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Iedere dag staan de media vol over de ontwikkelingen  
in de zorg. Het gaat meestal over de veranderingen en 
over wat niet goed gaat. Er zijn weinig verhalen over 
mensen die zelf in de zorg werken. Dit heeft tot het  
idee geleid om juist de mensen die elke dag klaar staan 
om voor een ander te zorgen, een stem te geven. Alle ver-
anderingen in de zorg gaan aan zorgverleners niet onge-
merkt voorbij. Het betekent voor hen vaak een persoon-
lijke verandering in wat ze doen en waar ze dat doen.  
En dan sta je vanzelf stil bij de vraag waarom je in de 
zorg werkt, wat de reden was daar ooit voor te kiezen.
Die twee gedachten samen waren de motivatie om  
dit boek te maken. Wij wilden zorgverleners een stem 
geven en laten zien waarom mensen ervoor kiezen om  
te zorgen voor een ander. Om geluid te geven aan wie 
daadwerkelijk in de zorgrelatie staat met een zorgvrager. 
Onze interesse was tweeledig: wat doe je, en wat doet het 
met je. 

Zo wilden we twee vliegen in één klap slaan. Zorg  
zichtbaar maken, puur, zoals het is, en degene die zorgt 
in het zonnetje zetten, uit waardering en trots. Daarvoor 
was het nodig om met een zo breed mogelijke diversiteit 
aan collega’s in gesprek te gaan. Want: ieder is even be-
langrijk, iedereen maakt verschil. Al die verhalen samen 
geven prachtige inzichten over wat zorgen betekent.

In onze uitnodiging vroegen we: wat heb je meege-
maakt, wat heeft je geraakt en wil je daar over vertel-
len. Om de drempel voor reageren te verlagen hoefde 
niemand zelf te schrijven. Als iemand wilde meedoen 
kwam een van onze schrijvers, Sophie Louise de Groot 
of Paul Groothengel, aan huis het verhaal ophalen.  
Iedere geïnterviewde besliste zelf of de tekst weergaf  
wat hij of zij had gedeeld. 

Noortje Dalhuijzen maakte de foto’s. Op zoek naar  
een passende, persoonlijke maar niet te directe manier 
om de deelnemers in beeld te brengen, kwamen wij 
aanvankelijk uit bij hun handen. Een mooie metafoor: 
zo zijn het juist de handen die een belangrijke rol spelen 
in de dagelijkse zorg voor een ander. Handen wassen, 
maken schoon, troosten, ondersteunen, geven aandacht, 
houden vast en laten los. In handen zijn alle ervaringen 
opgetekend. 

Soms loopt het anders dan verwacht. Veel verhalen- 
vertellers waren enthousiast over de foto van henzelf.  
En zo hebben de verhalen in dit boek ook letterlijk  
een gezicht gekregen. Eddie Aarts vertaalde dat in  
een aansprekende vormgeving. Judith Touw nam de 
tekstregie voor haar rekening. Zo groeide dit boek tot  
een boek van ons allemaal voor iedereen die een kijkje 
wil nemen in wat zorg is.

Wij zijn ongelooflijk trots op deze verhalenvertellers,  
omdat het stoer en moedig is om dat op een zo open- 
hartige wijze te doen. 
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Over beroepstrots,  
betekenis en goede zorg
Dit is een boek over de praktijk, over onze praktijk. Praktijken roepen van  

alles op: verwondering, verbijstering, bewondering, verlies, verdriet, hoop,  

pijn en voldoening. Dit boek is een boek over wat eenieder van ons in het  

leven kan overkomen. Het is een boek over zorg. 

Zorg is overal en niemand kan zonder. Als baby ontvang 
je zorg en aan het einde van ieder leven ontstaat opnieuw 
behoefte aan zorg. Je zou kunnen denken dat, met een 
beetje geluk en gezondheid, je tussentijds weinig met zorg 
te maken hebt, dat behoefte aan zorg vooral en alleen met 
ziekte te maken heeft, of met pech op je levenspad. Dat is 
een dunne opvatting van zorg. Als zorg iets van ver weg 
is, dat pas voorbij komt wanneer het niet goed met je gaat, 
dan is zorg iets van en voor anderen. Voor mensen die ziek 
zijn of van mensen die in de zorg werken. 
Maar zorg is van en voor ons allemaal. Met de verhalen 
in dit boek willen wij zorg zichtbaar maken en zo onze 
ervaringen met zorgpraktijken delen met eenieder die  
benieuwd is wat zorgen betekent en wat het met zorg-
gevers doet.

De buitenkant van de zorg
Zorg kent een buitenkant en een binnenkant. Dit boek 
gaat vooral over die binnenkant, over wat dichtbij is, wat 
om ons heen is, waar we middenin zitten. Die binnenkant 

staat niet op zichzelf want de buitenkant heeft er grote in-
vloed op. De buitenkant gaat over beleid, kosten, politieke 
opvattingen, kwaliteitssystemen en verantwoording.

Ondanks dat wij elk jaar meer geld besteden aan zorg zijn 
er voor individuele mensen minder middelen beschik-
baar. Dat knelt en geeft in de praktijk volop spanning. 
Zorg moet goedkoper en beter. Daarom worden onze 
zorgsystemen al jarenlang verbouwd. Dat roept vragen 
op die geen gemakkelijk antwoord kennen. Gebeuren in 
de zorg wel de goede dingen? Hoe weten we dat onze 
zorg goed genoeg is? Is het geld wel goed uitgegeven? 
Wordt er wel hard genoeg ingegrepen als het niet goed 
gaat? Onbewust ontstaat zo een smalle manier van kij-
ken, waarderen en beoordelen. Wie vanuit maakbaar-
heid en beheersen denkt, vindt oprecht dat risico’s uitge- 
bannen moeten worden. In deze manier van kijken heet 
dat verantwoorde zorg. We worden er met zijn allen  
onzeker van. Bang voor de onzekerheid en tragiek die  
het leven in zich draagt. 
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is er immers een nieuwe dag en begint alles weer van vo-
ren af aan. Wat vandaag nog werkt, kan morgen in de weg 
zitten. Terughoudendheid en bescheidenheid siert, maar 
het heeft ook een keerzijde doordat de trots op het eigen 
beroep laag is. Maar voor die trots is alle reden: zorggevers 
spelen een betekenisvolle rol in zorgsituaties.

Wie zorg nodig heeft, vraagt daar niet voor niets om. Soms 
hoeven mensen alleen even op weg geholpen te worden, 
en pakken ze daarna de draad weer zelf op. Soms gaat het 
om heel kortdurende contacten, vaker om intensieve rela-
ties die duren tot er een definitief afscheid is. Verlies en 
afscheid zijn centrale thema’s. Verlies van wat je eerst nog 
wel kon en nu niet meer, verlies van een dierbare. Soms is 
het extra ingewikkeld. Bij verscheurde relaties en families 
of wanneer je denkt naar eer en geweten zorg gegeven te 
hebben en de familie daar niet tevreden mee is. 
Zorggevers weten zelf ook dat ze sommige zaken beter 
kunnen doen, in gedrag, in wat beloofd wordt, in hoe af-
spraken na te komen. Kritisch zijn op jezelf, reflecteren 
op wat je meemaakt, waarom je doet zoals je doet: het is 
voorwaarde om goede zorg te kunnen geven. En dat in het 
besef dat je het gevoel hebt altijd tekort te schieten. Vaak 
was er meer mogelijk geweest in die ene specifieke situa-
tie. Maar in de optelsom van al die situaties tezamen is het 
schipperen, keuzes maken, en soms ook nemen zoals het 
is. De kunst is te blijven werken vanuit wat wel kan, licht-
heid in te brengen waardoor zorgvragers en hun dierbaren 
weer samen verder kunnen optrekken. Om door de tra-
giek heen humor en vrolijkheid met elkaar te delen. Zelfs 
in ontreddering is ruimte voor plezier maken. Dat maakt 
zorg complex. Dat maakt de zorgpraktijk zo ongelooflijk 
rijk en leerzaam.

Dit is zorg
Heel bewust is in dit boek gekozen voor het perspectief 
van de zorggever. Als een eerbetoon aan al die mensen die 
elke dag opnieuw welgemoed aantreden om zorg te geven. 
Die met hun kennis, ervaring en twijfels zo goed mogelijk 
proberen aan te sluiten op wat voor zorgvragers van waar-

de is. Die zo betekenis geven aan de ander. En ervaren wat 
dat met henzelf doet. Soms schuurt dat, veel vaker geeft 
dat diepe voldoening. In dit boek presenteren zorggevers 
zich met verhalen die henzelf raken. De verhalen die zij 
met ons delen zijn tijdloos. Dat geeft de betrekkelijkheid 
van de veranderingen aan. Maatschappelijk kijken wij 
anders tegen zorgen aan, tegen oud worden, hebben we 
veel meer instrumenten en techniek die ons kunnen on-
dersteunen. Maar in de kern, in de diepere lagen blijft de 
opgave dezelfde. De gevolgen van dementie, een beroerte, 
een ernstige psychiatrische stoornis of een heupfractuur 
vraagt vandaag hetzelfde van de persoonlijke opgave van 
de zorgvrager. Op enig moment wordt broosheid defini-
tief tot onomkeerbare kwetsbaarheid. En dan zijn ervaren 
zorggevers, de mensen die er elke dag staan, van onschat-
bare waarde. Soms zijn zij nog het énige venster op de 
wereld. Dat maakt werken in de zorg tot woekeren met je 
talenten. En het verschil willen maken in het kleine. Trudy 
vat dat in haar verhaal op een treffende manier samen: ‘De 
koffie moet elke dag lekker zijn’. Dat is goede zorg waar-
van de warmte je omarmt.

Dit is waar wij in werken, waar wij in wonen, 
waar wij in leven. 
Dit is zorg, dit zijn wij.
Wij zijn zorg.

WimJan Egtberts

Het bepaalt voor een groot gedeelte wat wij van zorg  
vinden en hoe we het ervaren. Als je direct betrokken 
bent bij zorg, dan heb je je daar toe te verhouden. Hoe ga 
je daar mee om, wat doet het met je, hoe houd je je daar 
staande in?

Zorg is samenleven
Zorg verlenen gebeurt tussen twee mensen. Maar in de 
praktijk van alledag zijn daar altijd anderen bij betrokken. 
Familie en vrienden, de huisarts, buurtbewoners, vrijwil-
ligers, zorggevers. 
Al die mensen dragen samen goede zorg. Daar liggen be-
langrijke waarden onder. We willen graag erkenning voor 
wat uniek is in iedere mens. Mens word je in het aange-
zicht van de ander en daarom zijn relaties zo wezenlijk. 
Mensen hebben andere mensen nodig om betekenis en 
zingeving te ervaren. Iedereen wil er minimaal bij één an-
der toe doen, gezien worden, zich gekend weten. 
Als je dat zelf niet goed meer kan organiseren, omdat je 
lijf of je denken het laat afweten, ontstaat kwetsbaarheid. 
En wanneer kwetsbaarheid niet meer ongedaan kan wor-
den gemaakt ontstaat dáár de opgave voor wie zorg geeft. 
Zorggevers volgen de ander, sluiten aan bij het geleefde 
leven, stellen centraal wat voor die ander van waarde is, 
laten niet los, ook niet als er geen oplossingen meer zijn. 
Dat is de warmte van een relatie: je voelt je gezien en ge-
hoord. Aandacht is daarin een sleutelbegrip, aandacht die 
gericht is op de ander. In een zorgrelatie is sprake van we-
derkerigheid, je hebt betekenis voor elkaar.
Goede zorg is in deze opvatting meebewegen en verlei-
den. Dat ziet er zacht uit. En dat is het ook. Maar het is 
niet soft, in zorgpraktijken is de werkelijkheid van alledag 
vaak hard.

De binnenkant van de zorg
De binnenkant gaat over jou en mij. Over iemand die zorg 
nodig heeft, over de mensen die van hem houden, over de 
mensen die zorg verlenen. Dat doet wat met je en het voelt 
als een forse opgave. Om goed te kunnen kijken, helpt het 
om die opgaves te onderscheiden. 

Voor mensen die zorg nodig hebben verandert er van al-
les. Soms gaat dat heel sluipend, eigenlijk zonder dat je 
er erg in hebt. Soms dringt het pas door wanneer ande-
ren tegen je zeggen dat je anders doet, dat je anders bent 
geworden. Soms overvalt het je. Wie een beroerte heeft 
gehad en in het ziekenhuis terecht komt, ziet zich van 
het ene op het andere moment geconfronteerd met zijn 
persoonlijke opgave: wat is me overkomen en hoe krijg ik 
weer grip op wat mijn leven is. Mijn leven was. Wie weer 
huiswaarts keert moet in het eigen huis zijn eigen leven 
opnieuw inrichten. Dat is ingrijpend. Wie de eerste keer 
in de ouderenzorg binnenstapt om daar te gaan wonen, 
realiseert zich plots: hoe ga ik dat hier doen, wat wordt er 
van me verwacht, kan ik dit wel, hoe blijf ik hoog houden 
wat zo van mij is, bij mij hoort, bepaalt wie ik ben.

Echtgenoten, dochters en zonen, familie en vrienden 
wacht een eigen opgave wanneer iemand die je dierbaar 
is ziek en hulpbehoevend wordt. Groeiende ziektes, juist 
wanneer dat samen gaat met ernstige cognitieve beperkin-
gen of lichamelijke kwetsbaarheid, ontnemen je vaak al 
wie je lief is vóór het overlijden. Wat je had, verandert zo 
ingrijpend dat het voelt of je twee keer afscheid moet ne-
men. Verdriet en rouw worden een onlosmakelijk onder-
deel van elke dag, waarin het zoeken en stoeien is hoe daar 
mee om te gaan. En al die vragen die dat oproept: wat kan 
nog wel, wat is niet meer wijs, hoe regel je zaken, wie gaat 
daar eigenlijk over, en hoe kom je daar achter. Voor wie het 
eerst de zorg binnenstapt, gaat een vervreemdende wereld 
open.

Een rol van betekenis
Zorg geven is een vak. Het is ambachtelijk, het is hard en 
zorgvuldig werken voor mensen in een afhankelijke fase 
in hun leven. Goede zorg ziet er op het oog eenvoudig uit, 
alsof het allemaal vanzelf gaat, alsof complexiteit smelt als 
sneeuw voor de zon. Daar toont zich het vakmanschap van 
de zorggever. Wat er eenvoudig uitziet, roept weinig be-
wondering op. En zorggevers houden er al helemaal niet 
van om op de trommel te slaan hoe goed ze zijn. Morgen 
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‘Met maggi en mosterd  
worden we allemaal 107’ 
Ria is geboren met horecagenen en voelt zich in een restaurant als een  

vis in het water. Ze heeft de bewoners van Huis ter Hagen in haar hart  

gesloten, ook al is niet iedereen altijd tevreden.

“Hij deed me altijd denken aan André van Duin. Met zijn 
bril scheef op zijn neus en zijn regenjas verkeerd dichtge-
knoopt, leek hij sprekend op de komiek. Samen met zijn 
vrouw woonde hij in Huis ter Hagen. Iedereen kende ze 
als een liefdevol stel, want ze liepen altijd hand in hand. 
Volgens de verzorging sliepen ze zelfs hand in hand, wat 
ik me goed kon voorstellen. Het was dan ook verschrik-
kelijk om te zien dat meneer en mevrouw na al die jaren 
apart moesten gaan wonen.
Mevrouw kreeg dementie, en met pijn in zijn hart had me-
neer toestemming gegeven om haar in verzorgingshuis 
Velserduin te laten opnemen. Elke dag zocht hij haar op 
en kwam hij verdrietig weer terug. Als hij zei dat hij er 
zo’n spijt van had dat hij haar had laten gaan, probeerde ik 
hem te kalmeren en hem te vertellen dat hij geen andere 
keuze had.”

Dubbeltjes sparen
“Toen meneer en mevrouw nog samenwoonden, aten ze 
altijd op hun eigen kamer. Maar toen mevrouw naar Vel-

serduin verhuisde, kwam meneer elke dag beneden in het 
restaurant eten. We hadden een klik. Ik had verteld dat ik 
weleens Marietje werd genoemd, dus sindsdien noemde 
hij me altijd Marietje. Als geintje zei hij altijd: ‘Is Marietje 
er ook vandaag? Anders ga ik weer weg!’. Terwijl hij me 
dan al had zien lopen.
Hij kon zijn horloge niet zelf omdoen, dus elke dag deed 
ik dat voor hem. Toen hij dat de eerste keer vroeg, gaf hij 
me een dubbeltje. Wij mogen natuurlijk niks aannemen 
van bewoners, maar het werd een symbolisch spelletje. 
Elke dag deed ik zijn horloge vast en kreeg ik van hem een 
dubbeltje. Ik spaarde ze allemaal op.
Op een dag kwam zijn zoon op bezoek. Mevrouw was 
overleden en hun zoon kwam dat aan meneer vertellen. 
Toen hij de verdrietige boodschap kwam brengen, vond 
hij zijn vader op zijn kamer. Overleden. Het was alsof het 
zo moest zijn. Twee grote liefdes, op dezelfde dag over-
leden.”

Wie
Ria van Es
Is
Gastvrouw, Huis ter 
Hagen, Driehuis
Leeftijd
60 jaar
Thuissituatie
Getrouwd, twee 
kinderen, één kleinkind
Levensmotto
‘De klant is koning, wij 
zijn de keizer. Als u zich 
koninklijk gedraagt, 
wordt u keizerlijk 
geholpen’
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Humor helpt
“Tijdens het eten in het restaurant worden sporen van het 
verleden soms zichtbaar. Een mevrouw stopt vaak spullen 
in haar tas omdat ze denkt dat ze daarmee kan overleven. 
Dan zeg ik ‘Volgens mij heeft u een worstje in uw tas’. 
Waarop ze antwoordt: ‘Nee hoor’. En dan komt het worstje 
er toch uit. Een van de bewoners met dementie had een 
keer een ijsje in haar tas gepropt, maar die zat gelukkig 
nog in de verpakking.
Het leven is een beetje een toneelstuk en met humor 
kun je een hoop oplossen. Maar soms wordt iemand heel 
kwaad. Een bewoner die heel moeilijk is, wil je niet aan 
tafel zetten met andere mensen die er vervolgens kwaad 
om worden dat ze een moeilijk persoon bij hun aan tafel 
hebben. Daarom zijn er grenzen. Mijn vader zei altijd: ‘De 
klant is koning, wij zijn de keizer. Als u zich koninklijk 
gedraagt, wordt u keizerlijk geholpen’. 
Dat motto houd ik altijd aan. Als ik mensen met respect 
behandel, krijg ik dat meestal wel terug. Als ik er niet uit 
kom dan kan ik naar mijn leidinggevende gaan of halen 
we de zorg erbij. Het komt een enkele keer voor dat ie-
mand tijdelijk niet in het restaurant mag eten. Bij som-
mige mensen doe je het nooit goed. In principe hebben we 
elke dag heldere soep en gebonden soep. Wanneer er dan 
een keer geen heldere soep is, krijgen we veel commen-
taar. Soms zeg ik dan: ‘Er zijn ook mensen die helemaal 
niks krijgen’. Ja, wat moet je anders?”

Liefde laten bloeien
“Toch is dit mijn groepje, mijn huis. Ik werk hier al 21 jaar 
en weet wat wel en niet kan. Ik sluit de mensen in mijn 
hart en dat is wederzijds. Ik heb een keer een weduwe en 
een weduwnaar bij elkaar aan tafel gezet. Ze waren beiden 
een partner verloren en kwamen in het restaurant eten om 
weer onder de mensen te komen. Ik maak er soms een 
sport van om mensen aan elkaar te koppelen, zowel bij 
jongeren als bij ouderen. 
Er ontstond een relatie, ze gingen leuke dingen doen en 
samen op vakantie. Ik ben zelfs een keer met ze mee uit 
eten geweest. Meneer en mevrouw hebben uiteindelijk 

een kamer naast elkaar gekregen en een aantal leuke jaren 
samen gedeeld. Daar doe je het toch voor.
Er zijn in de loop der jaren meer regels gekomen met be-
trekking tot hygiëne en je moet meer cursussen volgen. 
Het is hard werken. Maar alle pluspunten wegen daar met 
gemak tegenop. De bewoners zijn altijd blij om me te zien 
en hebben interesse in mij en mijn familie. En ook mijn 
hondje Sientje is favoriet. Als je de kans hebt om met ie-
mand te praten, dan hoor je van alles over hun leven. Jee-
tje, ze zouden allemaal een eigen boek kunnen schrijven, 
denk ik dan.
Er is weleens iemand aan tafel overleden aan een hartstil-
stand. Hij had zijn soep nog net opgegeten, daar had hij 
dan tenminste nog van genoten. Het is wrang, maar de 
andere negentig bewoners eten gewoon door. Ze waar-
schuwen natuurlijk wel dat er iemand aan tafel niet goed 
wordt, maar die pannenkoek ligt toch op je bord, en die 
moet opgegeten worden.”

Houten vogel
“Ik ben diezelfde dag nog naar boven gegaan om afscheid 
van meneer te nemen. Het raakte me diep omdat we zo’n 
bijzondere klik hadden. Meneer en mevrouw werden later 
die week samen begraven. Ze lagen nog net niet hand in 
hand in een kist, maar gingen wel in hetzelfde graf. Nor-
maal ga ik nooit naar begrafenissen van bewoners, maar 
voor dit echtpaar heb ik een uitzondering gemaakt.
De dubbeltjes had ik ondertussen apart gehouden. Bij el-
kaar was het dertien gulden. Daar heb ik een houten vogel 
van gekocht, als aandenken aan meneer. Ik word altijd vro-
lijk als ik vogeltjes zie, en dat had ik bij meneer ook.”

Van onzeker naar jezelf
“Mijn ouders hadden vroeger een restaurant, ik ben een 
echt horecameisje. Toch zag ik ook de nare kanten en hoe 
hard mijn ouders moesten werken, dus ik wilde het res-
taurant niet overnemen. Ik zie het als een voorrecht om 
met ouderen te werken. Ik was een onzekere vrouw, maar 
bij de bewoners voel ik me zeker. Ik kan mezelf zijn, ik 
kan aanvoelen wat zij voelen. Een mevrouw die altijd komt 
eten, kan soms neerslachtig zijn omdat haar zoon is over-
leden. Dan staat ze achter me en zeg ik: ‘Is het weer zo 
ver?’. Ze knikt, en dan geef ik haar een dikke zoen of een 
knuffel. Het is jammer dat daar minder tijd voor is dan 
voorheen, maar soms is het nodig. Dan loop ik daarna wel 
drie stappen harder.
Er komen in Huis ter Hagen steeds meer mensen vanaf 
de revalidatie uit Velserduin. Zij willen veel meer zelf pro-
beren omdat ze al een heel traject van revalidatie achter 
zich hebben. Daar heb ik respect voor. Ze zijn soms veel 
slechter dan bewoners die hier al wonen, maar willen dan 
toch hun eigen vlees snijden bijvoorbeeld.

Een van de bewoners was 107 jaar en zij deed elke dag 
mosterd en maggi bij haar brood en de maaltijd. Dat vond 
ze lekkere smaakmakers. Sindsdien zeg ik altijd ‘We moe-
ten allemaal aan de maggi en de mosterd, dan worden we 
107!’.”

Niet aan mijn tafel
“Het eten is belangrijk voor mensen, het is een uitje. Ze 
zijn even van hun kamer af, maken een praatje en een 
geintje. Wij delen de tafels in. Als iemand overlijdt, wach-
ten we even tot er een nieuw iemand aan tafel komt. Men-
sen moeten wennen aan het gemis. Bewoners zijn boven-
dien bescheiden, hebben geleerd om niet te zeuren. Maar 
dat hoeft niet, dit is het laatste stukje van hun leven. Dan 
moeten ze plezier hebben aan tafel en niet bij mensen zit-
ten die ze niet liggen. Dus als ik merk dat we ons vergist 
hebben met de tafelindeling, vraag ik of mensen een an-
dere tafel willen proberen. Dan zeggen ze vaak: ‘Maar wat 
moet ik dan zeggen tegen de mensen met wie ik eerst aan 
tafel zat?’. Dan probeer ik ze gerust te stellen en zeg ik dat 
ik het wel oplos. 
Wanneer mensen onaardig zijn tegen elkaar, zeg ik: ‘Dat 
vind ik zo lelijk van u!’. Dat mag best gezegd worden. 
Wanneer er nieuwe mensen komen wonen, let ik er op 
dat bewoners niet zeggen ‘U mag hier niet zitten’. Ik heb 
‘horeca-oren’, ik hoor veel dingen en soms ga ik er op in. 
In de horeca moet je alles zien en horen. Als ik iemand vijf 
tafels verderop hoor zeggen dat hij geen servet heeft, dan 
ga ik daar heen. Het is een kwestie van ervaring. 
Doordat een meneer kanker heeft gehad in zijn gezicht, 
kwijlt hij vaak of lukt het soms niet om zelfstandig te 
eten. Dat ziet er niet leuk uit en daarom kijken mensen 
soms naar hem. Toen kwamen we op het idee om een 
mevrouw met beginnende dementie bij hem aan tafel te 
zetten. Zij is heel lief en zorgzaam en ziet het als hij hulp 
nodig heeft. Dan roept ze ons. Het is vertederend om te 
zien hoe goed die twee samen gaan, ondanks hun eigen 
beperkingen.”

‘Het leven is een beetje een 
toneelstuk en met humor kun 
je een hoop oplossen’
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“‘Als u terugkomt van vakantie, dan ben ik er niet meer’, 
zegt ze. ‘Daar zorgt u wel voor, toch?’ Het is een vraag van 
een mevrouw van negentig jaar. Ze is klaar om te sterven 
en denkt dat ik als geestelijk verzorger een lijntje heb met 
boven. In haar eigen taal probeer ik haar uit te leggen dat 
ik er niet voor kan zorgen dat ze tijdens mijn vakantie 
komt te overlijden. ‘God komt u niet op commando halen’, 
antwoord ik.
Drie weken na mijn vakantie klop ik op haar deur. Voor-
zichtig loop ik naar binnen. Mevrouw is kwaad. Ze is nog 
niet overleden. ‘Is die God van jou ook op vakantie ge-
weest?’ bijt ze me toe. Stiekem moet ik er om lachen. Een 
dag later is ze overleden. Het was goed zo.”

Zoektocht naar zingeving
“Het hart van mijn vak is de zoektocht naar zingeving en 
betekenisgeving. Ik wil mensen tot hun recht laten ko-
men. Dit doe ik door bijvoorbeeld tijdens een uitvaart ie-
mand zo goed mogelijk te karakteriseren. Aan het einde 
van hun leven verdwijnen mensen steeds meer naar de 

marge. Er komen vragen op als: ‘Doet mijn leven er toe?’ 
Sommige bewoners zijn angstig voor de dood en anderen 
vermijden het onderwerp. Ik probeer het toch ter sprake te 
stellen. Soms op verzoek van familie omdat zij niet weten 
wat iemand wil. 
Maar een geestelijk verzorger is veel meer dan een persoon 
die over God, rouw en doodgaan spreekt. Ik ben een alge-
meen geestelijk verzorger en zit niet vast aan bijvoorbeeld 
het protestantisme of het katholicisme. Regelmatig den-
ken mensen dat ik hun ziel kom omspitten of het geloof 
wil verkondigen. ‘Rot op’, krijg ik dan naar mijn hoofd ge-
slingerd. Toch probeer ik dan wel het gesprek aan te gaan. 
Ieder mens vindt het fijn als er naar hem geluisterd wordt. 
Daarnaast ga ik één of twee keer in de maand voor in een 
kerkdienst. Het voordeel daarvan is dat ik meer mensen 
bereik.
Tijdens mijn werk kom ik veel lijden tegen waar ik geen 
antwoord op heb. Toen ik net was afgestudeerd dacht ik 
dat ik mensen iets moest brengen. Wanneer ik dan bij be-
woners zat dacht ik soms: ‘Jeetje, ik doe hier geen flikker 

‘Ik heb geleerd tussen de 
woorden te luisteren’
Annemarie wil bewoners tot hun recht laten komen tot aan hun uitvaart. Ze deinst  

daarbij niet terug voor een stukje theater dankzij haar opleiding tot clown, maar  

heeft tegelijkertijd geleerd om stil te zijn om het contact te zoeken.

Wie 
Annemarie Peters
Is 
Geestelijk verzorger, 
Velserduin, IJmuiden
Leeftijd 
59 jaar
Thuissituatie 
Getrouwd, twee 
kinderen, vier 
kleinkinderen
Levensmotto 
‘Vier het leven’
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Clown zonder rode neus
“Als geestelijk verzorger ben je een soort detective. Je pro-
beert het verhaal te ontrafelen, maar soms zit je ook op een 
dood spoor en sla je de plank mis. Er is veel lijden en het is 
belangrijk daar aandacht voor te hebben. Maar binnen dat 
lijden is het goed om humor te gebruiken, dat kan mensen 
een ruimer perspectief geven.
Ik had het idee dat een clown het gereedschap heeft om 
mensen met dementie beter te verstaan. Ik speelde altijd 
al veel met mijn eigen kinderen, maar de trucjes die ik 
daarin gebruikte, liet ik achter op de parkeerplaats zodra 
ik op mijn werk was. Een clown spiegelt veel en is fysiek 
waardoor taal een kleinere rol speelt. Daarom ben ik een 
opleiding tot clown gaan doen. 
Ik loop niet met een rode neus en flapschoenen de afde-
ling op, maar ik ben wel theatraal en gebruik die kwali-
teit. Aan de respons merk ik dat het werkt. Ik nam foto’s 
van dieren mee en vroeg welk dier bewoners wilden zijn. 
Een man met dementie wees toen de kikker aan. Toen ik 
vroeg waarom hij juist dat dier wilde zijn, legde hij uit 
dat een kikker over zijn problemen heen kan springen. 
Het zijn antwoorden die je niet verwacht van mensen met 
dementie.”

Over water
“Ik geniet van de interactie die ik met bewoners heb. Tij-
dens een kerkdienst in IJmuiden stond er buiten een ha-
ringkar. Ik vroeg: ‘Heeft u die kar gezien buiten? Stel dat 
u een haring wilt kopen en ze zijn op. En ineens komt er 
een man aan lopen en die tovert de hele kar weer vol met 
haringen. Wat zou u dan denken?’. Zo speel ik in op wat er 
die dag gebeurt met een knipoog naar een Bijbels verhaal.
Een andere keer vertelde ik over Jezus die over water liep. 
Een van de bewoners reageerde spontaan: ‘Annemarie, wil 
je dit verhaal nooit aan kinderen vertellen? Dat is levens-
gevaarlijk, straks denken ze ook dat ze over water kunnen 
lopen!’. Dat is een prachtig antwoord om te krijgen.”

en zit maar stil te wezen.’ Door ervaring weet ik nu dat je 
iemand niet zomaar een verbeteringsprogramma door de 
strot kunt duwen. Je kunt juist nabij zijn door stil te zijn.”

Tussen de woorden luisteren
“Naarmate de zorgzwaarte van bewoners toeneemt, krijg 
je meer te maken met mensen die niet kunnen vertel-
len. Dan houdt mijn vak niet op, maar wordt zingeving 
lichamelijker. Bij mensen die verder in het proces van 
dementie zitten, gaat zingeving veelal over genoegen of 
ongenoegen. 
Ik heb geleerd om tussen de woorden te luisteren. Mensen 
met dementie kunnen op het eerste gezicht onsamenhan-
gende verhalen vertellen. Een voorbeeld hiervan was een 
mevrouw die praatte over een kindje dat ze uit de sloot had 
gered. Na navraag bij haar familie bleek dat ze nooit heeft 
kunnen zwemmen, maar dat ze in de oorlog wel voor veel 
kinderen had gezorgd. 

In haar verhalen gaat het altijd over dienstbaarheid, want 
dat heeft een grote rol in haar leven gespeeld. Het ging 
haar om de waarde ‘goed doen’. Hier probeer ik vervolgens 
op in te gaan door te zeggen: ‘Dat vindt u fijn hè, om voor 
anderen te zorgen?’ Zo ontstaat een gesprek.”

Tweezijdige relatie
“Het geestelijk welzijn van bewoners is iets dat lastig te 
meten is. Iemand kan heel rustig worden na een gesprek 
met mij, maar de dag erna weer onrustig zijn. De vraag 
die ik mezelf elke werkdag stel is: ‘Kan ik echt nabij zijn 
in contact?’ De ene keer gaat dat beter dan de andere keer. 
Natuurlijk ben ik een professional, maar ik heb soms 
moeite met mensen die heel erg klagen en de wereld over-
al de schuld van geven. Toen iemand fascistische uitspra-
ken deed, moest ik even slikken.
Je denkt dat je als geestelijk verzorger iets komt brengen, 
maar welbeschouwd is het een tweezijdige relatie. De 
mensen die ik spreek hebben veel levenswijsheid, ze her-
inneren me aan andere manieren waarop ik naar dingen 
kan kijken.
Ik werd door een psycholoog gevraagd of ik wat kon be-
tekenen voor een dove en zeer slechtziende bewoner. Ik 
vroeg me af hoe dat nou moest, want praten lukte immers 
niet. Ik besloot een half uur lang met een stoel naast hem 
te gaan zitten. Toen ik wegging gaf hij me een hand en zei 
‘Bedankt voor het gezelschap’. 
Het is fijn om zo de tijd te hebben om in volledige aan-
dacht bij iemand te zijn, want verzorgenden krijgen die 
tijd niet. Zij moeten gelijk weer door naar de volgende be-
woner. Helaas heb ik ook maar twaalf uur per week, waar-
door ik misschien mensen niet spreek die er wel baat bij 
kunnen hebben.”

‘Wanneer ik dan bij bewoners zat  
dacht ik soms: ‘Jeetje, ik doe hier geen 
flikker en zit maar stil te wezen’
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“‘U komt er niet in’, zei ze. ‘Ik zie toch dat u bij een an-
der bedrijf werkt?’. Daar stond ik dan. Ik had me netjes 
voorgesteld als wijkverpleegkundige en wilde mevrouw 
komen helpen, maar ik mocht niet naar binnen. Ik had 
een tijd aan topsport gedaan, dus ik droeg een jas waarop 
verschillende namen van sponsors stonden. En nu dacht 
mevrouw dat ik bij een van die bedrijven werkte. Ik kon 
praten als Brugman, maar mevrouw hield voet bij stuk. 
Uiteindelijk belde ze met de Zorgcentrale om te vertellen 
dat er een vreemde man voor haar deur stond die zei dat 
hij wijkverpleegkundige was. Pas toen de telefoniste haar 
had overtuigd dat ik écht de juiste persoon was, mocht ik 
naar binnen.”

Twaalf jaar studeren
“Zo’n voorval komt gelukkig zelden voor. De mensen die 
niet willen dat ik hun kom helpen omdat ik een man ben, 
zijn op één hand te tellen. Tegenwoordig kennen de mees-
te cliënten me en ken ik hen, maar ik heb niet altijd in de 
thuiszorg gewerkt. Ik begon als ziekenverzorgende in een 

verpleeghuis. Daar werd ik niet vrolijk van. Als ik terug-
kwam van vakantie zat iedereen nog op dezelfde plek als 
voordat ik vertrok, tenzij er een bewoner was overleden. 
Voor mij zat er onvoldoende uitdaging in, dus daarom ben 
ik in het ziekenhuis gaan werken. Dat heb ik jarenlang 
gedaan op verschillende locaties en afdelingen, terwijl ik 
ondertussen nog doorstudeerde. Uiteindelijk heb ik onder 
andere een diploma Verpleegkundige-A gehaald en een 
opleiding HBO Management afgerond. Bij elkaar heb ik 
zo’n twaalf jaar gestudeerd en daardoor heb ik meerdere 
functies gehad. Mijn laatste functie in het ziekenhuis was 
een leidinggevende functie, maar daar werd op bezuinigd. 
Toen ben ik weer als verpleegkundige gaan solliciteren en 
kwam ik in de particuliere thuiszorg terecht.

Wie 
Rob Beuker
Is 
Wijkverpleegkundige, 
Buurtteam Zeewijk, IJmuiden
Leeftijd 
55 jaar
Thuissituatie
Getrouwd, twee kinderen, 
één kleinkind
Levensmotto 
‘Geniet van het leven, want 
het valt niet te plannen’

‘Billen wassen is maar  
zo’n klein onderdeel’
Rob werkte jarenlang in het ziekenhuis en stapte vier jaar geleden over  

naar de thuiszorg. Hij zet sterk in op het netwerken in de buurt om de  

lijntjes net zo kort te maken als in het ziekenhuis, maar staat uiteindelijk  

het liefste met zijn handen aan het bed.

‘Ik wil de patiënt de ruimte geven  
om patiënt te kunnen zijn. Aan die 
pijnlijke pink zit ook een lichaam vast’
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Het liefst aan het bed
“Binnen het zelfsturende buurtteam heb ik de rol van kwa-
liteit waarborgen. Daar steek ik veel tijd in, maar uiteinde-
lijk vind ik aan het bed staan het allerleukste. Ik kan niet 
alleen bepalen wat goede zorg is, het is altijd een interactie 
tussen twee personen. Het directe contact met cliënten in 
combinatie met het uitvoerende gedeelte maakt verpleeg-
kunde tot een mooi vak. Voordat ik in dit team werkte, had 
ik een uitvoerende rol. Ik leverde het product waar ik voor 
kwam en hoefde me verder niet druk te maken of het zou 
doorlopen als ik er niet was.
Nu voel ik een grotere verantwoordelijkheid. Ik zorg dat 
de overdracht actueel is binnen de wijk en dat iedereen op 
de hoogte is van wat hij of zij moet doen. Het leuke aan 
het zelfsturende team is dat iedereen zijn eigen rol heeft. 
Voorheen was ik leidinggevende in het ziekenhuis en kon 
ik vanuit die positie dingen aansturen. Nu werkt dat an-
ders en dat is een uitdaging voor me.
Binnen ons team hebben we mensen van niveau twee, 
drie, vier en vijf. Daartussen zitten verschillen en dat kan 
weleens spanning opleveren. Het is mijn streven om de 
competenties die iedereen heeft, intact te houden. Niet ie-
dereen heeft dezelfde werkbeleving en dat kan hele verras-
sende inzichten opleveren.”

Dingen die je normaal niet ziet
“Als ik aanwezig ben, dan draai ik op volle toeren en wan-
neer ik een vrije dag heb, laat ik mijn werk los. In het be-
gin van mijn carrière verzorgde ik weleens ernstige zieke 

mensen en als ik dan zelf een pijntje voelde, dacht ik dat 
er misschien ook wat mis met me was. Nu heb ik dat niet 
meer, ondanks dat ik dingen zie die een normaal mens 
niet tegenkomt. Ik heb het er weleens over met mensen 
van de politie, ambulance en brandweer. Zij hebben het-
zelfde in hun vak, als je het je teveel aantrekt dan brand 
je op.
Met mijn vrouw en kinderen kan ik altijd verhalen delen. 
Een keer verpleegde ik in het ziekenhuis een beer van een 
vent. Hij was een echte klerenkast en overleed binnen drie 
maanden aan kanker. Zijn grote hobby was gitaarspelen, 
dus hij wilde dat we hem na het afleggen een gitaar op zijn 
borst zouden leggen. Zo is hij de afdeling afgegaan. Dat 
maakte indruk op me.
Elk mensenleven is eindig. Het gaat je niet in de koude 
kleren zitten. Het is fijn dat je cliënten toch nog waarde-
volle momenten kunt meegeven. Mijn ouders zijn dertig 
jaar geleden overleden. Een pastoraalwerker van het zie-
kenhuis zei altijd: ‘Rob, we kunnen het er lang of kort 
over hebben, maar we hebben geen antwoord op de vraag 
waarom de één 104 wordt en de ander 0’. Mijn collega’s 
plannen altijd veel dingen. ‘Volgend jaar ga ik dat doen’, 
zeggen ze dan. Maar ik denk altijd, geniet er nu maar ge-
woon van, want het leven valt niet te plannen.”

Ik werkte voor cliënten die in de Quote 500 stonden. Zo 
kwam ik vijf dagen in de week thuis bij een echtpaar waar-
van de man dementie had. In de ochtend hielp ik hem met 
opstaan, maar qua zorg was ik eigenlijk snel klaar. Dan 
ging ik leuke dingen met hem doen, bijvoorbeeld naar het 
strand omdat hij daarvan hield. Zijn vrouw had haar ei-
gen sociale leven en ik trok er met hem op uit. Meneer 
was heel prettig in de omgang, maar ik werd er ongelukkig 
van. Ik was op zoek naar meer uitdaging en afwisseling.”

Weet wie wij zijn
“Zo kwam ik in Buurtteam Zeewijk terecht. Eerst werd ik 
via mijn vorige werkgever verhuurd aan twee verschillen-
de buurtteams en later ging ik bij Zorgbalans in dienst. De 
diversiteit van de werkzaamheden maakt het werk zo leuk. 
Als ik vertel wat voor beroep ik heb, zeggen mensen vaak 
‘Dat is toch gewoon billen wassen?’. Maar dat is maar zo’n 
klein onderdeeltje van het werk. 

Als wijkverpleegkundige ben je een duizendpoot binnen 
je vak, je hebt meerdere petten op. Je verleent zorg, maar 
hebt ook contact met het netwerk van een cliënt en met 
verschillende zorgaanbieders, huisartsen en ziekenhui-
zen. Vroeger stond de wijkverpleegkundige op een voet-
stuk. Als zij door de wijk fietste, wist iedereen wie ze was. 
Nu wordt het beroep soms onderschat.
Soms voel ik me weleens een roepende in de woestijn. 
Dan meld ik iets bij een dokter en wordt er beloofd dat hij 
terugbelt, maar dan gebeurt dat niet. In een ziekenhuis 
kom je elkaar allemaal tegen, in de thuiszorg gebeurt dat 
niet. Daarom zet ik samen met een collega sterk in op net-
werken. We proberen contact te leggen met iedereen in de 
buurt, zodat ook andere zorgverleners weten wie wij zijn.”

U mag patiënt zijn
“Mijn werkplek is bij iemand thuis, ik ben altijd te gast. 
Ik kom huizen tegen die je normaal op televisie ziet in 
programma’s als ‘Mijn Leven In Puin’. Dan vraag ik me 
soms af: hoe kan je nou zó leven? Maar als iemand al jaren 
op die manier leeft, wie ben ik dan om te zeggen dat dit 
een onhandelbare situatie is? Ik kijk wel of het hygiënisch 
verantwoord is. Ik moet fatsoenlijk een wond kunnen be-
handelen.
Tegelijkertijd zijn zulke cliënten eigenlijk de krenten in de 
pap: het maakt het werk leuk en spannend. Wanneer ik de 
eerste keer bij iemand binnenkom, ben ik altijd op mijn 
hoede. Vooral bij cliënten met een psychiatrische achter-
grond. Je weet nooit wat je te wachten staat. Ik probeer een 
vertrouwensrelatie op te bouwen. Alles valt of staat bij het 
eerste gesprek. 
Een opnamegesprek kan zo anderhalf tot twee uur duren. 
Ik wil de cliënt daarin de ruimte geven om zichzelf te kun-
nen zijn. Aan die pijnlijke pink zit ook een lichaam vast. 
De eerste keer dat ik als wijkverpleegkundige een huis bin-
nen ging, voelde ik me net een inbreker. Ik kreeg een huis-
sleutel mee en moest zelf naar binnen gaan. Het is niet 
dat ik er zelf geen vertrouwen in heb, maar je hoort tegen-
woordig zulke gekke dingen, ik vind het knap dat cliënten 
vertrouwen in ons hebben.”

‘Ik kan niet alleen bepalen wat goede 
zorg is, het is altijd een interactie 
tussen twee personen. Het directe 
contact met cliënten in combinatie 
met het uitvoerende gedeelte maakt 
verpleegkunde tot een mooi vak’ 
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Wie 
Kelly Schemmekes
Is
Medewerker Dagactiviteit, 
Huis ter Hagen, Driehuis
Leeftijd
25 jaar
Thuissituatie 
Samenwonend
Levensmotto 
‘Een dag niet gelachen  
is een dag niet geleefd’,  
maar dat vind ik zo 
standaard! Dus daarom: 
‘Zorgen voor een ander  
is net zo belangrijk als 
zorgen voor jezelf’

‘Wie waardeert mij?’
Kelly liep stage bij Huis ter Hagen toen ze zestien jaar was. Omdat ze  

het moeilijk vond steeds afscheid te moeten nemen van bewoners,  

besloot ze een opleiding te volgen in het onderwijs. Toch kwam de  

energieke blondine terug bij haar oude stageplaats en vindt ze het  

nu fijn iets te kunnen betekenen voor bewoners met dementie.

“‘Ik kan geen piano meer spelen hoor’, zei ze. Het was een 
van mijn eerste werkdagen en ik had wat tijd over. Ik was 
nog even bij mevrouw op de kamer gaan zitten en zag een 
piano staan. Het instrument stond als meubelstuk tussen 
de rest van haar spullen en zag er onbespeeld uit. ‘Speelt 
u graag piano?’, vroeg ik. Ze stemde in maar klonk onze-
ker. ‘Vroeger had ik les en speelde ik altijd met mijn broer 
Lang Zal Ze Leven, nu kan ik het niet meer.’ 
Ze werd enthousiast toen ze begon te vertellen, maar te-
gelijkertijd twijfelde ze over haar eigen kunnen. Ik pakte 
haar rollator en vroeg of ze mee wilde komen. ‘Waar gaan 
we dan naar toe?’, vroeg ze. ‘Dat ziet u zo wel!’, zei ik ter-
wijl we naar het restaurant liepen. Ik had gauw de bladmu-
ziek gepakt die bij haar op de piano stond.”

Tranen van trots
“Haar vingers staan krom door de reuma, dus ik wilde 
haar niet teveel druk opleggen. Toch vroeg ik of ze ach-
ter de piano in het lege restaurant wilde gaan zitten. Ik 
speelde Vader Jacob, meer kan ik niet en het klonk dan 
ook niet erg goed. Mevrouw begon te lachen. Ik zei: ‘Ziet 
u wel, u kunt sowieso beter pianospelen dan ik. Probeert 
u het eens.’
Toen begon ze. Er kwamen wat valse noten, maar ineens 
herkende ik de melodie van het liedje Droomland. Ik stond 
achter haar en begon mee te zingen terwijl ze steeds beter 
begon te spelen. Al haar onzekerheid verdween en het leek 
alsof er alleen die piano was en verder niks. Ik had tranen 
in mijn ogen.”

Bang om te verliezen
“Op dit soort momenten kan ik een tijdje teren. Het 
komt nog vaak terug in mijn gedachten. Ik neem de 
zwaarte van een gebeurtenis niet mee naar huis, maar 
de gedachte of een verhaal wel. Soms doe je heel erg je 

‘Ik neem de zwaarte van een  
gebeurtenis niet mee naar huis, maar  
de gedachte of een verhaal wel’
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best en voelt het alsof je weinig terug krijgt. Dan vraag ik 
me af ‘Wie waardeert mij?’. Dat vind ik lastig, ik ben ook 
maar een mens en heb bevestiging nodig. Je wilt graag 
weten of je het goed doet voor de bewoners. Daarom vind 
ik het mooi als iemand even je hand vastpakt om je te 
bedanken.
Toen ik zestien was, heb ik stage gelopen in Huis ter Ha-
gen. Ik vond het moeilijk om steeds mensen te zien ko-
men en ook weer te verliezen. Nu ik ouder ben, vind ik het 
juist fijn dat ik iets kan betekenen voor de bewoners in de 
laatste fase van hun leven. 
Ik was altijd bang om dood te gaan en mensen te verliezen, 
nu zie ik in dat overlijden ook gewoon een onderdeel van 
ons bestaan is. Er kan iemand een lijdensweg bespaard 

worden. Met behulp van collega’s heb ik geleerd om daar 
mee om te gaan.”

De muziek mag harder
“Regelmatig denk ik aan mevrouw en de piano terug. Zij 
kon zich helaas een week na het moment al niks meer her-
inneren. Tegenwoordig slaapt ze vooral veel. Als ze bij ons 
in de woonkamer ligt, zet ik vaak zachtjes muziek op. Als 
het liedje Droomland voorbij komt, vraag ik: ‘Kent u hem 
nog?’. Ze lijkt er op te reageren, dus dan zet ik de muziek 
nog wat harder.”

‘Haar onzekerheid verdween en het  
leek alsof er alleen die piano was’

‘Het moeilijkste is 
als de familie geen  
emoties toelaat’
In haar loopbaan maakte ze verschillende uitstapjes, maar iedere keer keerde  

Ella weer terug naar haar grote liefde: de wijkverpleegkunde. In dat werk ben  

je immers altijd dicht bij de mensen. En dan is er geen onderscheid meer tussen  

rijke stinkerds en arme sloebers. Want poepen en doodgaan doen we allemaal.

“Dat laatste moment, als mensen op het punt staan te 
overlijden, vergeet je nooit meer. Het is ook zó ontroe-
rend. Als bijvoorbeeld de palliatieve sedatie wordt ingezet, 
weet je dat iemand onder zeil gaat. En dat je die persoon 
nooit meer zult spreken. Woorden zijn dan niet meer zo 
belangrijk, het gaat om die laatste blik. Je kijkt elkaar diep 
in de ogen en weet beide dat dat voor het laatst is. Dat is 
iedere keer weer anders en uniek, ieder overlijdt op zijn of 
haar eigen manier.
Het zijn wel momenten waar ik erg tegenop kan zien. Het 
vraagt van mij het meest pure, meest kwetsbare en tege-
lijk meest professionele dat ik kan bieden. Het is nooit 
een plat ‘emo-moment’. En daarbij heb je dan meestal de 
familie, die ook iedere keer weer anders reageert. 

Het moeilijkste vind ik als de familie geen emoties toelaat. 
Als ze zich groot houden voor elkaar. Ik had laatst nog een 
man, die bijna opgelucht was dat zijn vrouw na een lang 
ziekbed zou overlijden. Hij had zijn rouw al gehad, ging 
er nu praktisch en kil mee om. Ik werd er naar van. Op de 
uitvaart vertelde hij dan, voor de buitenwereld, wel weer 
een mooi verhaal over haar.” 

Alleen nog maar overleven
“Ik ben een levensgenieter. Toen ik zestien was, wilde ik 
maar één ding: het huis uit. Vrij zijn. Mijn opa demen-
teerde in die tijd, ik kreeg de kans bij hem te gaan wonen 
en hem te verzorgen. Mooi, dacht ik, dan kan ik ’s nachts 
thuiskomen wanneer ik wil. Dat heeft opa toch niet door. 
Dat viel tegen. Toen zag ik een advertentie om de zieken-
verzorging in te gaan, in een verpleeghuis in Leiden. Dat 
leek me wel wat, dan had ik meteen een baan, een kamer 
en een inkomen. Ik stopte met de Havo. Voor het werk in 
de zorg bleek ik geknipt te zijn.

‘Je professionaliteit vereist dat  
je er een rem opzet, maar God,  
wat is dat soms moeilijk’
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Wie 
Ella de Gelder 
Is
Wijkverpleegkundige Buurtteam 
Leidsevaart, deels in Sociaal 
Wijkteam Haarlem Zuid-West
Leeftijd
56 jaar
Thuissituatie
Samenwonend, vier kinderen
Levensmotto
‘Leven in het hier en nu’

Later deed ik, naast mijn werk in de zorg, de sociale aca-
demie. Je moest immers met je talenten woekeren, ik 
ben nooit helemaal losgekomen van mijn calvinistische 
milieu. Het was in de jaren zeventig, dus ik ging in een 
commune wonen. Daar ontmoette ik mijn vriend, waar ik 
nu nog steeds mee samen ben. 

Ik heb toen een aantal jaren welzijnswerk gedaan, maar 
dat vond ik saai. Mensen bezighouden, motiveren om iets 
te gaan doen, ik miste mijn witte schort. 
Dus hup, weer terug in de zorg. Ik was net begonnen met 
een opleiding voor Verpleegkundige niveau 5, toen mijn 
derde kind, zeven maanden oud, overleed. Wiegendood 
bij de oppas. Dan verandert alles totaal en ben je alleen 
nog maar aan het overleven. Vrij snel daarna kreeg ik nog 
een kind, dat was fijn en troostend. Maar zeker geen ver-
vanging.”

Mensen op sleeptouw nemen
“Afijn, na wat omzwervingen kwam ik in 1999 bij Zorg-
balans terecht. Eerst twee jaar als wijkverpleegkundige, 
daarna vijf jaar in uiteenlopende managementfuncties. 
Dat was nooit mijn doel geweest, maar het werd me ge-
vraagd. En als je daarvoor gevraagd wordt, als mensen dat 
blijkbaar in je zien, dan moet je dat ook doen, vond ik. 
Dat management was niet helemaal mijn ding, al zaten 
er wel leuke kanten aan. Ik vind het mooi om mensen op 
sleeptouw te nemen, op een coachende manier. Maar wat 
overheerste was productiedraaien en continu het verzuim 
terugdringen. Daar werd je dan op afgerekend. Vreselijk. 
Ik stopte er mee en ging als ZZP’er aan de slag. Als ‘Zus-
ter Ella’. Al snel werd me toch weer een vaste baan aange-
boden, maar dat werd weer een managementbaan. En dat 
stond ver af van de praktijk.’ 

Terug op het oude nest
“Toen zag ik op een avond in de Filmschuur de Franse 
film Amour. Over een oud echtpaar, waarvan de vrouw 
ernstig ziek is. De man ziet geen andere uitweg dan zijn 
vrouw te vermoorden, en vervolgens de hand aan zichzelf 

te slaan. Ik dacht: als daar een goede huisarts en wijkver-
pleegkundige, in mijn ogen een gouden combinatie, had-
den opgetreden, dan was dat nooit zo gegaan. 
Direct daarna kwam ik een oud-collega tegen van Zorgba-
lans, we hadden het over die film. Ze merkte aan mij dat 
ik graag terug wilde in het vak en wees me op een open-
staande vacature. Zo kwam ik weer terug bij Zorgbalans. 
Dat was prettig, het voelde als thuiskomen. Maar er bleek 
veel veranderd te zijn. Het bruiste van de nieuwe initiatie-
ven. Het productiedenken had een heel nieuwe invulling 
gekregen en de buurtteams zijn écht zelfsturend. Naast 
dit werk zit ik namens Zorgbalans nu ook in een sociaal 
wijkteam. Dat is heel ander werk, wat in het begin lastig 
te combineren was met mijn werk in het buurtteam. Maar 
het is ook weer nieuw en uitdagend.”

Perfect gekookt eitje
“Ik blijf met enorm veel plezier dit werk doen. Het is soms 
zo dankbaar. Ooit verpleegde ik een heel oud, lief vrouw-
tje. Ze was eigenzinnig en leuk, ging bewonderenswaar-
dig goed om met de eenzaamheid. Ze had heel weinig 
eetlust, maar ik vond het een sport om haar toch allerlei 
lekkere dingetjes voor te schotelen. Ik genoot ervan als ik 
haar blij maakte omdat ik precies wist hoe ze haar zacht-
gekookte eitje wilde hebben. 
Ik zag dat ik me meer en meer als een kleindochter ging 
gedragen, bij wijze van spreken. Terwijl ik maar al te goed 
wist, dat dit niet mijn lieve oma was. Je professionaliteit 
vereist dat je er een rem opzet, maar God, wat is dat soms 
moeilijk. Toch zijn dat wel de momenten dat ik denk: ‘Wat 
heb ik toch een mooi beroep’.”
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Iedere dag staan de media vol over de  
ontwikkelingen in de zorg. Zelden gaan die  

verhalen over mensen die in de zorg werken.
 

Dit boek gaat over mensen die elke dag klaar staan om voor  
een ander te zorgen. Voor mensen die graag thuis willen blijven  
wonen, maar daar wel hulp bij nodig hebben. Voor mensen die  

permanente zorg in een woonzorgcentrum nodig hebben omdat ze het  
alleen niet meer kunnen. En voor mensen die tijdelijk of chronisch ziek zijn.

 
Waarom kiezen zorgverleners voor de zorg? Wat doen ze precies? En wat  
doet dit werk met hen? Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans wil met dit  

boek, een bundeling van openhartige verhalen en prachtige anekdotes van  
98 zorggevers, zichtbaar maken wat zorg anno nu feitelijk is. De mensen  
die de zorg verlenen, naar voren halen. Uit waardering en trots. Want al  

deze zorggevers maken, ieder op hun eigen manier, het verschil voor  
diegenen die zorg nodig hebben. Dag in, dag uit.     

 
Zorg is overal en niemand kan zonder. Deze verhalen  

zijn voor iedereen die wil weten wat zorg echt is  
en wat het met zorggevers doet. 
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