
Leven in de 
brouwerij

Met het Anton Pieck-hofje realiseerde de Haarlemse 

stichting SHDH een kleinschalige woonvorm voor 

dementerenden. Daarna volgden alle huizen van de 

stichting hetzelfde voorbeeld. Het is een buurt zoals 

elke andere. Elke bewoner heeft een voordeur aan 

de straatkant, de familie heeft een eigen sleutel, 

en ze komen en gaan wanneer ze willen. “Ik wil 

dementerende bewoners niet isoleren, ze horen 

gewoon bij de maatschappij, net als jij en ik”, aldus 

directeur Esther Merkies.

Op het gemoedelijke plein van verpleeghuis 
Overspaarne staan gezellige leestafels 
met stapels Libelle’s en Margrieten. Het 
personeel eet een middagboterham aan de 
grote eettafel. Op de bank ernaast voert een 
bewoonster een enthousiaste dialoog met 
een denkbeeldige gesprekspartner. Als even 
later een medebewoner haar uitnodigt om 
een stukje te wandelen verschijnt een brede 
lach op haar gezicht. Luid schaterlachend 
wandelen ze samen door de gang. Het is 
maandag en ondanks de drukke agenda vertelt 
Esther Merkies in alle rust over de fi losofi e van 
Overspaarne in haar werkkamer. ‘Wij willen 
dat bewoners hun oorspronkelijke leven zo 
normaal mogelijk kunnen voortzetten. Die 
gedachte moet je elke dag levend houden. Toen 
ik hier een paar jaar geleden kwam werken, 
kwamen de kranten van alle bewoners bij de 
receptie binnen. We zeiden tegen elkaar:
klopt dat nou wel?



van de medewerkers met alleen een pakje stroopwafels op 
zak kennis ging maken met de bewoner en de familie. Zij 
werd naderhand gebeld door de familie, die waren laaiend 
enthousiast dat er echt naar hen werd geluisterd. Het gaat 
erom dat je iemand het gevoel geeft dat hij welkom is. En dat er 
een klik is. Je moet de intake niet Medicaliseren, die gegevens 
kun je in een eerder stadium opvragen. Dat iemand agressief 
reageert vind ik niet zo spannend, het gaat mij erom dat ik 
weet waaróm iemand agressief reageert. Ik wil weten wie die 
bewoner is en wat er in hem of haar omgaat. Misschien zit 
diegene om heel begrijpelijke redenen gewoon niet lekker in 
zijn vel. Het is ook logisch dat mensen die hier komen wonen 
van slag kunnen zijn, hoe zou jij je voelen als je je vertrouwde 
omgeving moest verlaten?’ 

Eerlijk over zorg
Des te duidelijker en eerlijker je in het kennismakingsgesprek 
bent over welke zorg mensen wel en niet kunnen verwachten, 
des te beter de kwaliteit van zorg, stelt Esther. ‘Alles staat of 
valt met de kwaliteit van de relatie tussen de medewerkers, 
de bewoners en de familie. En een goede relatie begint bij het 
kennismakingsgesprek. We hebben een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid als zorginstelling om het budget zo 
goed mogelijk te besteden. Daarom moet je met de familie 
bespreken hoe de indicatie eruit ziet. Zodat ze weten wat ze 
wel en niet kunnen verwachten. Dan kun je best een keer een 
uitzondering maken, maar dan moet je weer iets anders laten. 
Of in goed overleg iets anders afspreken. Op verzoek van de 
familie begeleidde kort geleden één van de medewerkers een 
bewoner naar de begrafenis van zijn vrouw. Strikt genomen 
werd dat niet vergoed vanuit het zorgzwaartepakket. De 
medewerker twijfelde er geen moment aan om mee te gaan. 
Dat vond ik helemaal geweldig. Maar dan vind ik het wel 
mijn taak om dat even met de familie te bespreken. Niet 
alles kan ‘gratis’. En ze hadden er alle begrip voor. Als je een 
goede band hebt met de familie, dan is dat ook een goede 
basis om fi nanciën met elkaar te bespreken. We zijn ook veel 
te terughoudend bij het vragen van hulp aan de familie. Wij 
denken nog teveel dat we alles zelf moeten doen. Familieleden 
vinden het juist fi jn dat ze iets kunnen betekenen, al was het 
maar even rondgaan met de stofzuiger. Ze zijn het gewend 
om hier gewoon in en uit te lopen met hun eigen sleutel. In het 
begin was dat wel even wennen. Maar het gevolg was wel dat 
medewerkers en familie elkaar veel vaker spontaan spraken. 
Er ontstaan soms ook vriendschappen tussen families die 
elkaar steunen. Net als in het echte leven.’ 

Onze bewoners hebben een eigen woning. Dan 
moet die krant toch gewoon door de voordeur? 
Dus dat hebben we afgestemd met alle 
postbezorgers, bakkers, bloemisten en andere 
leveranciers die hier komen. En nu is iedereen 
eraan gewend. In feite zijn we een buurt zoals 
alle andere. En wij maken dus ook mee dat 
bewoners op elkaar mopperen. Dan ga ik er 
niet tussenin staan om de boel te sussen, maar 
dan moedig ik de mensen aan om zelf met 
elkaar in gesprek te gaan. En wat geeft het nou 
dat er eens een keer gekibbeld wordt? Dan heb 
je tenminste een beetje leven in de brouwerij, 
anders wordt het zo’n saaie boel. Kijk, helemaal 
‘gewoon wonen’ wordt het natuurlijk nooit, 
anders waren de bewoners wel in hun oude 
huis gebleven. Maar we streven ernaar om het 
zo gewoon mogelijk te maken. Dat begint met 
de mensen zelf laten bepalen wat ze willen. 
Wij kunnen wel denken dat we weten wat goed 
voor ze is met al onze deskundigheid, maar in 
werkelijkheid kun je dat niet weten. Natuurlijk 
heb je als medewerker de plicht om te zorgen 
dat mensen bijvoorbeeld goed eten en hun 
medicijnen nemen. Maar als iemand persé 
graag zelf wil lopen, terwijl je weet dat de kans 
groot is op een valpartij, en de familie vindt het 
prima, dan laat je diegene gaan. In het echte 
leven gebeuren ook ongelukken, dat is hier niet 
anders.’

Intake met stroopwafels
In de afgelopen periode heeft Esther zich 
samen met een aantal medewerkers 
ingespannen om de intake van nieuwe 
bewoners over een andere boeg te gooien. 
‘Als iemand hier komt wonen praten we niet 
over ‘opname’, we hebben het over ‘verhuizen’. 
Je verhuist niet naar Overspaarne, maar 
bijvoorbeeld naar Lansierstraat 26 of 27. Het 
normale leven staat op de voorgrond, niet dat 
iemand een handicap heeft of dementerend 
is. We hebben van de gebruikelijke intake 
procedure een kennismakingsgesprek 
gemaakt.’ Esther staat op om de handleiding 
te pakken. Het is een A4-tje met enkele 
reminders zoals ‘stel familie en bewoner op 
gemak’, ‘kennismaken met medebewoners’ 
en ‘herkenbare spullen meenemen’. ‘We gaan 
gewoon met elkaar om tafel om te praten, 
zonder al die ellenlange lijsten met medische 
vragen erbij. Ik heb meegemaakt dat één 



Huishouden
Verpleeghuis Overspaarne wil dat cliënten 
zo normaal mogelijk kunnen leven en wonen. 
Dat uit zich niet alleen in kleinschalige 
woonvormen, waarin bewoners met elkaar 
een huishouden vormen, maar ook in de visie 
op de rol van de familie. Directeur Esther 
Merkies: ‘Niet wij, maar de bewoners bepalen 
samen met hun familie hoe ze willen leven. 
Verzorgenden hebben daarin alleen een 
ondersteunende rol.’ Die visie wordt al bij 
binnenkomst uitgelegd. Woonzorgbegeleidster 
Kirsten Gruijters: ‘Wij vertellen de familieleden 
dat ze zeer welkom zijn. Ze hebben altijd een 
belangrijke rol gespeeld in het leven van de 
bewoner en dat moeten ze kunnen blijven 
doen. Ze moeten niet het gevoel hebben dat 
ze hier op visite komen. Wij willen dat ze zich 
onderdeel van de groep voelen. Dus ze mogen 
komen wanneer ze willen, koffi ezetten, mee 
eten, leuke dingen organiseren, de bewoner 
verzorgen, eigenlijk alles om het leven van 
bewoners zo normaal mogelijk te maken.’
Dat lijkt eenvoudig, maar is het niet. Want 
verzorgenden hebben van nature de neiging 
om te helpen en te zorgen en de familie dingen 
uit handen te nemen. Activiteitenbegeleidster 
Marieken Kumru: ‘Familieleden doen vaak mee 
aan onze activiteiten. Als ze dan willen helpen 
met opruimen, ben je snel geneigd dat aanbod 
af te slaan. Terwijl familieleden het juist fi jn 
vinden om te helpen.’
Anderzijds zijn familieleden nogal eens 
bang zich op het terrein van de verzorging te 
begeven. Ze twijfelen dan of de verzorging daar 
wel van gediend is. Mevrouw Kuik: ‘Soms breng 

Verpleeghuis Overspaarne in Haarlem wil dat 

bewoners het leven dat ze gewend waren zoveel 

mogelijk kunnen voortzetten. Samenwerken met 

de familie is daarvoor essentieel. Maar dat gaat 

niet vanzelf. ‘Verzorgenden hebben de neiging om te 

helpen en zorg uit handen te nemen.’

Mevrouw Kuik (67) bezoekt vrijwel dagelijks haar man (87), die 
sinds tien maanden in verpleeghuis Overspaarne verblijft. Hij 
woont daar samen met zes andere dementerenden in een van 
de dertien kleinschalige woonvormen. Het is een gewoon huis, 
met een grote woonkamer, aparte slaapkamers en de voordeur 
aan straat. Als mevrouw Kuik bij haar man is, doet ze van alles: 
strijken, was opvouwen, koffi ezetten. Soms helpt ze met koken 
en eet ze mee. ‘Ik kan moeilijk niets doen. En zo is het zowel 
voor mij als voor mijn man net alsof we thuis zijn. Vroeger 
tekende mijn man graag. Soms neem ik tekenspullen mee om 
in de huiskamer te kleuren. Andere bewoners vinden dat leuk 
en bemoeien zich ermee. Dan is het zo gezellig.’

Familie zeer 
welkom

Overspaarne 
maakt werk van 
familieparticipatie



Het hele netwerk verhuist mee
Familieparticipatie in verzorgingshuizen kan veel meer 
betekenen dan afspreken wie de eerste contactpersoon van 
de bewoner is. En zorgen dat die vervolgens op gezette tijden 
met de eerstverantwoordelijke verzorgende de voortgang 
bespreekt. Theo Royers, projectleider familieparticipatie bij 
Vilans: ‘Echte familieparticipatie komt erop neer dat het hele 
netwerk dat de bewoner voor zijn opname omringde, in het 
verzorgings- of verpleeghuis in stand blijft en wordt betrokken 
bij het alledaagse bestaan.’

Dat gebeurt lang niet overal. ‘De buurman met wie de bewoner 
jarenlang bevriend was, leden van zijn oude koor, familieleden, 
ze blijven vaak weg. Want ze denken dat de bewoner geen 
behoefte heeft aan hun bezoek of hen toch niet meer herkent. 
Of ze vinden het pijnlijk om zijn achteruitgang te zien. Terwijl 
betrokkenheid van familie voor iedereen goed is.  Uit onderzoek 
blijkt dat bewoners en familie zich daardoor gelukkiger voelen. 
De relatie tussen familie en personeel verbetert. Er zijn minder 
misverstanden, waardoor er minder tijd opgaat aan overleg 
met de familie.’

Daarom zouden instellingen naar de familie moeten uitstralen 
dat hun betrokkenheid zeer gewenst is. Dat kan door dat in het 
beleid op te nemen, maar vooral , aldus Royers, ‘door hen dat 
te vertellen.’ En daar bestaan veel mogelijkheden voor. Royers: 
‘Er zijn instellingen die speciale familieavonden organiseren. 
In een kleinschalige woonvoorziening kookt een schoonzoon 
eens per week samen met de bewoners. Een instelling laat 
familieleden kamperen op het terrein. En sommige organiseren 
samen met familieleden een schoonmaakdag.’

Dat deed verpleeghuis Overspaarne ook, tot groot genoegen 
van zowel familie als bewoners. Royers: ‘Het bijzondere van 
Overspaarne is dat het personeel vanaf het begin goed contact 
legt met familieleden. Het begrijpt hun verdriet om het verlies 
van hun dierbare. Daarom geven ze bewoners en familie de 
grootst mogelijke vrijheid. Alles kan er, tot het tegendeel 
bewezen is.

ik mijn man naar bed en probeer ik zijn tanden 
te poetsen. Dat is een lastige klus voor de 
verzorging, want het gebit moet eruit en mijn 
man spartelt dan tegen. Maar laatste vroeg 
een invalkracht of ik wel tevreden was over 
de verzorging. Achteraf vroeg ik me af wat ze 
daarmee bedoelde. Vindt ze me te bazig? Later 
hebben we erover gepraat. Ze bekende dat ze 
er inderdaad moeite mee had. Omdat ze zich 
verantwoordelijk voelt voor de verzorging, wil 
ze die ook graag uitvoeren.’

Extra geschoold
De grootste valkuil voor goede samenwerking 
met de familie? Dat is niet praten, maar 
interpreteren wat de ander denkt, aldus 
Merkies. ‘Je kunt op papier wel prachtig 
familiebeleid hebben, maar je moet het 
voortdurend onder de aandacht van het 
personeel houden. ’Daarom werd het personeel 
vorig jaar nog eens extra geschoold in het 
omgaan met familie. De teams kwamen 
een dagdeel bij elkaar. Onder leiding van 
loopbaancoach en communicatiedeskundige 
Milja Falentijn bespraken ze wat lastig kan 
zijn in de omgang met familieleden en hoe je 
die kunt verbeteren. Falentijn: ‘Dan blijkt hoe 
moeilijk het is om goed te communiceren. 
Iemand heeft bijvoorbeeld alleen voor haar 
eigen partner iets lekkers meegebracht. Hoe 
zeg je dan dat dat niet leuk is voor andere 
bewoners? Het gaat erom dat je op een 
gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek 
gaat. Dan blijkt vaak dat de partner het prima 
vindt om voor iedereen wat mee te nemen.’
Gruijters: ‘Je realiseert je soms niet dat iets 
ogenschijnlijk kleins belangrijk is voor familie. 
Zo klaagde de partner van een bewoner vaak 
dat, tegen de afspraak in, zijn was steeds 
door ons werd gedaan. Dat kun je als gezeur 
wegzetten, maar voor haar was die was nog 
het laatste wat ze voor hem kon doen. Daar 
kom je alleen achter door erover te praten en 
regelmatig te vragen of familieleden tevreden 
zijn.’
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