Met
Elkaar
Kennis
Maken

Een onuitputtelijke bron…

Er is eens…

Omdat anderen een onmetelijke bron van kennis vormen, om uit

Bejaard blijkt soms meer een kwestie van kwaliteit dan van

te putten, zoeken we bij Esdégé-Reigersdaal elkaar op.

leeftijd. Verhalen vertellen is een manier om inzicht te krijgen

Medewerkers met een verschillende achtergrond en van

in de veroudering van mensen met EMB. In het verhaal van

verschillende locaties delen kennis om die te vermeerderen,

Zus Dijkema op het andere blad van deze folder, vallen

rond thema’s die zij zelf belangrijk vinden. Ook verwanten doen

leeftijd, gedrag en ondersteuningsvraag redelijk samen. Maar

mee in onze kenniskringen.

er zijn jongere cliënten, die al (functioneel) bejaard zijn.

…van kennis

Ander verhaal?

In 2012 zijn we gestart met de kenniskring EMB. Jaarlijks komen we

Hun gedrag, hun energie en daarmee hun ondersteuningsvraag

organisatiebreed bij elkaar. Er zijn uiteenlopende gezichtspunten:

veranderen. Ze doen een ander beroep op ons. Bij sommige

medisch, pedagogisch, verpleegkundig, sociaal, de bloedband… En

mensen gebeurt dit al voor hun veertigste. Toch blijven we

wat een kennis! Van de AVG, van de orthopedagoog, de therapeut,

voorzichtig om iemand als (functioneel) bejaard te beschouwen.

de cliëntbegeleidster, de familie, de spelbegeleidster, de diëtist en

Misschien is er sprake van een tijdelijke dip; de nawee van een

noem maar op.

ziekte… Er zijn veel mogelijke oorzaken.

Thema’s

Verhalen vertellen

De actuele thema’s binnen onze kenniskring ‘Mensen met EMB’ zijn:

Om de cliënt beter te

* Vertrouwensrelatie

doorgronden, willen we het

(op basis van de ideeën van Paula Sterkenburg)
* Bruggenbouwen
(vormgeven aan inclusie voor mensen met EMB)

verhaal van de cliënt vertellen.
Daartoe brengen we mensen bij
elkaar, die de persoon al lang

* Active support

kennen. Dus liefst ook de

* Ziek zijn

verwanten.

(o.a. ziekenhuisbezoek en contact met specialisten)

Onder begeleiding van een ervaren gespreksleider, praten die

* Eten en drinken

mensen met elkaar over de persoon, en de ontwikkelingen in diens

* Sensorische informatie verwerking

leven. We kijken terug en zoomen in op belangrijke momenten. We

* Spel

vertellen ‘het verhaal’ in verschillende verhalen.

* Ouder worden

Zo gaan we na wat opvalt, en of er overeenkomsten zijn over de

•

Bioritme 24/7

signalen van ouder worden. Zien we die en hoe gaan we ermee om?

•

Gezondheid

We bespreken de samenwerking tussen verwanten en begeleiders,

•

Verhalen vertellen (zie hiernaast)

het veranderen van de manier van ondersteunen en het zorgen voor
meer rust en minder of andere activiteiten.

Maak kennis!

www.esdege-reigersdaal.nl

Wil je in contact komen met de mensen, betrokken bij een van deze

Vertel!

thema’s, mail dan naar Klaas Visser of Cathrine Lemmens

We vertellen er meer over tijdens de Workshop op dit congres. Na deze

klaas.visser@esdege-reigersdaal.nl

dag kun je voor meer informatie terecht bij Annet Munster.

cathrine.lemmens@esdege-reigersdaal.nl

annet.munster@esdege-reigersdaal.nl

Reigersdaal betekende een activering voor Zus. Niet dat ze meteen al

’s Middags slaapt Zus ook. Dat heeft ze nodig. En het kan, nu ze thuis is. En

officiële dagbesteding had, maar ze had wel een rolstoel. Dat was al wat. En

tussendoor? Zus maakt heel veel mee van het huishouden. Je doet haar een

ze snoezelde. Later ging ze ook naar het dagactiviteitencentrum. Truus

plezier door haar bij de boenmachine of stofzuiger van de ADA-

De grijze vrouw -maar verder oogt ze helemaal geen 67, eerder achter in

filmde haar ruim twintig jaar geleden voor een van de eerste video’s voor

medewerkster te zetten. Of bij iemand die eten bereidt. Scheelt ook dat ze

de veertig of misschien al in de vijftig, of leeftijdsloos- leeft in haar eigen

communicatiecursussen. “Toen was ze al één van de oudjes met haar 40+,”

een mooie mimiek heeft. Ze is ‘een dankbare klant’. Het is al snel goed en ze

tempo. Ze lijkt de tijd te hebben. Schier onbeperkt. Ze doet graag rustig

herinnert ze zich.

is innemend. Daar hoef je echt niet de hele dag naast te staan! Je kunt haar

Wat moet Zus met ons?

ook alleen op haar kamer neerzetten. Muziekje erbij (het liefst van good old

aan.
Haar vader is haar ooit ‘Zus’ gaan noemen. Misschien iets met
dat ze de helft van een tweeling is? D’r moeder is 101 geworden.

Op het oog moeiteloos hebben Truus en Annette een knop

Marco Bakker), wat mooie lichtjes…

omgezet. Niet meer vragen wat ze met Zus moeten, maar

Dus laten we maar aannemen dat het in haar genen

wat Zus met hen moet. En met het moderne

Heb je trouwens die buurt wel eens gezien waar Zus woont? Van alles zit er

zit. Want Anneke ‘Zus’ Dijkema is een ‘bejaarde’ met

activiteitencentrum om de hoek. Ze werd er humeurig en

om de hoek. Een groot recreatiegebied, een buurtcentrum met onder meer

een ernstige meervoudige beperking. Aangeboren hè…

bracht er de tijd veelal slapend door. Op de woonlocatie was

een restaurant, scholen, een supermarkt, een bakker, een kapper, een

inmiddels toch al de hele dag iemand aanwezig en Zus heeft

sportschool… Sinds haar moeder overleden is bezoeken haar zussen haar

Voor je er erg in hebt denk je in doelgroepen. Onder EMG’ers is

eigenlijk nauwelijks iemand nodig… De clustermanager durfde het

regelmatig en dan kun je dus daar heel leuk even samen de deur uit. Doet de

Zus’ leeftijd uitzonderlijk. Gewone VG’ers vergrijzen, dat wisten we. Maar

aan. Dus zodra Annette haar kans rook, regelde ze dat Zus de

begeleiding ook met Zus. “Ze gaat gewoon hier om de hoek naar de kapper,”

EMG’ers? Hoe oud kunnen ze worden?

hele dag thuis kon blijven.

vertelt Annette. “We kijken wel of het niet te druk is, want dan gaan we een

Maar Zus is allang geen ‘doelgroepster’ meer. Eerder is het andersom en

andere keer.”

zijn wij als zorgorganisatie haar doelgroep. De vraag wat wij met haar

Kalm aan…

kunnen vervaagt. Kan zij iets met ons?
Hee, ze is 67 en heeft een ernstige meervoudige beperking!
Voor cliëntbegeleidster Annette de Nijs van locatie Zuiderlicht en

En ze leeft lang en gelukkig.

orthopedagoog Truus van Ramshorst is Zus een oude bekende. Zij weten
nog hoe Zus bij haar ouders thuis woonde. Niet eens een rolstoel had ze.
Alleen maar een boxbed in de kamer. Een zorgende moeder. Te zorgend?
Ach… Dat was toen.
Zus was al 29 toen ze het ouderlijk huis uitging en op Reigersdaal kwam
wonen. Haar moeder bezocht haar alle dagen. Maar ja, ze werd ouder en
ouder en zelfs boven de tachtig… Ze besloten het maar om te draaien. Niet
dagelijks hoor, maar wel elke zondag gingen ze met Zus naar moeder toe.
Dat werden dus heel wat bezoekjes. “We wisten natuurlijk niet dat ze 101
zou worden!”
Zus Dijkema is 67 jaar en zit de hele dag thuis. Als orthopedagoog kan Truus
Zus leek er genoegen in te scheppen haar moeder in beweging te houden,
ook toen die al heel oud en bijna volledig blind
was. Zus hoefde maar te kikken of moeder
stond al weer. En moeder zat nog niet of Zus
kikte weer. “Zus trok bij moeder aan

er vragen te over bij stellen: Is dit dagbesteding? Wat is normale
dagbesteding voor een 67-jarige? Is er verschil tussen activiteiten en
dagbesteding? Hoe interpreteer ik haar houding en gedrag? Is het de
ouderdom of is er ook nog iets anders? Ziet Zus voldoende andere mensen?
Maar Truus ziet vooral dat het Zus goed gaat.

de touwtjes”, zegt Truus. Annette gaf
soms Zus een por om haar tot
stoppen te manen. “Nou effe
niet meer, Zus!” Nu nog, terwijl
Annette en Truus over moeder praten,
schiet Zus in de lach. Het zal toch niet
echt daarom zijn?

Want het gaat heel goed met Zus, sinds ze thuisblijft. “Ze is gezond, ze eet
goed, ze is goedgehumeurd…” vertelt Annette. ’s Morgens heeft ze alle tijd
om rustig wakker te worden en lang op bed te blijven liggen. Ziet Annette dat
Zus er nog niet aan toe is om eruit te komen, dan laat ze haar gewoon liggen.
Soms ligt ze rond koffietijd nog rustig in bed te… Te rusten? Te genieten? Te
luisteren? Te beleven? Zeg het maar. Er wacht in elk geval geen taxi, dus
heeft ze evenzogoed alle tijd voor ontbijt. En ze hoeft ook niet om twaalf uur
al aan de warme hap te zitten. Ik zei het al: ze leeft in haar eigen tempo.

