 17 procent 
minder kans om te 
overlijden. Hierbij 
geldt ook nog eens, 
hoe meer, hoe beter. 

Want mensen die meer dan 
3,5 uur per week lazen, ver-
laagden hun kans op over-
lijden met 23 procent. 

‘Er is een groeiend stuwmeer aan 
waardevolle deskundigheid. Maak 
daar gebruik van vanaf 2021.’ Dit 
stelde demograaf prof. dr. Jan 
Latten onlangs in de krant. Hij 
pleit er in zijn opiniestuk voor om 
anders te kijken naar de vergrij-
zing in ons land. En de demograaf 
staaft dat met cijfers. Zo wordt 
een derde van alle 65-jarigen 
(over twintig jaar zijn dat er vijf 
miljoen) negentig of ouder.
Zo’n derde levensfase duurt vaak 
langer dan de hele jeugdfase.
Latten: ‘Het aantal zestigers op 
de werkvloer is enorm toege-
nomen. En ook doorwerken als 

eindzestiger wordt steeds gewo-
ner.’ Hij pleit daarom veel meer 
gebruik te maken van de kennis 
en ervaring van oudere mensen. 
Ook als consument moeten ou-
deren niet worden weggepoetst. 
Zo nam het autobezit de afge-
lopen vijf jaar het sterkst toe bij 
80-plussers. En volgens Latten 
is het succes van de elektrische 
fiets vooral te danken aan senio-
ren, evenals de hoge-instap-auto.
‘De 65-plussers zijn consumenten, 
collega’s, geliefden en kiesge-
rechtigden, maar dan met veel 
levenservaring,’ besluit Latten 
zijn artikel.

Dreigende vergrijzing of
meer levenservaringdeskundigen?

Lezen is gezond!
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Ze doet het erom
‘Je kijkt helemaal niet naar me om. Je 
bent aldoor maar bezig met dat malle 
mokkel. Die aanstelster.’
Het is nieuwjaarsdag en de eerst ont-
vangen feedback is ongenadig hard.
‘Lieve mevrouw Vedelaar, mevrouw 
de Raedt is erg ziek. Ze is ook erg ver-
zwakt. Dat komt omdat ze al een tijd 
lang niet goed eet een drinkt. Ik moet 
haar een beetje helpen.’
Ik mag graag een beroep doen op de 
ratio. In verreweg de meeste gevallen 
tevergeefs.
‘Ach donder toch op. Ze doet het erom. 
Dat zie je toch?’ 
Met ‘straks begint het nieuwjaars-
concert, zullen we op de klanken van 
Strauss een dansje maken?’ probeer ik 
het bij mevrouw Vedelaar over de boeg 
van de afleidingsmanoeuvre te gooien.
Getuige het ‘nou, als ze in dit tempo 
die vla naar binnen werkt, zetten we 
volgend jaar Kerstmis de eerste dans-
passen,’ gelooft mevrouw Vedelaar niet 
in een swingend begin van het nieuwe 
jaar met ondergetekende.
De boosheid van mevrouw Vedelaar 
lijkt geheel aan mevrouw de Raedt 
voorbij te gaan. Ze kijkt met grote ogen 
de andere kant op. Langzaam strekt 

ze haar rechterhand naar de andere 
kant van de Covid-unit en wijst naar 
het raam: ‘Er zit daar een eend,’ hoor ik 
haar zachtjes zeggen.
Mevrouw Vedelaar heeft het ook ge-
hoord en kijkt in de aangewezen rich-
ting.
Welnee mens, die vogel is zwart. Heb 
jij ooit een zwarte eend gezien?’ Dat is 
een kauw. 
En naar mij: ‘Behalve dat ze zelf niet 
kan eten, is ze zeker nog kippig ook.’
Langzaam breng ik de lepel met choco-
ladevla naar de mond van mevrouw de 
Raedt. Ik knik daarbij uitnodigend en 
hoor mezelf ‘het is lekker zoet’ zeggen.
‘En Piet is zo zwart als roet,’ vult me-
vrouw Vedelaar dichterlijk aan.
Op een of andere manier voel ik geen 
aanvechting om daar de discussie over 
aan te gaan.
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Job van Amerongen is projectverpleegkundige  
dagbesteding bij Nieuw Vredeveld, Brentano. Hij is  
gespecialiseerd in dementie. 

Als je minder denkt
           kun je meer 
       dan je dacht



1514

We slijten als we ouder worden. De een meer  
dan de ander, maar niemand ontkomt. Wat verandert er en  

wat merk je daarvan. Een fysiek overzicht.

Een ouder lichaam

Hersenen
• Wat gebeurt er? Door-
dat er minder bloed naar 
de hersenen wordt ge-
voerd, nemen de hersenen 
10 tot 15% in gewicht af. 
Het centrale zenuwstelsel 
gaat minder goed werken. 
• Wat merk je? Goed 
lopen en het evenwicht 
bewaren worden moeilij-
ker. Er is meer risico op 
vallen en flauwvallen. Een 
verminderde doorbloeding 
kan ook leiden tot vergeet-
achtigheid of verwardheid. 

Oren
• Wat gebeurt er? Het 
vermogen om hoge tonen 
te horen neemt geleidelijk 
af. Bovendien worden ge-
luiden ook vervormd. 
• Wat merk je? Je kunt 
stemmen minder goed 
verstaan. Dat blijkt vooral 
bij groepsgesprekken, ge-

Wat merk je daarvan?

fluister of in situaties met 
veel achtergrondlawaai.

Ogen
• Wat gebeurt er? De lens 
verstijft, het netvlies wordt 
minder gevoelig voor licht 
en de pupillen reageren 
trager. Vaak komt staar 
voor, waarbij de lens troe-
bel wordt. 
• Wat merk je? Lezen 
bij zwak licht of voor-
werpen op korte afstand 
scherp zien, wordt lastig 
(verziendheid). De ogen 
stellen zich minder snel in 
op veranderingen in licht-
sterkte. 

Mond
• Wat gebeurt er? Het 
kaakbot slinkt, waardoor 
protheses minder goed 
passen. De speekselpro-
ductie en het smaakver-
mogen kunnen afnemen. 
• Wat merk je? Door ge-

bitsproblemen of te weinig 
speeksel worden kauwen 
en slikken lastiger.

Longen
• Wat gebeurt er? 
De kracht van de 
ademhalingsspieren 
neemt af. Hierdoor gaat er 
ook minder zuurstof naar 
het bloed.
• Wat merk je? Stevige 
inspanningen gaan moei-
zamer. 

Hart
• Wat gebeurt er? Het 
aantal hartspiercellen 
neemt af, waardoor het 
hart trager werkt. En om-
dat de slagaders minder 
elastisch zijn, stijgt de 
bloeddruk. Ook kan er 
verkalking van de (slag)
aders optreden. 
• Wat merk je? Stevige 
inspanning wordt moei-
lijker. 

Lever 
• Wat gebeurt er? De 
omvang en bloeddoorstro-
ming van de lever nemen 
af. De lever kan minder 
goed (gif)stoffen afbreken. 
• Wat merk je? Het effect 
van bijvoorbeeld medicatie 
kan veranderen. 

Nieren
• Wat gebeurt er? De 
nieren worden kleiner en 
krijgen minder bloedtoe-
voer. Afvalstoffen worden 
slechter afgebroken. Het 
vermogen om zout uit te 
scheiden neemt af, de uri-
ne is minder sterk gecon-
centreerd. Het dorstgevoel 
treedt minder op.
• Wat merk je? Medicij-
nen werken langer door. 
Afwijkende zoutwaarden 
komen vaker voor, evenals 
uitdroging, omdat er te 
weinig gedronken wordt.  

 
Maag en darmen
• Wat gebeurt er? De 
elasticiteit van de maag 
neemt af. De inhoud van 
de maag gaat iets langza-
mer door de dikke darm. 
Omdat de darmen minder 
ritmisch samentrekken, 

wordt het eten slechter 
vermengd met verterings-
sappen.
• Wat merk je? Je hebt 
sneller genoeg gegeten. 
Obstipatie, winderigheid 
komen vaker voor.  

Blaas
• Wat gebeurt er? De 
blaaswandspieren worden 
zwakker.
• Wat merk je? Je plas 
ophouden wordt moeilij-
ker en het plassen zelf gaat 
moeizamer.

Stofwisseling 
• Wat gebeurt er? Omdat 
de spiermassa afneemt 
en het vetpercentage iets 
toeneemt, heeft het li-
chaam minder brandstof 
nodig. De behoefte aan 
bouwstoffen als eiwitten, 
mineralen (calcium) en vi-
tamines neemt echter toe 
omdat die slechter in het 
bloed worden opgenomen. 
• Wat merk je? Er is meer 
risico op diabetes en os-
teoporose (botontkalking). 

 



NOG EEN WARENHUIS
Hoewel het jubileum eigenlijk achter de 
rug is, willen we toch nog even in herin-
nering brengen dat de Bijenkorf inmiddels 
150 jaar bestaat. De oorspronkelijke four-
niturenwinkel van Simon Philip Goudsmit 
(opgericht in 1870) groeide uit tot een van 
de chiqueste warenhuizen van ons land. 
Knap vinden we, in een tijd dat heel veel 
winkels het niet meer redden.

   0-0
Zondagmiddag 5 uur.  
De voetbaluitslagen.  
Voorgelezen door Frits van  
Turenhout op de radio. En ieder-
een weet nog hoe beschaafd hij 
een 0-0-uitslag uitsprak.

BLIJE BREIER
Razend populair in de jaren ze-
ventig en tachtig: de breiboe-
ken van de Hema. Eerst alleen 
een wintereditie, later ook een 
editie voor zomers breien. Eind 
jaren zeventig werden maar 
liefst 250.000 exemplaren van 
het breiboek verkocht. Mis-
schien mede dankzij bekende 
Nederlanders die hun naam 
graag verbonden aan dit suc-
ces.Het laatste breiboek ver-
scheen in 1992. Breien werd 
minder populair en uiteindelijk 
verdween het wolassortiment 
uit de Hema-winkels. In 2011 
pakte het warenhuis de draad 
weer op.

ALLEEN 
ZONDAGS VRIJ
Toch bijna vergeten,  

maar tot dik in de jaren 60 
werkte iedereen gewoon 

ook nog op zaterdag.  
En de kinderen gingen op 
zaterdagochtend nog naar 

school. Iets leuks doen 
gebeurde dus vooral op 

zondag. Bijvoorbeeld  
fietsles van je vader.

DE KATTENRUG
Natuurlijk kent iedereen de Daf met het pientere pookje. In de jaren 
dat autobezit nog niet gewoon was, werden er ook andere bijzondere 
auto’s gemaakt. Wij spotten de Kattenrug (bijnaam voor de Volvo 
PV444, gemaakt van 1944 tot 1958) en de Dwergauto. Ook toen al 
(jaren 50) werden en zeer compacte auto’s bedacht.
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WAT EEN TIJD    O, WAT EEN TIJD
                               Was het vroeger beter of slechter? Is het nu beter of slechter?                 Wat maakt het uit. Elke tijd heeft charmes. 
                                           In deze nieuwe rubriek schatgraven we in ons verleden.                 De pareltjes (hoe klein ook) laten we zien.
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FRANK PELS (75) IS SCHRIJVER EN (OUD) RECLAMEMAN. JARENLANG MAAKTE HIJ NAAST ZIJN WERK VOOR  
ONDER MEER GAMMA, DE HYPOTHEKER, FELIX EN DUYVIS STRIPS VOOR HET MEDIAVAKBLAD ADFORMATIE.

Hoe bedoel je, oud?

LEKKERE 
LEVERTRAAN

In de jaren 50 en 60 kregen de 
meeste opgroeiende kinderen 

levertraan. En de meeste  
kinderen vonden die dagelijkse 
lepel heel vies. Maar ineens was 
er Sanostol. Een droekvormige 

oranje fles met daarin  
levertraan met sinaasappel-

smaak. Dat was een uitkomst.

DE KEUKENHOF
En op zondag kon je in het voor-
jaar ook een uitje maken naar de 
Keukenhof. Vanaf de oprichting 
in 1949 trok het park veel pu-
bliek. Leuk: op de terugweg kon 
je een dikke narcissenslinger ko-
pen voor op je auto. Wist ieder-
een waar je was geweest.

PAP
Na de oorlog was 
ontbijten met pap een 
hit. Dan begon je de 
werkdag goed. En wij 
Nederlanders waren 
verzot op Brinta: een 
afkorting voor BReak-
fast INstant Tarwe. De 
reclame voor Brinta 
kreeg vaste vorm tij-
dens de jaarlijkse huis-
houdbeurzen en bij de 
Nijmeegse Vierdaagse. 
In 1956 verscheen een 
zesdelige kinderboe-

kenserie over duo Bert 
en Bettie Brinta. Voor 
5 uitgeknipte merk-
naampjes kreeg je één 
boekje. In 1963 scoort 
Brinta met de winnaar 
van de Elfstedentocht 
Reinier Paping. Op tv 
vertelt hij dat hij elke 
dag een bord Brinta 
eet. Inmiddels 70 jaar 
later staat het merk 
nog steeds fier overeind 
in de supermarkten.

1818
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Stoer, levendig, tenger. Wie Helen 
Wesker voor het eerst ziet, denkt te 
maken te hebben met een rock-girl van 
midden vijftig. Inderdaad ze houdt van 
rock-muziek, van the Rolling Stones, 
Oasis, Pearl Jam en Bruce Springsteen. 
‘Maar ook van Neil Diamond.’ 
Helen is 76 en zorgt steeds intensiever 
voor haar partner Ron die tien jaar 
jonger is en dementie heeft.
Helen durft te praten over de downs 
die de zorg voor de ‘liefde van haar le-
ven’ ook met zich meebrengt.

Formidabel
Aankomende maart zijn Helen en Ron 
dertig jaar samen.
Ze leerden elkaar tijdens hun werk in 
de optiek-branche. Beiden waren eerder 
getrouwd en ze hebben zo’n vier jaar 
om elkaar heen gedraaid voor ‘het wat 
werd’.
Zij was 42 en had een dochter en een 
zoon, hij 32 en vader van een dochter.
Lange tijd lachte het leven hun toe. 
Met mooie vakanties, goed werk, de 

kinderen, motor rijden en veel muziek 
luisteren.
‘We deden alles samen. Het was formi-
dabel,’ zegt Helen.
Ongeveer vier jaar geleden kwam de 
kentering. Ron kreeg last van claustro-
fobie.
‘We woonden toen nog in Assendelft. 
Fantastisch was het daar. We hadden 
een oude woning helemaal opgeknapt. 
En ineens durfde Ron niet meer over de 
dijk te rijden.
‘Hij werd onderzocht. Dat was moei-
lijk, want Ron kon niet in de MRI-scan 
vanwege zijn claustrofobie. Uiteindelijk 
hoorden we wat er aan de hand was: 
Lewy Body. 
‘We kregen pleisters mee en daarna 
werd het doodstil.
‘Ik vond dat echt niet kunnen. Heb 
toen de neuroloog gebeld en gezegd: 
“Jullie doen van alles met die man. Ha-
len alles over hoop. Maar na de diag-
nose mogen we het zelf uitzoeken.”
‘Het heeft niet veel opgeleverd. En we 
zaten met de handen in ons haar. Want 

Mantelzorgers zijn doorzetters. Ze blijven de moed  
er in houden en zoeken altijd naar oplossingen.  

Dat lukt alleen niet altijd.  Helen Wesker (76) durft te  
vertellen over periodes waarin het tegen zit. Herkenbaar  
voor iedereen die zorgt voor een partner met dementie.

TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS

‘Soms is de 
gelijkwaardigheid 

weg’

20

Dossier(tje) 
Dementie

>
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wat moet je?
Je bent in dat opzicht zo groen als gras. 
Gelukkig kregen we een case manager 
dementie die ons op weg hielp. Maar je 
moet het toch grotendeels zelf uitzoe-
ken en ook ondergaan.’

Schooljuf
Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder. 
Helen en Ron hebben hun heerlijke 
huis in Assendelft verruild voor een 
leuke en efficiënte flat in Amstelveen 
en Helen ziet dat de relatie met de ‘love 
of here life’ aan verandering onderhe-
vig is.
‘Ik vind het moeilijk als iemand zelf 

weinig meer onderneemt, geregeld niet 
meer weet waar -ie is, zo in zichzelf 
gekeerd raakt.
‘Mantelzorgen is geen rol die me van 
nature ligt. Soms moet ik dingen over-
nemen, dan voel ik me net een school-
juf. En ik heb een hekel aan schooljuf-
fen. Ik heb er gewoon verdriet over. 
‘Ik ging en ga nog steeds voor ‘m door 
het vuur, maar soms is de gelijkwaar-
digheid is weg.’

Is er ook geluk?
‘Ja. Ron maakt nog steeds elke dag het 
ontbijt klaar. We hebben Rebel, onze 
hond.

Nachtrust en dementie
•  Laat je naaste merken dat 

het bedtijd is door te ga-
pen, je uit te rekken, in je 
ogen te wrijven en duide-
lijk te zeggen dat je slaap 
hebt. Je kunt een ritueel 
maken van samen het huis 
afsluiten en de lichten 
uitdoen.

•  Je naaste heeft minder 
grip op tijd. Dus als jij over 
plannen voor morgen be-
gint, raakt je naaste in de 
war. Dan ontstaat stress 
en wordt het moeilijker 

om in slaap te komen. 
Vermijd dit soort onder-
werpen voor het slapen.

•  Even voorlezen en een 
rustig muziekje luisteren 
zijn rustgevender voor het 
slapengaan dan een druk 
of heftig tv-programma. 
Kijk vooral in bed geen tv.

•  Help bij het bepalen van 
het dag- nachtritme. Zorg 
overdag voor voldoende 
licht (desnoods met dag-
lichtlampen) en demp het 
licht ’s avonds.

•  Is je naaste tijdens de 
nacht onrustig? Dan kan 
een lampje met bewegend 
beeld (lava-lampje) helpen. 
Het repeterende beeld 
geeft rust.

•  Als je naaste ’s nachts 
bang wordt van het don-
ker, laat dan een paar (led)
lichtjes branden. 

Agressief gedrag
•  Zorg voor een rustige dag-

structuur met voldoende 
beweging. Deze routine 
biedt veiligheid en houvast.

•  Stel minder eisen zodat 
je naaste minder gefrus-
treerd raakt. Maar als je 
naaste boos wordt als je 
hem of haar helpt met 
bijvoorbeeld aankleden, 
laat je naaste het dan zelf 
doen.

•  Neem de tijd om uit te 
leggen wat er gebeurt. 
Praat met een zachte stem 
(maar geen kleuterjuf), 
spreek langzaam en ge-
bruik korte zinnen.

•  Laat merken dat je waar-
deert wat je naaste doet 
en vraag om hulp bij klus-
jes.

•  Agressie kan een lichame-
lijke oorzaak hebben zoals 
pijn of een schommelende 
bloedsuikerspiegel.

Bij agressief gedrag:
•  Blijf rustig, maak oogcon-

tact en laat het niet mer-
ken als je bang bent.

•  Vermijd discussies.

•  Hou afstand en pak je 
naaste niet vast.

•  Vertel rustig dat niemand 
hem/haar kwaad wil doen.

•  Probeer af te leiden met 
eten, drinken, muziek, 
televisie of door over iets 
anders te praten.

•  Is de situatie lichamelijk 
bedreigend? Verlaat de 
kamer en bel meteen de 
huisarts (ook ’s avonds en 
in het weekend).

Tips voor de mantelzorger

‘Ik beleef veel vreugde aan de kinderen, 
de klein-en  achterkleinkinderen.
‘Met mijn dochter en zoon, die echt su-
per geweldig zijn, kan ik ook over mijn  
verdriet praten. Dat is fijn.
‘Ik wil ook veel dank zeggen voor de 
lieve zorgzame hulp van onze kinderen, 
kleinkinderen, huisarts, casemanager 
en sinds kort InArt Zorgboerderij. Daar 
gaat Ron sinds kort twee dagen naar-
toe en dat is een wereld van verschil. 
Hij heeft het daar erg naar zijn zin.
Het heeft ons samenzijn een positieve 
wending gegeven. We lachen weer, 
doen weer dingen samen. 
Daar ben ik superblij mee.’

Dossier(tje) 
Dementie
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Alzheimer
De termen ‘Alzheimer’ en 
‘Dementie’ worden vaak 
als zijnde hetzelfde ge-
bruikt. Dat is niet terecht. 
Alzheimer is een vorm van 
dementie en zeker de meest 
voorkomende. 
De ziekte van Alzheimer 
wordt gekenmerkt door ge-
heugenproblemen. Herha-
lingen springen in het oog. 
Het vermogen om nieuwe 
informatie op te slaan is 
ernstig verminderd door 
vooral een aantasting van 
het korte termijn geheugen. 
Er is niet zelden sprake van 
gedrag- en karakterver-
andering. Maar vaak ook 
is een versterking van al 
aanwezige karaktertrekken 
te zien. 
Bij Alzheimer is vaak sprake 
van desoriëntatie in tijd, 
plaats en persoon. In het 
bijzonder de desoriëntatie 
in persoon is pijnlijk, vaak 
nog meer voor de naasten 
dan voor degene die de 
ziekte heeft. Familie wordt 
niet meer als zodanig her-
kend en in het meest ex-
treme geval wordt iemand 
anders ontwaard bij de aan-
blik in de spiegel. 
Veel mensen met de ziekte 
van Alzheimer hebben ook 
last van lichamelijke ach-
teruitgang. Bijvoorbeeld 
verminderd gezichtsvermo-

gen. Hulpmiddelen bieden 
geen verbetering.

Vasculaire dementie
Bij vasculaire dementie is 
de doorbloeding naar de 
hersenen aangetast. Bij 
mensen met deze vorm van 
dementie zie je een trager 
denken, praten en doen. 
Woordvindstoornissen zijn 
actueel en het begrip van 
het gesproken woord van 
anderen is meestal aange-
tast. 
Er zijn concentratiepro-
blemen, terwijl geheugen-
problemen veel minder in 
het oog springen dan bij de 
ziekte van Alzheimer. 
Andere symptomen zijn: 
moeite met meerdere ta-
ken te gelijk,  lichamelijke 
gevoeligheid, onbalans en 
sterk verminderde energie. 
Vasculaire dementie treedt 
– zeker na het vijfenzeven-
tigste levensjaar -  vaak op 
in combinatie met de ziekte 
van Alzheimer.

Lewy Body
Bij Lewy Body dementie 
zijn geheugenproblemen in 
het beginstadium minder 
prominent aanwezig, maar 
bij een gevorderd beeld 
altijd. Je ziet vaak een ge-
bogen lichaamshouding, 
spiertrillen en spierstijf-
heid. Verwarring, somber-

heid en karakterverande-
ring treden op. 
Het meest in het oogsprin-
gend zijn de waarheidsver-
tekeningen in de vorm van 
wanen en hallucinaties. Bij 
hallucinaties gaat het om 
het zien, horen of voelen 
van zaken die voor anderen 
niet te zien, te horen of te 
voelen zijn. Bij wanen gaat 
het om een stoornis in het 
denken. 

Frontotemporale  
dementie
Frontotemporale dementie 
grijpt in bij onze voorste 
hersenhelft. In dit gedeelte 
vindt onze gedragsregule-
ring plaats. 
Gedragsverandering – niet 
zelden ook gedragsontrem-
ming – maakt onlosmake-
lijk deel uit van deze ziekte. 
Daarmee veranderen ook 
de emoties en het vermogen 
situaties adequaat te beoor-
delen. Bij de taalvariant van 
frontotemporale dementie 
zie je spraakproblemen, 
moeite met begrip  en ver-
minderde schrijf – en lees-
vaardigheid. 
De bewegingsvariant ken-
merkt zich door bewegings-
stoornissen, veranderde 
motoriek, moeite met lo-
pen, trillen en vaak vallen. 

Dossier(tje) 
Dementie

Dementie is er in vele soorten en vormen. We vroegen 
Brentano’s GGZ-verpleegkundige Job van Amerongen om 

helderheid. Hij beschrijft de vier meest onderscheiden  
vormen van dementie.  En hij plaatst een kanttekening: 

geen mens is hetzelfde, dus ook niet als ze een vorm van 
dementie hebben. Iedereen verdient zorg die bij hem of 

haar past. Job: ‘Ik hoorde ooit iemand zeggen:  
“Ik ben dement, maar niet incompetent.”  

En zo is het precies.’

Voor meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl

De verschillende 
vormen van dementie 
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Hersengymnastiek
De oplossingen van deze puzzels vindt u op bladzijde 31.

•  KLAPROOS
•  MADELIEFJE
•  NARCIS
•  DAHLIA
•  VIOOLTJE
•  HYACINTH
•  MARGRIET
•  ANJER
•  HORTENSIA
•  SLEUTEL-

BLOEM
•  IRIS

•  ORCHIDEE
•  PHLOX
•  PIOEN
•  BOTERBLOEM
•  GLADIOOL

6  Bloemen 
Woordzoeker
In deze puzzel zitten 16 
bloemen verborgen. U 
moet ze in alle richtingen 
zoeken. 

4  Tweeling
Twee vogels zijn  

hetzelfde.  
Welke zijn dat?

1  Even rekenen
Los de rekensommen op met 

behulp van onderstaande  
dominostenen. Iedere steen 
mag 1 keer gebruikt worden.

B

A

E

D

F
G

H I

J

C

3  Tellen
Hoeveel vormen zie je hier. Zet het juiste aantal in 
de zwarte vormen.2  

Raadsel
Een dokter in  
Amstelveen 
heeft een 
broer in  
Amsterdam,  
maar die broer  
in Amsterdam 
heeft geen 
broer in  
Amstelveen. 
Hoe kan dat?

5  
Raadsel
Op welke 
vraag kun je 
nooit ‘ja’  
antwoorden?
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4 Zet maar 
in de mini
Een minivaatwasser. Heel 
handig voor één- of twee-
persoons huishoudens.
Vaat erin en het machien-
tje doet de rest.

5 Hij doet het zelf
De robotstofzuiger wordt 
gewaardeerd door menig-
een. Gaat grondig te werk 
en je hebt er in principe 
geen omkijken naar. Som-
migen vinden het een 
soort van grappig gezel-
schap, anderen zetten ‘m 
het liefst ’s nachts aan het 
werk.

1 
Zuigen, 
dweilen,  
drogen
De elektri-

sche dweil. 
Dat is toch 

een hele fijne 
uitvinding. Met 

minimale krachts-
inspanning heb je je 
vloer superschoon. 

Komt bij dat -ie niet al-
leen dweilt, maar ook stof 
zuigt en droogt.

2 Elektrische  
glazenwasser
Streeploze schone ramen 
is doorgaans een uitda-
ging. Trappetje, emmer, 
spons, zeemlap en wisser. 
Je hebt er best veel voor 
nodig. Deze elektrische 

raamwisser neemt het 
grotendeels van je over. 
Op een volle accu kan je 
ongeveer 75 vierkante me-
ter in 25 minuten onder 
handen nemen.

3 De duizend- 
dingen-handschoen
Deze handschoenen be-
schikken over ingebouw-
de borstels. Je kunt er van 
alles mee doen: opper-
vlaktes onder handen ne-
men, afwassen, groenten 
en fruit schoonmaken, je 
huisdier en zelfs je auto 
wassen. Voor iedereen 
die weinig kracht in de 
handen heeft en moeilijk 
iets kan vasthouden. De 
handschoenen zijn ook 
hittebestendig.

6 Tot  
in de 
puntjes
Voor de pre-
ciezen. Een 
steelstofzui-
ger (draad-
loos) met een 
driehoekige 
mond. Kan 

dus perfect 
werken in 
hoekjes en on-
der stoelen en 
banken.

7 Dag kreukels
Heel fijn voor degenen die 
wat sneller zijn afgeleid. 
Een strijkijzer met auto-
matische uitschakeling. 
Wanneer het ijzer rechtop 
staat schakelt -ie na 8 
minuten uit. Staat de bout 
op de strijkzool dan stopt 
ie met 30 seconden.

28

8 Charmante  
stofjager
De randjes, de plankjes, 
de richels en de spinnen-
webben. Pak de plumeau 
en alles is stofvrij. Deze 
klassieker is ook geschikt 
voor mensen met weinig 
kracht en voor degenen 
die moeilijk kunnen bui-
gen, strekken en rekken.

Meer 
weten?

Kijk op
www.hulpmiddelenwijzer.nl

www.scouters.nl
ww.alleszelf.nl

Het voorjaar staat voor de deur. Heerlijk, weer een zonnetje  
in huis. Maar oeps, dan zie je ook meteen hoe vies de ramen zijn  

en hoe stoffig de vloer.Met deze hulpmiddelen kan de  
voorjaarsschoonmaak een steuntje in de rug zijn.
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Als Gaddi de Wolf (38) zijn 
werkdag afsluit, duurt het 
zeker nog 10 minuten voor-
dat hij het pand verlaat. 
Bewoners spreken hem nog 
even aan, collega’s maken 
nog een praatje dat niet kan 
wachten.

Brentano kan niet zonder vrijwilligers. Ook niet zonder Gaddi de Wolf  
die alweer acht jaar vier dagen per week gastheer is in het restaurant van 

’t Huis aan de Poel en daarnaast ook zorg draagt voor bewoners.
TEKST JANTIEN ANDERIESEN  BEELD ANKO STOFFELS

mag ik werken met cliënten 
en ik sta in het restaurant. 
Dat vind ik top.’
Gaddi werkt graag met oude 
mensen. ‘Ze hebben altijd 
een verhaal en er is altijd 
wel iets met ze te beleven.’

Niet saai?
‘Nee, helemaal niet. We 
hebben plezier, en soms 
verdriet. Ik verveel me echt 
nooit. Ik voel me bij deze 
mensen op mijn gemak. En 
het werk dat ik doe is hart-
stikke nuttig.’
Toen in maart vorig jaar 
de lock down kwam, vond 
Gaddi het moeilijk te accep-
teren dat hij niet kon wer-
ken. Met zijn jobcoach en 
de coördinator vrijwilligers 
van Brentano bedachten ze 
dat Gaddi bewoners ging 
bellen. Om te vragen hoe 
het met ze ging en natuur-
lijk om een praatje met ze 
te maken. ‘Dat was ook heel 
nuttig. Voor de bewoners en 
voor mijzelf, want ik wilde 
bezig blijven.’
Na drie maanden lock down 
begon Gaddi op zijn nieuwe 
werkplek: het restaurant 
van ’t Huis aan de Poel. 
‘Ik was toe aan verandering. 
Maar het was natuurlijk 
ook wel spannend. Gelukkig 
voelde ik me hier meteen 
thuis. Ik heb niet het gevoel 
gehad dat ik moest wennen. 
‘Dat komt vast ook door de 
toppers van collega’s. Ik wil 
ze graag even noemen. In 
Belmonte Aris, Liesbeth, 

De dokter in Amstel-
veen is een vrouw
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Alit en Hannan. En hier in 
de Poel heeft Linda me echt 
fantastisch ingewerkt.’

Iedereen in dit werk heeft 
wel een bewoner of cliënt 
die -ie nooit zal vergeten. 
Heb jij die ook?
‘Jazeker. Dat was een 
meneer die in Belmonte 
woonde. Hij was van Indo-
nesische afkomst. Hij was 
heel aardig, zeg maar zacht-
aardig en hij kon fantasti-
sche verhalen vertellen. Bij 
hem voelde ik me helemaal 
op m’n gemak. Het is mis-
schien gek om te zeggen, 
maar het was alsof hij een 
soort opa voor me was.’

En je slechtste ervaring?
‘Dat was een bewoner die 
“rot jood” tegen me zei. Ik 
flipte. Het raakte me heel 
erg. En ik kan je vertellen 
dat ik niet snel boos word. 
We hebben het later uit-
gepraat, maar ik zal dit de 
rest van m’n leven bij me 
houden.’

Heb je ook wel betaald 
werk gedaan?
‘Ja. Als voedingsassistent 
in een ander verpleeghuis. 
Daar kreeg ik verkeerde 
werkzaamheden en werd 
ik niet goed begeleid. Dat 
heeft me wel een knauw 
gegeven. Ik heb echt een tijd 
niet kunnen werken. 
‘Maar nu gaat het fantas-
tisch. Hier voel ik me echt 
thuis.’ ■

Gaddi kent iedereen en 
iedereen kent Gaddi. Lief-
kozend ook wel Gadje ge-
noemd.
In 2012 begon hij als vrijwil-
liger bij Brentano. Jarenlang 
op de locatie Belmonte, 
sinds mei vorig jaar in het 

restaurant van ’t Huis aan 
de Poel. 
Hij werkt vier dagen per 
week vrijwillig. Als gastheer 
en draagt ook zorg voor 
bewoners.
‘Het omvat alles wat ik fijn 
vindt om te doen. Deels 

Vrijwilliger Gaddi de Wolf
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  MET ALLE ZORG:
* Verpleeghuiszorg 

* Wijkverpleging 

* Dagbehandeling 

*  Kortdurend verblijf  
(herstelzorg) 

*  Respijtzorg  
(voor mantelzorgers) 

* Particuliere zorg 

* Activiteiten en diensten

* Hulp bij het huishouden 

020-23 732 00  www.brentano.nl


