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Voor u ligt een bijzondere bundel met een scala aan ervaringen, 
wederwaardigheden, verzuchtingen en hartenkreten van  
lieve mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn 
bij de zorg voor 160 demente, oudere maar in toenemende 
mate óók jongere, bewoners van Heerma State.

Je zou het niet meteen zeggen, maar de prachtige foto’s van 
Dré van Eekelen zijn een momentopname van ernstig zieke 
mensen die in het eindstadium van hun leven verkeren. Ze 
leven bij het moment van de dag, van het uur, van de minuut. 
Heerma State is hún hospice. 

De mensen om hen heen streven naar het realiseren van de 
beste kwaliteit in het leven dat hen nog rest. Feitelijk is dat 
niet meer en niet minder dan palliatieve zorg. Alles is ge-
richt op het nu. Dementerenden behoorden tot gisteren tot 
misschien wel de meest vergeten groep in de samenleving. 
Ze ontberen een groot maatschappelijk knuffelgehalte. Maar 
de kentering voltrekt zich ineens zeer merkbaar. Dementie 
is met een sneltrein ons aandachtsgebied binnengedenderd. 
Kranten, tijdschriften en vakbladen staan vol interviews en 
publicaties van artsen, hoogleraren, politici en andere bij de 
dementiezorg betrokkenen.

De nieuwste inzichten vertellen dat bewegen van cruciaal be-
lang is. Dat vrijheid meer levensvreugde geeft. Dat prikkels als 
geuren en kleuren en geluiden het brein activeren. Demente 
mensen mogen dan veel zijn vergeten, de beleving blijft. 

Groenhuysen heeft in 2016 met lef diep in de buidel getast 
en een lap grond gekocht aan de Heerma Van Vossstraat. 
Die is met behulp van een architect samengevoegd met 
de oude versteende tuin van Heerma State. De bewoners 
kunnen sindsdien vrij wandelen en dwalen door de weidse, 
parkachtige tuin.  

Maar de tuin is nog kaal. In deze bundel kunt u lezen, welke 
elementen de tuin tot het ideale domein van de bewoners en 
hun familie kunnen maken. Daar is heel veel geld voor nodig. 
Iedereen weet inmiddels wel dat de budgetten van verpleeg-
huizen zeer begrensd zijn. Er zit geen elastiek in.

Een fundraisingcomité gaat echter voortvarend aan de slag 
om de belevings- en bewegingstuin aan de Heerma van Voss-
straat op te tuigen. Deze fraaie publicatie wil u confronteren 
met de vreugdes, de MENSlievende zorg en ook de specifieke 
noden in een zorgcentrum als Heerma State. Dementie is 
geen sexy onderwerp, zoals bij voorbeeld kanker. En dus in 
de praktijk nooit een ‘goed doel’ op zichzelf. Maar wij hopen 
van ganser harte dat deze bundel een zetje in de goede 
richting geeft.

Stichting Vrienden van Groenhuysen
Namens alle bewoners en hun familie, medewerkers
en vrijwilligers van Heerma State

VOORWOORD
 Herinneringen vervagen
 Het lichaam verzwakt
 De mens blijft

Het maakt alle verschil, of je een insect in de slaapkamer hoort of in de tuin.
Robert Lynd



OVER VRIJHEID, EIGEN REGIE EN EIGENWAARDE

         Het verbeteren van het nu
Vijftien jaar geleden waren stervende en dementerende 
mensen nog compleet vergeten groepen. De eerste 
groep is gelukkig helemaal aan de vergetelheid ont-
trokken. De huidige palliatieve zorg is hoogwaardig en 
menselijk. Er zijn prachtige hospices verrezen. 

Zorg voor dementerenden is eigenlijk niets anders dan lang-
duriger palliatieve zorg: streven naar de beste kwaliteit van 
het leven dat nog rest.

Gelukkig profiteert de zorg voor dementerenden - mis-
schien wel de meest vergeten groep in onze samenleving - in 
toenemende mate van voortschrijdend inzicht hoe welzijn en 
welbevinden kunnen worden verbeterd. De inzet: hoe hou-
den/maken we hen gelukkig voor het moment, in het hier en 
nu, als verleden en toekomst een steeds kleinere of geen rol 
meer spelen?!

Een van de nieuwste inzichten en belangrijk uitgangspunt 
voor meer levensvreugde is het geven van zoveel mogelijk 
vrijheid aan de dementerende mens. Meer vrijheid - meer 
eigen regie ook - leidt als vanzelf tot meer bewegen, en 
bewegen is goed voor lijf en geest. Het dementerings- 
proces kan er niet door worden gestopt, maar bewezen is 
dat de kwaliteit van leven er door bewegen op vooruit gaat. 
Iemand die geregeld beweegt, blijkt ook beter te slapen en 
minder snel te vallen. En wie desalniettemin valt, loopt vaak 
minder ernstig letsel op dan een immobiel persoon. Wat 
zeker ook belangrijk is: bewegen kan depressie voorkomen. 

Heerma State aan de Heerma van Vossstraat in Roosendaal 
is een zorgcentrum voor dementerende ouderen. De 160 
bewoners zijn gehuisvest in twintig kleinschalige woon- 
eenheden van acht personen. De geschakelde woningen 
waren voorzien van beperkte, zeer begrensde binnentuintjes. 

Groenhuysen heeft in 2016 flink in de buidel getast en  
een behoorlijke lap grond rondom het zorgcentrum 
aangekocht. Daarop is een weidse, parkachtige tuin aan- 
gelegd, die in open verbinding staat met alle binnentuinen. 

Sinds enige tijd al genieten de bewoners een grotere 
vrijheid, omdat ze binnendoor vrij kunnen bewegen tussen 
alle wooneenheden. Sinds kort zijn ook alle buitenruimtes 
vrij toegankelijk. Dat blijkt een enorme vooruitgang. Met 
name ook de jonge mensen met dementie voelen zich vrijer 
en daardoor gelukkiger.

De grote tuin nodigt de bewoners nog veel meer uit tot 
bewegen, wandelen en ontdekken. In een veilige omgeving 
kunnen ze in alle vrijheid buiten verblijven. Zich even 
onbespied wanen, te midden van planten, bomen, buiten-
geluiden, geuren en vogels. De wind door hun haren laten 
spelen, regendruppels voelen met of zonder paraplu. 

Ook de inrichting is echter van essentieel belang. De park-
achtige tuin is namelijk niet compleet zonder aantrekkelijke, 
simpele beweegapparaten en herkenbare elementen als 
tuindecoraties, bankjes, waterpartijen, een prieel, beelden-
groep, wellicht een kapelletje en een volière/dierenverblijf, 
enzovoorts. 

Elders is al gebleken dat demente ouderen (en hun familie) 
graag in zo’n aangeklede omgeving vertoeven. De extra 
mogelijkheden die de beweegtuin biedt, houden de 
bewoners langer positief. Dat leidt tot een beter contact met 
medebewoners, maar vooral ook met personeel, vrijwilligers 
en - zeer belangrijk - mantelzorgers die op bezoek komen.

Kortom: de opzet is prachtig, maar de stichting Vrienden van 
Groenhuysen kan dat niet alleen realiseren. Een ton is niet 
genoeg. 

Deze reeks artikelen die de fondsenwerving moet onder- 
steunen, is erop gericht om ook de dementerende mede- 
mens in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. 
Aan onze collectieve vergetelheid te ontrukken. Ze doen 
ertoe als mens!

• 2016: 260.000 mensen in Nederland lijden aan dementie
• 2040: ten minste 500.000

4 5



HÉT PROJECT

        Wensen en voorwaarden
DIT MAAKT ONS BLIJ
• Priëlen/overkappingen, met de mogelijkheid om de 
 zijkant dicht te maken tegen de zon
 - Daarin stevige tuinstellen met normale zithoogte, 
  zodat de bewoners goed kunnen gaan zitten en op- 
  staan; ruimte om een rolstoel aan tafel te schuiven
 - Bij ieder prieel een mogelijkheid om (’s winters) spullen  
  op te bergen, zoals kussens en gereedschap (bezem,  
  schoffel, gieter)
• Tuinhuis met veranda achter in de tuin; ‘s zomers zithoek,  
 ‘s winters opslagruimte
• Een Maria-kapel. Er is een model in combinatie met 
 het tuinhuis.
• Plantenkas met ruimte om laarzen, klompen, gieter en 
 dergelijke droog op te bergen
• Waterornamenten in de buurt van de priëlen
• Waterbelevingshoek
• Tafels en stoelen in de tuin met een parasol, zodat 
 bewoners lekker in de zon kunnen zitten. Denk aan ruimte 
 voor rolstoelen.
• Lantaarnpalen her en der 
• Bushalte
• Regenton bij de moestuin, de kas en het tuinhuis
• Beelden
• Aanraakbare objecten. Voor de bewoners is voelen (tast) 
 een heel belangrijk zintuig; belangrijker nog dan zien
• Beweegtoestellen (Yalp)
 - zie tekening en foto architect Pierre Maas
• Zitgelegenheid bij de beweegtoestellen

DE BEHOEFTE VAN DE BEWONERS
• Zitjes in de schaduw en in de zon. Bij ouderen neemt de 
 spiermassa af en de lichaamstemperatuur blijft minder  
 goed op peil. Daarom zijn zon én schaduw belangrijk.
• Een element dat het begin van een pad aangeeft, trekt de  
 bewoner naar het pad toe.
• Een element is altijd zichtbaar vanaf een pad, opdat de 
 bewoner ernaartoe kan lopen.
• Lichte kleuren
• Maatvoering zitmogelijkheden
 - Bij bepaling van de grootte van een terras moet rekening 
  worden gehouden met het gegeven dat ouderen vaak 
  zijn aangewezen op een rolstoel. Reserveer naast een  
  zitplek ruimte voor een rolstoel. Zo kan een cliënt even 
  van het pad afwijken en genieten van de natuur en de 
  elementen.
 - Voorzie een vrije ruimte van liefst 1.50 x 1.50 m (min- 
  stens 1.20 x 1.40 m) naast een bank.
• Een bewoner met dementie zit graag op een beschutte  
 plaats, waar hij/zij overzicht heeft over alle prikkel- 
 bronnen. Uit onderzoek blijkt dat dynamische prikkels 
 (beweging en geluid) die van achteren komen, voor mensen 
 met dementie beangstigend zijn. Ze ervaren gerommel  
 in het hoofd en weten niet wat het is of waar het vandaan 
 komt. Mensen in een beginstadium van dementie kunnen 
 nog richting geven aan het geluid, zich omdraaien en zien 
 waardoor het geluid ontstaat. In een verder stadium lukt 
 dat niet. Men wordt onrustig of sluit de ogen om zich af  
 te zonderen. Zorg er daarom voor dat een dementerende 
 niet met de rug naar prikkelbronnen gekeerd zit. Denk bij 
 prikkelbronnen in de tuin aan toegangsdeuren, druk- 
 belopen paden of geluidgevende elementen.

VRIJHEID VRAAGT OM VEILIGHEID
• Goed bewandelbare paden zonder barrières. De richtlijnen van rolstoelgebruik zijn maatgevend. 
• Paden zijn minimaal 1.50 m breed. 
• Voldoende schaduwplekken
• Om de 20 m een zitplek
• Houten objecten zijn duurzaam en glad, opdat bewoners zich niet kunnen bezeren (splinters, spijkers). Ze zijn 
 behandeld met gifvrije middelen.
• De klimrozen aan de rozenboog hebben zo min mogelijk doorns. Volledig doornloos bestaat niet. Een bekende,  
 vrijwel doornloze klimroos is Zepherine Drouhin. Ook Sorbet Framboise, een lage klimmer tot 2 meter,
 is nagenoeg doornloos. Andere soorten: A shropshire Lad en Lancome. 

6 7



DE WAARMAKER

        Tuin omspoelt het gebouw
Dr. ir.  P. Maas - zeg maar Pierre - stond als architect niet 
aan de wieg van Heerma State. Toch kent hij het gebouw 
inmiddels als zijn broekzak. Eenmaal binnengehaald was 
zijn eerste actie de levensduur van de semipermanente 
systeembouw verlengen. Te denken valt aan brand- 
veiligheid en kwaliteit van de installaties.

De structuur van het als tijdelijk onderkomen bedoelde 
zorgcentrum is rigide en vooral logisch: gebaseerd op 
logistiek. Groepen bewoners leefden op eilandjes en konden 
en mochten er alleen onder begeleiding af.

“Die gedachten zijn we langzamerhand los gaan laten. 
Heerma State moet je als dorp gaan zien. Je loopt van straat 
tot straat naar plein tot straat. Bij toeval was de structuur 
daar ook heel geschikt voor, omdat de groepen geclusterd 
zijn rond binnenplaatsen. Eerst hebben we die opengesteld 
en toen volgde het idee om ook de tuin echt bij het huis 
te betrekken. ‘Gewoon’ alle deuren openzetten en een 
landschapsplan maken. Geen weg meer rond het gebouw 
die dient als toegang tot de woningen. Nu spoelt de tuin 
eromheen. De ‘grens’ is ver naar voren geschoven. Zonder 
kun je niet.”

Pierre Maas - architect en partner bij bureau Rothuizen 
in Breda - was nauw betrokken bij de vormgeving van de 
omslag en schakelde ook een collega, een echte land-
schapsarchitect, in. “Ik snap dat het voor een deel van het 
zorgpersoneel schrikken was, die grote vrijheid. Er wordt 
nu wellicht iets meer van hen gevraagd. Maar detectie- 
middelen en een tracking-systeem zijn voor elke individuele 
bewoner straks apart in te regelen. Voor de een gaat wél een 
deur open, voor de ander niet.”

De vormgeving van de tuin was een uitdaging, geeft hij toe. 
Het terrein rond Heerma State, ingeklemd tussen een drukke weg 
en het spoor, mocht vooral niet allemaal zichtbare omheiningen 
krijgen. “Daarom hebben we gewerkt met natuurlijke afschei-
dingen en taluds. De oude (aanvoer)weg rond de woningen 
is nu een voor rolstoelen en rollators geschikte looproute. ”

Veiligheid stond bij het ontwerp voorop. De verplichte 
retentiebekkens voor het op eigen terrein opvangen van 
hemelwater waren diepe kuilen. Dat zijn nu ondiepe, visueel 
aantrekkelijke waterpartijtjes.

Welk beeld wil Maas, die ook de uitvoering namens 
Groenhuysen leidt,  oproepen met de belevingstuin?
“Engelse boomweiden. Beetje glooiend. Een weiachtig land-
schap. Je moet onder de boomkruinen door kunnen blijven 
kijken. Er moet overzicht zijn. De menselijke schaal willen 
we in het oog houden. We hebben ons proberen te ver- 
plaatsen in de mens in de rolstoel. Die kijkt anders dan de 
lopende mens.”

Hij houdt een pleidooi om geduld te betrachten met de tuin. 
“Laten we er eerst eens alle seizoenen overheen laten gaan. 
Kijken wat er gebeurt. De tuin moet body krijgen. Hij is pas 
vorig voorjaar aangelegd. Ik ben ervan overtuigd dat het een 
schitterend landschapspark wordt. Laat eerst maar groei-
en en bloeien. Ik denk dat we nu de basis hebben die we 
wilden.”

Helaas, de bedachte toegevoegde elementen, zoals de abri, 
het prieel, het Maria-kapelletje, groeien niet uit zichzelf uit 
de grond. Gaande het proces is heel vaak het eerste ontwerp  
jammer genoeg te duur. Dus zijn er concessies gedaan aan 
de wensen in de aankleding. “Maar dat eigen dna komt 
er echt wel. Ik zou vooral zeggen: bewaar de rust in het 
ontwerp. Tuinkabouters, molentjes, prima. Maar zet het wel 
ergens in één hoekje bij elkaar.”  
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DE MANAGER

           Het is hún huis!
Eigen regie. Kwaliteit. Het zijn de sleutelwoorden van 
woonerfmanagers Karin Ernest (53) en Mien de Jong 
(55) van Heerma State. “De ziekte dementie heeft 
zóveel van de mensen afgenomen. Ze glijden steeds 
verder weg. Alles wat je voor ze kunt behouden, is 
meegenomen.”

Het behoeft geen betoog dat beiden - na jaren van filosoferen, 
dromen en afwegen - niet kunnen wachten op de dag dat 
de belevingstuin Heerma State in volle glorie omringt. “Want 
er is nog leven, ook kwaliteit van leven. Dat laten veel foto’s 
van mooie momenten ook zien. Dementie, de werking van 
het brein is fascinerend. Elke bewoner is uniek. De een is ver-
drietig om iets waar een ander de schouders voor ophaalt. 
In gesprek gaan, als je ziet dat iemand het moeilijk heeft en 
eindigen met een lach, dat is mooi. Een hand vastpakken kan 
al helpen om een bewoner de dag, het moment anders te 
laten zien.”

Mien en Karin hebben hoge verwachtingen van de belevings- 
tuin. “De kwaliteit van leven gaat er enorm op vooruit”, zegt 
de een. “De bewoner houdt ook langer regie over wat hij 
doet”, vult de ander aan. Karin: “Naar buiten gaan is een 
basisbehoefte. Prikkels komen vaak traag of niet binnen. 
Daarom moeten we de tuin zo inrichten dat ze wel innerlijke 
prikkels voelen. Er moet uitdaging zijn.” Mien: “De kwaliteit 
van leven wordt bepaald door wat op dít moment zintuiglijk 
wordt ervaren. Onze bewoners zijn gebaat bij geuren, 
kleuren, buitengeluiden. De inrichting, dat is de beleving. En 
reken maar dat je de mensen nog gedrag kunt aanleren.”

Ze kennen de medische en psychologische voordelen van 
meer bewegen op hun duimpje. Beiden hebben een schat 
aan ervaring in de zorg. Ze zijn bewust doorgegroeid naar 
een managementfunctie, waarin hun praktische kennis 
bijzonder goed van pas komt. Zeker nu er zo veel verandert, 
is een gedegen kennis van wat er bij de verpleging en 
verzorging allemaal komt kijken geen overbodige luxe. 
Integendeel. Hier is ‘begrip’ een sleutelwoord. 

“Niet alleen hier in Heerma State verandert veel, ook het 
leven van iemand die hier komt wonen, staat op zijn kop. 
Wie altijd op zichzelf heeft gewoond, was gewend om te 
gaan en te staan waar hij wilde. Kon op elk moment van de 
dag naar buiten en overal heen. Het gemis van vrijheid, van 
levensruimte, voel je dus direct”, zegt Mien de Jong. Nieuw 

aangekomenen (en hun familie) zullen vanuit dat oogpunt 
het meest blij zijn met de nieuwe aanwinst.

Pakweg twintig jaar geleden beperkte de dementiezorg zich 
tot het bieden van onderdak onder toezicht. Er golden veel 
regels. Bewoners werden vaak met banden in een (rol)stoel 
vastgezet om opstaan en lopen te voorkomen. Bedlegerige 
patiënten hadden ‘beldekens’, zodat de verzorgers hoorden 
wanneer ze uit bed wilden. Bewegen voelde in die tijd 
bedreigend. Stel je voor, een botbreuk na een val. 
Twee jaar geleden is de strikte scheiding tussen de woningen 
in Heerma State opgeheven. Bijna alle tussendeuren 
werden ontsloten. Veel bewoners gingen meteen aan de 
wandel. Verbaasd dat ze ineens zelf konden kiezen tussen 
wel of niet een deur opendoen en een gang inlopen. Mien de 
Jong: “Er waren veel voorstanders die het ‘prachtig’ vonden. 
Maar zeker, er was ook weerstand onder de medewerkers. 
‘Doodeng. Straks zijn we mensen kwijt. Hoe houd ik een 
diabetespatiënt in de gaten als hij gaat dwalen? Er moet 
meer personeel bij’, mopperden ze. En de familie was bang: 
‘Nou hebben we vader in een veilige omgeving geplaatst, en 
nou kan hij weer weglopen. Op een andere afdeling kennen 
ze mijn vader niet.’”

Gesprekken hebben bij de meesten de zorgen weggenomen. 
Later zijn ook de binnentuinen opengesteld. Afgesproken is 
dat de medewerkers ook de ‘gasten’ van een andere afdeling 
in de gaten houden. Het vraagt om een andere werk- 
houding, ook om meer oplettendheid. Alle verandering is 
moeilijk, maar iedereen staat ervoor open. Gewoon onder-
vinden, was het parool. En dat geldt nu ook voor de tuin. 
‘Ook wij moesten en moeten wennen”, zeggen Mien en 
Karin eerlijk. “Sámen is onze kracht.”
Valpreventie is na de cultuuromslag nog steeds belangrijk, 
maar er wordt losser mee omgegaan. “We moeten loslaten, 
ruimte geven. De mensen mogen vallen, er is wat gevaar in 
die zin. Maar het risico van een breuk weegt niet op tegen de 
vele, vele lichamelijke en psychische voordelen.”

De managers kunnen de borst nog natmaken. De dementie- 
zorg is onderhevig aan een indrukwekkende reeks van 
vernieuwingen, waarvan het einde nog niet in zicht is. Zo 
zullen systemen waarmee bewoners zowel binnens- als 
buitenshuis kunnen worden gevolgd, snel gemeengoed wor-
den. Dat levert nog meer vrijheid(sgevoel) op. “En daar varen 
alle betrokkenen wel bij.” 
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DE BEWONERS

           Zo blij met buiten
Zeg ‘buiten’. Of ‘tuin’. En de gezichten van Elly, Gerard, 
Arda, Anita en Jan klaren op. Beide woorden brengen 
een reactie teweeg. Je ziet een lach, blijdschap, 
herkenning.

Ze mogen dan (jong)dement zijn, ‘buiten’ en ‘tuin’ roepen 
wel tal van associaties op. Bij Arda is dat voetballen. Bij Jan 
is dat de zon. Gerard ontsnapt er aan zijn medebewoners. 
Elly denkt meteen aan konijntjes. En Anita, net nieuw, heeft 
gefietst op de duofiets. Dat maakte haar even blij.

Een uitgebreid praatje pot over de nieuwe, grote tuin, over 
die wereld aan pas verworven vrijheden, over inrichtings-
wensen, dat is helaas niet meer mogelijk met deze bewoners 
van Heerma State. Maar Gerard telt zijn zegeningen. “Het 
voordeel is”, vertelt hij vlot, “dat ik naar buiten kan.” En wat 
betekent dat dan? “Gewoon. Vrijheid.” 

Gerard legt graag een keutje in de brasserie, maar hij was 
én is bovenal een echt natuurmens. Vaak is hij al voor dag 
en dauw in de buitenlucht te vinden. Met en zonder bege-
leiding. “Ja, als ik de kans krijg, ben ik weg. Wegwezen, als 
ze weer beginnen te kwallen. Als je net lekker bezig bent, 
beginnen ze te pesten.” Gerard doelt op zijn huisgenoten. 
Leve de tuin dus. Hij helpt bij klusjes in de moestuin en het 
verpotten van plantjes. Wat zou hij van een volière vinden? 
Big smile en een duim in de lucht: “Ik heb altijd vogeltjes 
gehad.”

Jan zegt niet zoveel. Hij is wat ongedurig en loopt graag. 
Hij is heel vaak in de tuin te vinden. “Maar ik doe er niks, 
hoor.” Activiteitenbegeleider Maai Potters weet hoe hij van 
een wandeling buiten geniet. “Ik probeer van de vier dagen 
dat ik hier werk, er drie naar buiten te gaan met bewoners. 
Ze vinden het fijn. Elke keer dat Jan de eerste stap over de 
drempel zet, slaakt hij een zucht van genoegen. Die komt uit 
zijn tenen.”

Arda geniet nog na als ze denkt aan het laatste potje voetbal 
met een collega van Maai op het grasveld. Ze kan daar haar 
energie in kwijt. Anita kijkt de kat nog even uit de boom. 
“De tuin is wel heel groot. Da’s mooi.” Elly met de geweldige 
knot - ‘die heb ik al heel mijn leven’ - is daarentegen zeer 
spraakzaam. Als Maai zegt dat ze echt in haar rolstoel zit te 
genieten als ze in de tuin is, lacht ze uitbundig. “Wie? Joh, 
doe ik dat? Ja, buiten zijn is heerlijk. Maar geen lieve vogel-
tjes in een volière, hoor. Dat vind ik zielig.”

Activiteitenbegeleider Maai haalt voor het bloemschik- 
uurtje met bewoners  graag bloemen uit de tuin. Ze denkt 
vaak na over de verdere aankleding. “Weet je wat ik per-
soonlijk zo mooi zou vinden? Klankschalen met houten kle-
pels. Als het waait, geven ze uit zichzelf een zacht getingel. 
Maar de mensen kunnen met de klepel ook zelf geluiden ma-
ken. Ik heb dat in Limburg bij een instelling gezien. Ik vond 
het prachtig. Je hebt een activiteit en tegelijk ook muziek.”

En had ze het helemaal zelf voor het zeggen, dan komt er 
ook een picknickhoek. “Samen met de bewoners, een kan 
koffie en de koektrommel naar buiten. Want buiten zijn, 
vinden de meesten geweldig.”
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DE CLIËNTENRAAD

Dementie helaas geen moneymaker
Het ei van Columbus. Zo denkt voorzitter Dré van 
Eekelen van de cliëntenraad over de nieuwe maar 
helaas nog ‘beweeg’loze en inrichtingsarme tuin rond-
om Heerma State. Deze aanzienlijke uitbreiding van de 
vrije leefruimte moet de bewoners van een ongekend 
aantal nieuwsoortige prikkels en stimulansen gaan 
voorzien om te bewegen.

Met dank aan de moderne techniek (domotica) zwaaien heel 
veel deuren sinds kort gewoon open voor bewoners die in 
staat zijn vrij door de grote, Heerma State omringende tuin 
en de binnentuintjes te wandelen of dwalen. Alleen of met 
hun familie of mantelzorger.

Daar zijn vele nachten slapen overheen gegaan. Groenhuysen 
heeft de cliëntenraad van meet af aan bij het project betrok-
ken. “Dat gaf een goed gevoel. We hebben constructief mee 
kunnen denken in brainstormsessies. Iedereen mocht ideeën 
spuien. Heel veel goede voorstellen zijn er gelanceerd. Het 
uitgangspunt was steeds: ‘Wat zouden wíj willen, als we hier 
zouden wonen?’ Links en rechts moest er wel angst worden 
overwonnen.”

Familieleden en mantelzorgers staan heel dicht bij de 
bewoners. Ze weten inmiddels als de besten hoe belangrijk 
meer bewegen is voor het welbevinden. Daar horen overigens 
ook zelf koffie zetten en een boodschap doen in het winkeltje 
bij. De tuin is een mooie extra dimensie in deze aparte we-
reld die door afnemende mobiliteit en interesse in de buiten-
wereld kleiner en kleiner wordt. Dré: “Tegelijkertijd hebben 
we de binnenwereld allengs vergroot dankzij voortschrijdend 
inzicht. De vertredingsruimte in alleen de eigen huiskamer is 
uitgebreid over de héle woning, en later het hele blok. Toen 
ontsloten zich alle binnentuinen en nu lokt de grote tuin.” 

In Heerma State hebben de cliënten niet alleen veel meer 
vrijheid ten opzichte van andere verpleeghuizen. Het begrip 
‘liefdevolle zorg’ van staatssecretaris Martin van Rijn wordt 
hier écht in de praktijk gebracht, meent Van Eekelen oprecht. 

“Als een soort mantra hebben we de afgelopen jaren steeds 
dezelfde vraag gesteld: wat kunnen de mensen zelf nog? 
Daardoor is er een omslag ontstaan in de verzorging. “Tot 
voor enkele jaren werd alles gedaan voor de bewoners, 
nu wordt veel aan henzelf overgelaten. Neem de flexibele 
tijden van opstaan en naar bed gaan naar behoefte. Wat 

een omslag is dat geweest. De verzorgenden zijn nu meer 
coaches. Dat stimuleert de bewoners en houdt hen - ook 
geestelijk - fitter.”

Van Eekelen trekt de vergelijking met de psychiatrie. “Daar 
heeft zich eerder dezelfde kentering voltrokken. Hét beeld: 
gesloten afdelingen. Alle deuren dicht. Opgesloten zijn. Om 
19.00 uur iedereen naar bed.”

Dré van Eekelen (65) heeft zijn leven lang in de zorg gewerkt. 
In zeer uiteenlopende functies en bij verschillende soorten 
zorginstellingen. Hij heeft cruciale veranderingen meege-
maakt. De omwenteling die is ingezet in de langdurige zorg 
voor dementerenden, noemt hij een geweldige vooruitgang. 
“Het ziekteproces is onomkeerbaar, verbeteren zal het niet, 
maar je kunt het wel proberen te vertragen.”

So far, so good. Maar nu de inrichting nog, die de nieuwe 
tuin van Heerma State een aangename boost moet geven. 
Op de verlanglijst: pluktuin, rozentuin, kruidentuin, volières, 
fruitbomen, zitbankjes, muziektol, kapelletje, prieel, ‘bus- 
halte’, beweegapparaten. Anderhalve ton, maar hoe kom je 
eraan?

Ouderen, ze zijn helaas geen sexy onderwerp. Geen gezond-
heidsperspectief, geen behoefte om in hen te investeren. 
Overheden, geldschieters noch serviceclubs staan te dringen. 
“Wat voor een beleid heeft de gemeente voor ouderen? 
Wordt er over hen nagedacht?” Dré van Eekelen windt geen 
doekjes om zijn kijk op de maatschappelijke interesse voor de 
dementerende oudere. 

“Er is wél veel belangstelling voor doodgaan. Er wordt heel, 
heel veel gegeven voor kanker. Dat is emotie. Kanker is levens- 
bedreigend, de grootste doodsoorzaak. Die rotziekte is een 
echte moneymaker. Hospices zijn dat tegenwoordig ook 
trouwens. Maar wat men zich kennelijk niet realiseert, is 
dat een huis als Heerma State ook een eindstation is voor 
mensen in hun laatste levensfase. Ook dementie is een 
rotziekte. Daar kom je sowieso nooit meer uit.”

De voorzitter van de cliëntenraad vindt het gek. “Ik mis het 
gemeenschappelijk respect voor ouderen. Ze zouden in deze 
laatste jaren van hun leven veel meer kunnen genieten, als er 
meer aandacht en geld voor hun leefomgeving was. Dat durf 
ik gerust te stellen.”
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DE VRIENDEN

           Eén focus: welzijn
De stichting Vrienden van Groenhuysen (VVG) bestaat 
weliswaar al sinds 1994, maar leidde een tijd een slapend 
bestaan. Sinds zeven jaar is de organisatie weer tot 
leven gewekt. Een onvermijdelijk antwoord op het 
rijksbeleid om de Algemene Wet Bijzondere Ziekte- 
kosten (AWBZ) steeds verder uit te kleden.

Zorg als eten, drinken en slapen, die wilde de overheid nog 
wel financieren. Maar de leuke en ook belangrijke dingen 
die enige toegevoegde waarde aan het leven geven, daar 
was geen geld meer voor. En nu nog steeds niet. “Welzijn 
is een particuliere zaak geworden”, verwoorden voorzitter 
Piet Bruijnincx en secretaris Wim van den Goorbergh kort en 
krachtig de meest ingrijpende verandering. 

Beiden zitten in het nieuwe bestuur dat de Vrienden van 
Groenhuysen weer van de grond af heeft opgebouwd. 
“Voor een goed begrip: de VVG is een geheel zelfstandige 
organisatie en staat los van de stichting Groenhuysen. We 
maken geen kosten, we krijgen geen bijdragen van de over-
heid en er blijft nul cent aan de strijkstok hangen”, lichten 
Piet en Wim graag toe.

Maar er moet wel geld in de pot zitten en stromen, als er 
op een van de 22 locaties van Groenhuysen een wens leeft, 
die niet aan bed-bad-brood raakt, maar aan welbevinden. 
Want alleen welzijn is de core business van de stichting 
Vrienden van Groenhuysen. Gekoppeld aan de ANBI- 
gedachte: algemeen nut beogende instelling. Aan gebouwen 
of keukens doet ze dus niet, wel aan parasols, rolstoelfietsen, 
Oudhollandse spelletjes, petanque-banen, uitstapjes, 
volières, een terras, een nieuwe televisie, een trekzak, 
activiteiten et cetera.

Gelukkig komt er - wel of niet geoormerkt - geld binnen 
dankzij schenkingen, legaten, erfenissen en soms collectes, 
bijvoorbeeld bij een begrafenis. De VVG voert een decentraal 
beleid. Elke locatie heeft zijn eigen rekening en projectteam, 
als er iets gerealiseerd moet worden. Aangevuld met exter-
nen die meehelpen om geld bijeen te brengen. De stichting 
moet echter wel eerst haar goedkeuring hechten aan een 
voorstel. Vervolgens heeft ze een soort van bankiersfunctie. 
Elke locatie beschikt bovendien over twee bestuursleden ter 
ondersteuning. Voor Heerma State zijn dat Wim van den 
Goorbergh en Olav Posthumus.

Bij heel grote projecten, zoals de welzijnsbevorderende aan-
kleding in de uitbreiding van hospice Roosdonck, is het zinvol 
om een apart fundraisingcomité op te richten. Voor het hos-
pice werd in de kortste keren 90.000 euro bij elkaar gebracht.

Zo gemakkelijk zal het bij Heerma State niet gaan. Ook al 
is dementie een dodelijke ziekte, het brengt nu eenmaal 
geen troepen op de been die in no time een paar ton bijeen 
sprokkelen, zoals bij kanker usance is. Piet Bruijnincx en 
Wim van den Goorbergh denken dat een fundraisingcomité 
echter ook noodzakelijk is om de belevingstuin rond Heerma 
State op te tuigen. 

“Als echt álle wensen worden gerealiseerd, zou er 180.000 
euro nodig zijn. Dat is héél veel geld. We zijn onlangs 
helemaal bijgepraat. Nu hebben we wat, nu begint ‘plan 
tuin’ voor ons te leven. De VVG wil het project wel in de 
tijd plaatsen. Niet alles kan tegelijk. Misschien moeten we 
denken in deelprojecten. Op korte termijn zullen we in elk 
geval iets in elkaar gaan schroeven. Eerst goed nadenken, 
hoe we het een en ander handen en voeten gaan geven.”

Eén ding is zeker: het staat voor de VVG buiten kijf dat de 
tuin de bewoners meer levensplezier kan bezorgen. En met 
name de jong-dementerenden. “De mensen krijgen meer 
prikkels en genieten meer vrijheid. Er valt straks wat te 
beleven. Dat is onze grootste motivatie om aan het project 
mee te werken.”
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DE PSYCHOLOOG

Moet je dan risicoloos willen leven?
Er is de laatste tijd in Heerma State een flinke slag 
gemaakt naar meer kwaliteit van leven. De psychologen 
Marcella Mangelaars-van der Velden (ontwikkelings- 
psycholoog) en Pleun van Dort (psycholoog NIP) 
hebben zich daar vanuit hun professie heel sterk 
voor gemaakt. “Het is echt een speerpunt voor ons”, 
benadrukken ze.

De opkomst van psychologen in zorgcentra is eigenlijk 
een teken dat dat streven naar meer kwaliteit breed wordt 
gedragen. “We krijgen steeds meer ruimte binnen de  
ouderenzorg. We worden ingeschakeld bij probleemgedrag 
of stemmingsproblematiek. We prefereren eerst psycho- 
sociale interventie, dan pas medicatie. En we onderschrijven 
ook het belang van ondersteuning van cliënten, mantelzorg, 
partner en kinderen.”

Kwaliteit eist meer aandacht voor de laatste fase van het 
leven. “Erachter komen waar iemand behoefte aan heeft en 
dat dan proberen te realiseren.” Het openzetten van tussen- 
en buitendeuren en de vrije uitloop naar de tuin heeft 
voeten in aarde gehad. Dat is een gegeven. Marcella en Pleun 
hebben een rol  van betekenis gespeeld in het moeilijke 
proces naar meer vrijheid. Ze hebben heel wat gesprekken 
gevoerd met medewerkers, maar ook met familieleden. De 
boodschap was telkens: ‘Moed hebben. Vertrouwen koesteren.’

Meer vrijheid en daardoor meer beweging heeft voor hen 
alles te maken met meer kwaliteit van leven. “Zeker voor de 
mensen die net zijn opgenomen en de jonge dementeren-
den die hier ook wonen. Die hebben echt bewegingsruimte 
nodig en hechten nog zeer aan eigen regie: ‘Ik wil en ik ga 
naar buiten. Nu.’ Hoe verder de ziekte vordert, hoe minder 
de behoefte aan veel lopen wordt. We praten dus over de 
bewoners die de vrijheid aan kunnen. En zij die nog lopen. 
Voor sommigen ontstaat misschien iets te veel ruimte, maar 
we kunnen straks goed individualiseren. Een tag aan de 
broekband of jas kan bepalen welke deuren er open gaan of 
dicht blijven.” 

Blijven monitoren is belangrijk en durven ingrijpen ook. Toen 
de binnendeuren tussen de woningen opengingen, werd het 
in één woning te onrustig. De bewoners daar konden niet 
tegen het op en neer lopen van vreemden. “Dus ging de toe-
gangsdeur (tijdelijk) weer op slot.”

Beide psychologen voelen heel goed aan dat de verzorging 
van nature heel erg is ingesteld op controle en veiligheid: 
niet vallen, niks breken. “Daar staat echter de regie, de 
kwaliteit van de bewoner tegenover. We zoeken naar een 
goede verhouding tussen beide. Dat is best wel spannend. 
Meer loslaten en tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid 
dragen voor bewoners van andere woningen. We hebben 
er veel over gepraat. Het sturen van groepsprocessen is een 
interessant aspect van ons vak.”

Ze wijzen erop dat de zorgteams een superbelangrijke 
schakel zijn. “Zij zijn de instrumenten om mensen beter 
te laten functioneren. Vandaar dat een belangrijk deel van 
ons werk zich richt op de teams. Daar hoort ook gedrags- 
therapie bij.”

Pleun denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. “Iedereen is 
wel heel erg nieuwsgierig hoe meer regie voor de bewoners 
uitpakt. Maar dan nog. Moet je dan risicoloos leven? 
Lekker toch om door de tuin te kunnen struinen. Lekker toch 
om een deur open te kunnen maken? Belangrijk voordeel 
is ook dat mensen zich kunnen onttrekken aan negatieve 
prikkels in de huiskamer. Er zijn hoekjes en bankjes genoeg 
in de tuin. Misschien zien we mensen straks altijd op een vast 
plekje zitten. ”

Toen de woningen niet in open verbinding met elkaar 
stonden, liepen veel mensen vaak rondjes. Dat ontaardt in 
onrust. Onrust wekt soms agressie op.  De psychologen zijn 
er voorstander van dat er in de tuin een min of meer vaste 
looproute wordt gecreëerd, zodat de bewoners gericht kun-
nen wandelen. “Ben benieuwd of ze bij een regenbuitje ook 
naar buiten gaan”, vraagt Marcella zich lachend af. 

Werken met ouderen. Beiden vinden het geweldig. Marcella: 
“Geen dag is hetzelfde. Natuurlijk, we hebben te maken met 
een nare ziekte. Met agressie, apathie, onrust, doolgedrag. 
Mensen met vasculaire dementie lijden meer. Het imago van 
een huis als dit is: ‘Iedereen is daar ongelukkig. Het is één 
trieste boel.’ Maar neem van ons aan dat er hier ook heel 
veel te lachen valt. Meer dan je verwacht. Velen zijn best 
gevoelig voor humor.”
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DE ETHICUS

       Ze doen ertoe als mens
“Medisch is er niets aan dementie te doen. Wat kapot 
is, kun je niet verhelpen. Op termijn kunnen we mis-
schien wat. Maar één ding kunnen we wel betekenen: 
demente mensen een menswaardig bestaan geven.”

Wat is menswaardig en hoe realiseren we dat dan? 
Dr. Madeleine Timmermann probeert als verpleegkundige, 
ethicus en theoloog - een gouden match vindt ze zelf en 
velen met haar - die vraag te beantwoorden. “In de eerste 
plaats door naar hen te luisteren. Luisteren, dáár draait het 
om. Luisteren naar wat de patiënt, deze kwetsbare mens, 
vraagt. Niet wat het protocol wil of wat gebruikelijk is. Elke 
mens is anders, dus elke dementerende mens ook.”

Mensen met dementie in een verder gevorderd stadium zijn 
vaak tot niet veel meer in staat dan het slaken van kreten 
of geven non verbaal hun ongenoegen aan. Aan zorg- 
verleners - professionals en mantelzorgers - de taak om 
erachter proberen te komen, wat er aan die kreet of dat  
gebaar ten grondslag ligt. “Als je dat achterhaalt, en je past 
je handelingen aan, dan kun je veel winst behalen.”

Alzheimer, dementie, daar is iedereen bang van. Trouw kopte 
tien jaar geleden: ‘Nederlander is liever dood dan dement’, 
weet Madeleine Timmermann, onder meer werkzaam bij 
Groenhuysen. “Het raakt aan iets wat heel wezenlijk is. 
Het gaat in wezen om angst. Om doodsangst. Om angst 
voor verval. We zoeken altijd naar de zin van iets, maar bij 
dementie wankelen de kaders.”

De algemene verwachting is dat in Nederland steeds meer 
mensen door een vorm van dementie zullen worden ge-
troffen. Het is vooral een ouderdomsziekte. Naar schatting 
komt bij 10 procent van de 65-jarigen dementie voor en 
dat percentage loopt op naar 20 procent van de 80-jarigen 
tot 40 procent van de 90-plussers. Madeleine: “In ons land 
is sprake van dubbele vergrijzing: steeds meer mensen 
worden steeds ouder. Dus zullen er ook meer mensen 
met dementie te maken krijgen. We zullen er anders naar 
moeten gaan kijken. We moeten het probleem niet vergroten. 
Maar we moeten het ook zeker niet met een roze wolk om-
wikkelen. Het is en blijft een rotziekte, waardoor mensen 
heel erg ontheemd, angstig en onrustig kunnen zijn. ”

Belangrijk noemt de ethicus/theoloog het dat je de mens 
blijft zoeken, dwars door de aftakeling heen. Dat betekent 

aansluiting zoeken. “Als er verdriet is, is er verdriet. Ga dan 
niet leuk zitten doen. MENSlievende zorg, dát is de goede 
zorg. Je aanbod afstemmen op wat die kwetsbare man of 
vrouw vraagt. Want een dementerende mag nog zo dement 
zijn, hij doet ertoe als mens.”

Draaglijk maken. Het hier en nu benadrukken. Een beetje 
om de waarheid heen cirkelen, in plaats van voortdurend 
confronteren met onvermogen en onbegrip. Voor hén 
de herinneringen ophalen. Zelf vertellen hoe het met je 
is, in plaats van te zitten wachten op de vraag daarnaar. 
“Beetje mee bewegen dus. In soepelheid van de geest 
kun je je trainen. Maar mantelzorgers mogen, moeten ook 
de ruimte krijgen om verdriet te hebben om hun naaste. 
Ze hebben het zwaar. Ze moeten zich steeds opnieuw 
programmeren. Hun oude vertrouwde relatie verdampt. 
Dementie is echt een verliesziekte.”

Wat is van waarde in je leven? “Dat zijn vaak kleine dingen, 
zie ik in mijn vakgebied. Omdat alle mensen anders zijn, 
blijft het zoeken naar wat bij iemand past. Het gaat vaak om 
kleine momenten, maar dat zijn dan wel goede momenten,  
die een blijde blik, een lach teweeg brengen. Heel grote 
vragen hebben vaak heel kleine antwoorden.”

Het hier en nu benadrukken. Dat slaat ook op de belevings- 
tuin. “Een gangetje naar de brasserie, naar het winkeltje, 
dat is ook leuk. Maar de grote tuin biedt straks meer 
mogelijkheden. Er valt heel wat te ontdekken. Er is meer te 
beleven. Een grotere vrijheid, zeker. Maar dat voelen alleen 
zij die erom geven. De een hecht er meer waarde aan 
dan de ander. De andere mens hecht misschien meer aan 
liefde. Of aan rechtvaardigheid. Het gaat erom wat bij je 
past. De belevingstuin kan de bewoners van Heerma State 
weer een beetje tot leven wekken, omdat ze dingen 
herkennen. Omdat er herinneringen boven komen drijven. 
Omdat een stemming wordt opgeroepen.”

Verpleeghuizen, dementie, geen populaire goede-doel- 
bestemming. “Ik weet het”, zegt Madeleine Timmermann 
rustig. “We willen niks wat oud en versleten is, toch!? 
Voor mij geldt: de intensiteit van het leven is wat bloeit en 
aftakelt. Mijn missie is: het mag er zijn.  Allebei. Breng in 
verpleeghuizen wat luxe aan. Noem het wellness. Daar 
hebben de meest-kwetsbaren wat aan. Ik zou zeggen: ze 
hebben er recht op.”
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DE VERPLEEGHUISARTS

             Oud is nogal taboe
Christine Groeninckx lacht. “Ik ben al tien jaar huisarts 
van het spul hier.” Ouderen hebben zo’n aantrekkings-
kracht op de specialist ouderengeneeskunde dat ze als 
huisarts in België besloot verpleeghuisarts te worden. 
“Dementerenden zijn overgeleverd aan hun omgeving. 
We kunnen heel veel voor hen betekenen. Bepaalde 
behoeftes vervullen van een hulpeloos iemand, op hún 
manier kenbaar gemaakt.” Die toewijding brengt ze in 
Heerma State in de praktijk.

Eerst maar een stukje algemene informatie. Dementie kan 
vele oorzaken hebben en zich op allerlei manieren manifes-
teren. Van de vele soorten zijn er twee het meest bekend: 
Alzheimer en vasculaire dementie. Beide brengen op den 
duur ernstige beperkingen met zich mee, zoals geheugenver-
lies (de lange termijn blijft het langst bewaard), achteruitgang 
van het kortetermijngeheugen en belemmering van de alge-
mene dagelijkse levensverrichtingen als lopen en aankleden. 
Mensen met Alzheimer leven gemiddeld nog een jaar of vijf. 
Het heftige proces is niet te stoppen, wel wat af te remmen, 
bij voorbeeld door medicatie. 

Het is wettelijk bepaald dat alleen mensen die écht niet meer 
thuis kunnen blijven, kunnen worden opgenomen op een 
gesloten afdeling in een verpleeghuis. Ze zijn dan een gevaar 
voor zichzelf of hun omgeving, bij voorbeeld omdat ze het 
gas aan laten staan. Of er is sprake van ernstige verwaarlo-
zing. Dankzij inspanningen van familie of andere mantelzor-
gers kan een opname in een verpleeghuis worden uitgesteld. 
Daardoor leven in Heerma State mensen met verschillende 
gradaties van dementie.

De verpleeghuisarts brengt de fase van dementie in kaart 
door middel van lichamelijk onderzoek en een nauwgezette 
screening. Op basis van de uitkomsten daarvan worden lij-
nen uitgezet voor regie over de zorg en de behandeling. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van professionals als 
fysiotherapeuten en ergotherapeuten voor het bewegings-
apparaat, en soms ook van een neuroloog. In het op te 
maken zorg/leefplan staat de cliënt en het contact met de 
omgeving centraal. 
“We proberen de cliënt er zo veel mogelijk bij te betrek-
ken. Voor de één is vrijheid belangrijk, voor de ander is pijn- 
controle, het niet hebben van ongemakken, essentieel. 
We spelen in op accenten. Familie en mantelzorgers zijn 

zeer belangrijk om die bijzonderheden te benoemen”, licht 
Christine Groeninckx toe. 
Sinds haar aantreden is er kwalitatief veel verbeterd in Heer-
ma State. “De medicatie is heel kritisch bekeken. En van fixa-
tie - vastbinden - is geen sprake meer. En nóg is er een wereld 
te winnen.”

Eigenlijk is er maar één hoofdzaak, benadrukt de arts. “Het 
leefbaar maken, het verbeteren van het nu. Het gaat beslist 
niet om het verlengen van het leven.” Tot enkele jaren 
geleden kwam het geregeld voor dat bewoners een jaar of 
acht in een verpleeghuis doorbrachten. Dat is nu bijna on-
denkbaar. Groeninckx: “We krijgen steeds zwaardere en 
complexere zorgvragen, al vanaf het moment dat iemand 
hier komt wonen. Het gemiddelde verblijf is aanmerkelijk 
korter. Aan ons de taak om de kwaliteit in de resterende 
periode tot de dood te optimaliseren. Dat is ook voor de  
familie belangrijk.”

De aanleg van de belevingstuin maakt haar ‘superblij’. 
“Vrijheid is winst. Bewegen is een basisbehoefte van de 
mens. De functie lopen blijft vaak het langst in tact. Wij 
promoten mobiliteit zeer. Het vasthouden van spierkracht 
levert beduidend minder valgevaar op, is bewezen. 
Gevarieerde looproutes buiten zorgen voor frisse lucht en 
zonlicht (vitamine D), goed voor geest en lichaam. Herken- 
bare elementen in de tuin werken op de stemming en 
kunnen depressieve gevoelens verdrijven. Nu schrijven we 
geregeld medicijnen voor om onrust te bestrijden. Al veel 
minder dan jaren geleden, maar wellicht dankzij de open 
tuin straks nog in geringere mate. Vlak niet uit wat dat 
betekent: medicatie heeft vrijwel altijd bijwerkingen als dui-
zeligheid, valangst en spierverslechtering. Door beweegpro-
gramma’s aan te bieden in plaats van medicijnen is het aantal 
valincidenten al teruggebracht.”

De tuin dus en de inrichtingswensen. Christine Groeninckx  
zucht. “Oud is nogal taboe. Kanker is booming, vooral als het 
kinderen betreft. En ook hospices raken het gevoel. Ik denk 
dat mensen te weinig beseffen dat de zorg die wij verlenen, 
ook palliatieve zorg is: op weg naar het naderende levens- 
einde. Zo ziet helaas bijna niemand het.” Contact met 
de buitenwereld, gaan en staan waar je wil, zijn voor een 
dementerende van ‘levensbelang’. Gedrogeerd zijn blokkeert 
die basisbehoefte. “Dus als je moet kiezen …”
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JONGE MENSEN MET DEMENTIE

                 In een notendop
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Diagnose dementie voor het 65e levensjaar.

ONDERSCHEIDEND 
• vaak andere oorzaken dan bij ouderen
 - andere ziekteverschijnselen
 - problematiek manifesteert zich heel anders
• andere, vaak intensievere aanpak noodzakelijk

HOEVEEL?
• onbekend 
• geen registratie en geen prevalentie-onderzoek
• volgens deskundigen:  in 2016 circa 25.000 met
 diagnose dementie
• het worden er snel meer

PROBLEMATIEK EN KENMERKEN
• neiging tot sociaal isolement door sociaal
 onaangepast gedrag
• gevoelig voor prikkels uit de omgeving
• gedragsstoornissen
• snel overprikkeld, gebrek aan zelfcontrole, impulsiviteit, 
 ontremd gedrag 
• wisselingen in functioneren door duidelijke invloed
 van stemming 
• weinig oog voor anderen
• verminderde zelfredzaamheid, verlies van autonomie
• niet goed voor zichzelf zorgen 
• hulp weigeren

VERTRAAGDE DIAGNOSTIEK
• duurt gemiddeld 4,6 jaar 
• vaak eerst andere diagnose
• verlegenheid, schaamte en ontkenning zijn slechte
 raadgevers
• omgeving ontkent 
• psychologiseren

WAT IS ER SCHIJNBAAR AAN DE HAND?
• overspannen/overwerkt
• burn-out
• depressief
• slechte werkomgeving 
• gewoon onhandig 
• verstrooid

ALGEMENE CIJFERS DEMENTIE IN NEDERLAND
• 2016: circa 260.000
• in 2040 verdubbeling tot ten minste een half miljoen;
 wereldwijd 115 miljoen (WHO rapport 2012).
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DE KLEINZOON

           Pas 68 jaar is hij
’t Is aan alles te merken. Je hoort het, je voelt het. Ramon 
Koole uit het Zeeuwse Kapelle is dol op zijn opa. 
“Klopt. Ik heb een heel speciale band met hem. Ik wil 
hem steeds zien. Hij was altijd nauw betrokken bij mijn 
opvoeding. Zwemles, vissen, voetballen. Ik noemde 
hem wel ‘de grappenkoning’.”

Op het open gezicht van de zeventienjarige mbo-student te-
kent zich emotie af. Wat zou hij graag willen dat zijn opa 
Fup Voogd weer net als een paar jaar geleden bij hem om de 
hoek woonde. “Effen aanwippen, een praatje maken, even 
aanraken. Maar het is niet anders. Toch kom ik, als het kan, 
elke zondag hier met mijn ouders en broer.”

Het is zo verschrikkelijk snel allemaal gegaan met opa, 
verzucht de mooi kastanjeroodharige kleinzoon. “Pas 68 
jaar is hij. Hij kreeg op jonge leeftijd de ziekte van Parkinson. 
Ergens in de veertig was hij. En daar is dementie bij gekomen. 
Jong-dementerend noemen ze dat. Het WK voetbal in 2014 
heeft hij nog volop mee beleefd. We zaten in een vakantie- 
huisje. Met wat zorg tussendoor ging het prima. Daarna 
ging hij hard achteruit. Uiteindelijk was het voor zijn vrouw 
te veel om hem thuis te verzorgen, ook al kwam de thuis-
zorg over de vloer. Niet zo lang voor hij in Heerma State is 
opgenomen, nog geen jaar geleden, verhuisde zijn vrouw 
nog halsoverkop met opa naar West-Brabant. Daarom zit hij 
nu in Roosendaal,” verklaart hij de afstand.

Voor een zeventienjarige is er in een verpleeghuis niet zoveel 
te beleven. Opa communiceert zeer moeilijk en zijn woning-
genoten ook. Geen reden voor Ramon om weg te blijven, 
al heeft hij als zeventienjarige genoeg leuke dingen op het 
programma. Een vrolijke lach: “’t Is wél een beetje saai hier.” 
Maar opa Fup is hem alles. Hij voert gewoon hele gesprekken 
met hem. “Ik vertel altijd over mijn voetballen van zaterdag. 
Jarenlang stond hij elke zaterdag langs de lijn, weer of geen 
weer. Opa was een echte sportman en sportliefhebber. Hij 
weet er echt alles van. Niet zo lang geleden deden we een 
spelletje met hem en daar zaten allemaal sportvragen in. Hij 
wist nog zoveel namen, prestaties, kampioenschappen, we 
konden het gewoon niet geloven.”

Ramon laat de kamer van zijn opa zien. Aan de muren hangen 
prachtige, realistische olieverfschilderijen met schepen, mo-
lens, landschappen. “Moet je die details zien. En de kleu-
ren.” Trots straalt van zijn gezicht. “Heeft opa geschilderd. 
De Parkinson dwong hem met deze hobby te stoppen. 
Dat is ook een rotziekte. Weet je trouwens dat zijn moeder 
nog leeft. In Vlaardingen woont ze. Hij is daar geboren. Zij is 
nog heel erg goed.”

Als het effe kan, gaat Ramon samen met zijn opa - oud- 
docent techniek -  een rondje maken op de dubbele fiets die 
Heerma State in de berging heeft staan. “Lekker de buiten- 
lucht in. Ik trap en stuur en hij kan mee trappen. Beweging 
is goed voor hem. Hij kan helaas ook ineens niet meer goed 
lopen. Als we niet fietsen, dan gaan we met de rolstoel naar 
buiten. Ik vind de nieuwe tuin mooi geworden. Helaas is die 
grotere vrijheid niet meer voor opa weggelegd. Hij beseft de 
meerwaarde van de tuin ook niet. Dat is erg jammer.”

Ramon ziet ook dat de tuin nog een echte belevingstuin 
moet worden. En dat dat veel geld kost. Het doet hem 
pijn dat dementie niet de aandacht trekt van goede-doel- 
activisten. “Als hij kon, zou opa zijn leven geven om geld 
bijeen te sporten voor een goed doel. Dat weet ik zeker. Ik 
denk dat hij voor Parkinson zou rennen of fietsen.”
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DE DOCHTER

Ze worden gewoon een ander mens
Ze had wel een verschrikkelijk drukke baan, maar altijd 
verkondigde ze met grote stelligheid: ‘Moeder, wat er ook 
gebeurt, je gaat niet naar een verzorgingshuis’. Vier jaar 
geleden stierf haar vader na een verblijf van acht jaar in 
een verpleeghuis. Lilian Linders - Bosman merkte, toen 
haar vader nog leefde, wel wat aan haar moeder. 
Maar de structuur van de dagelijkse gang naar het 
verpleeghuis en de zorg voor haar man hielden 
veel verborgen. Toen verschijnselen van dementie 
na het overlijden van haar vader steeds manifester 
werden, heeft de Etten-Leurse in combinatie 
met dagbehandeling twee jaar lang de zorg voor haar 
moeder op zich genomen. “Gelukkig had mijn man ook 
een drukke job, daarom miste hij mij niet”, grapt ze. 

Tot zelfstandig wonen geen optie meer was. Lilian nam zelf 
de ingewikkelde indicatie-rompslomp op zich. Samen met 
haar moeder en een brok in de keel bezocht ze een reeks 
verpleeghuizen in West-Brabant en onderwierp die aan een 
kritische blik. “In Heerma State werkt een vriend. Die heeft 
mijn moeder het hele huis laten zien. Een verzorgende zat 
net accordeon te spelen. Ze viel werkelijk als een blok voor 
dit gebouw. Wat een pak van mijn hart. 24 uur per etmaal 
wordt er op haar gelet. Als ze bang is, is er altijd iemand 
voor haar. Haar kamer in Heerma State is een kopie van haar 
laatste appartement. En haar huisgenoten vallen bij haar in 
goede aarde. ”

Marie Bosman - Lachnit heeft altijd gevaren als binnenschip-
per met haar man. Ze is fit, loopt veel en doet alles. Ze doet 
mee aan de crea-middagen, bloemschikken, is lid van de 
tuinclub. “Ze kan wel honderd worden. Alleen zou je dat nu 
even niet zeggen, want ze is helaas flink gevallen bij het uit 
bed stappen.” De 84-jarige dame maakt optimaal gebruik 
van de vrijheid die Heerma State haar biedt. “Dat was ook 
het eerste wat mij hier aan stond: dat de bewoners gewoon 
rond kunnen lopen door alle woningen. Moeder gaat veel op 
stap met haar rollator, al is ze soms een beetje bang te ver-
dwalen. Gelukkig woont ze ook in een vrij mobiele groep.”

Lilian vindt het geweldig dat de bewoners van Heerma State 
nu heerlijk naar buiten kunnen, met of zonder begeleiding. 
“Moeder heeft natuurlijk altijd gevaren, was altijd buiten. 
Later was ze ook voortdurend in de tuin te vinden. Ik ben 
hier minstens twee keer per week. Ik probeer dan ook 
andere mensen mee naar buiten te nemen. Ik ben inmiddels 

ook de familiecontactpersoon geworden voor deze woning. 
Ik zet me in om familieleden en mantelzorgers enthousiast 
te maken om langs te komen en mensen aan de arm mee 
de tuin in te nemen. Ze worden gewoon een ander mens. Ze 
zien er gewoon gelukkiger uit.”

Lilian, ook lid van de Cliëntenraad, heeft ervaren dat veel 
familieleden het eng vonden dat alle buitendeuren van het 
slot gingen. “Sommigen gingen er dwars voor liggen. Maar 
ik ben blij dat de generaties na ons - en wij zelf natuurlijk  
ook - straks minder beperkt worden. Ik zie trouwens nu 
al meer rust sinds de bewoners vrij kunnen lopen. En ik 
zie ook mensen zelfstandig buiten wandelen, van wie de 
familie heeft gezegd: ‘Dat gaan we dus niet doen’. Laat 
iedereen elkaar enthousiast maken, de andere kant van het 
verhaal vertellen. Over de buitenlucht, de beweging, de 
vogels, het opbouwen van weerstand”, propageer ik.

Lilian prijst de flexibiliteit van de medewerkers in Heerma Sta-
te. “Dat is een van de fijne dingen hier. Niet alles te stipt. Zelf 
bepalen of je op wil staan en naar bed wil gaan. Want hoe je 
het ook bekijkt, dit hier is een eindstation. Dementie is dode-
lijk, dit is gewoon een hospice. Alleen is de verblijfsduur hier 
langer. Pijnlijk, maar zo is het wel .”

Ze constateert nuchter dat verpleeghuizen niet populair zijn 
als ‘goed doel’. “De tuin is gelukkig gerealiseerd, maar nu 
de inrichting nog. Ik hoop van harte dat alle wensen die 
er leven, op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. 
Bewegingsapparaten, een kapelletje, een prieel, water- 
partijtjes. En dat wij dan een voorbeeld mogen zijn voor 
andere verpleeghuizen. De zorg heeft namelijk ook leuke 
kanten.”

• Marie Bosman plantte bij de
 officiële opening van de 
 belevingstuin een linde.
 Een bordje met haar naam
 erop herinnert bezoekers
 van de tuin nog lang aan
 deze bewoner.
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DE ANDERE TUIN

   De samenleving binnengehaald
Heerma State is De Hogeweyk niet. Elk verpleeghuis 
is in zijn soort bijzonder. Wie kennis maakt met de 
filosofie achter De Hogeweyk in Weesp en de effecten 
van de uitwerking ervan tot zich laat doordringen, wil 
- als de nood aan de man komt - zijn laatste levensfase 
daar wel doorbrengen. Een kijkje achter de schermen 
en in de druk gebruikte tuin.

Vanuit de hele wereld reizen delegaties uit de psycho- 
geriatrische verzorgingsdiscipline naar Weesp om met eigen 
ogen het inmiddels beroemde concept van De Hogeweyk te 
aanschouwen. In Nieuw-Zeeland en Australië openen zomer 
2017 nagenoeg identieke verpleeghuizen.

Vijftig procent van het 15.000 m2 metende grondoppervlak 
van De Hogeweyk is tuin. Groot, door gevels omsloten, veilig. 
Een natuurlijke verbinding tussen de 23 woningen van dit 
verpleeghuis voor 140 dementerenden. Kleinschalig wonen 
op grote schaal. Het geheel oogt als een dorp, met straatjes 
met naamborden, een waterpartij, pleinen, hofjes en kunst-
werken. Bewoners en medewerkers trekken hun jas aan, als 
ze naar de supermarkt gaan, waar alle maaltijdingrediënten, 
lekkers, drankjes, wijnen en wat dies meer zij worden 
gekocht én gewoon afgerekend. Of ze lopen door de binnen-
tuin naar het bruin café, het theater voor 128 man, de aparte 
muziekzaal met fraaie kroonluchters (waar diverse muziek-
verenigingen hun thuis hebben) of het luxueuze restaurant, 
waar koks en obers werken met een horeca-opleiding en een 
bijscholing op het gebied van ouderenzorg. Ook gasten van 
buiten lunchen en dineren hier. Een multifunctionele ruimte 
past duidelijk niet in het concept. Een praktijk voor fysio- 
therapie - ook in een van de straten - wel.

Elke keer, als je in de tuin een hoek om gaat, kom je in een 
andere atmosfeer terecht. Leilindes, een mooie bloementuin, 
een stadstuintje, overal verschillende planten en bomen, stille 
hoekjes, grote terrassen, beschutte terrasjes, een opslag-
plaats voor haardhout of een konijnenhok. Elke sfeer past 
bij de stijl in de wooneenheid die eraan grenst. Maar de tuin 
moet tuin zijn. 

De bewoners wonen in de stijl die bij hen en het leven dat 
voor een groot deel al achter hen ligt, past. Zeven verschil- 
lende leefstijlen zijn er. Om er enkele te noemen: stads 
(uitgaan, cafés, prullaria, de markt); cultureel (reizen, 
theater, muziek, kunst); Indisch (gastvrij, samen eten, familie, 

eigen muziek, kleding); Goois (deftig, geld); ambachtelijk 
(robuuste meubels, landelijk, stamppot). Elk huis is anders 
ingericht, overal wordt anders gegeten, ingenomen door 
mensen die perfect in de groep passen. Daarvoor is met het 
onderzoeksinstituut voor de zorg Motivaction een verfijnde 
zoekwijzer ontwikkeld.  

“Een brein werkt met plaatjes. Alles hier klopt met de 
plaatjes in de hoofden van de mensen. Alleen dan snappen 
ze, waar ze zijn en wat hier gebeurt. We spélen niks. Alles 
hier is echt”, bezweert Yvonne van Amerongen - Heijer. “De 
mensen beleven hier dat ze thuis zijn. We bieden aan wat 
ze willen, wat herkenbaar is, wat bij hen hoort. Wie met 
gevorderde dementie in een verpleeghuis terecht komt, moet 
door grootschaligheid niet in verwarring raken. Dat maakt 
onrustig. Als je niet begrijpt, raak je gefrustreerd.” 

Yvonne van Amerongen is management consultant en van 
meet af aan zeer intensief betrokken bij het bedenken van 
het concept en de uitwerking ervan. Het concept werd al in 
1993 geïmplementeerd, in een toen nog oud verpleeghuis 
dat in 2008 geheel gerenoveerd volgens het ideale concept 
werd opgeleverd.
Alle deuren staan er open. Er is maar één, door een recepti-
onist bewaakte en gestuurde in- en uitgang. Domotica vindt 
De Hogeweyk overbodig. “Niet vrijheidsbeperkende, maar 
vrijheidsbegeleidende maatregelen. De medewerkers kennen 
de bewoners en weten waar ze wonen. Dat blijkt afdoende. 
Niemand raakt hier kwijt.” 

Stichting Groenhuysen hanteert weliswaar een ander con-
cept, maar werkt hard aan het implementeren van nieuwe 
inzichten over dementie. Bewegen is net als in De Hogeweyk 
een zeer belangrijk item geworden. Met het gebruik en de 
inrichting van de nieuwe tuin bij Heerma State wordt in 
Hogeweykse termen gedacht. Rust, ontspanning, frisse lucht, 
daglicht, een veilige omgeving voor mensen die niet meer 
precies weten hoe het leven in elkaar steekt. Maar die wel 
opfleuren van een geur, een bloem, een fontein.

Meer beweging, meer vrijheid voorkomen veel agressie en de-
pressie, zoals ze al lang weten in De Hogeweyk. Yvonne van 
Amerongen: “Bewegen - en dan bedoel ik niet in een kring 
in de huiskamer een bal naar elkaar gooien, want dat is zó 
onnatuurlijk; dat doet niemand thuis - is zeer belangrijk voor 
je brein. Er is maar één ding belangrijker: sociale contacten.”  
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