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Verpleeghuiszorg en
dagbesteding en -behandeling

in coronatijd
De coronacrisis heeft grote impact op het maatschappelijk leven. In de
afgelopen maanden hebben we moeten leren leven volgens strikte maat
regelen om verdere verspreiding van het nieuwe, nog onbekende COVID-19
virus tegen te gaan. Zeker voor mensen in een van de zogenaamde kwets
bare groepen heeft dit behoorlijke impact op het leven. Ik maakte een
telefonische rondgang langs verpleeghuizen en dagbesteding en -behande
ling voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme om te
horen hoe deze nieuwe dagelijkse realiteit er uitziet.

Willemien Boevink is werkzaam als
begeleider dagbehandeling Borst
huis Actief in Hengelo.
De meeste mensen die gebruik maken
van deze dagbehandeling hebben de
ziekte van Parkinson. Sommigen komen
hier een dag in de week, maar er zijn
ook mensen die 3 tot 4 keer per week
naar de behandellocatie toekomen.
"Althans, zo ging het totdat Corona roet
in het eten gooide", aldus Willemien.
Willemien: "Op 16 maart waren de
deuren van de dagbehandeling voor het
laatst open. Aanvankelijk dachten we
'dat zal misschien een weekje duren'
maar het tegendeel bleek het geval."
In de crisissituatie die was ontstaan,
moest het personeel thuisblijven. "Na
anderhalve week thuis voelde ik mij zo
nutteloos. Ik heb toen gevraagd of ik
kon bijspringen in de woonvoorziening
van TriviumMeulenbelt Zorg (TMZ)."
Dit bleek hard nodig, toen hier een
aantal bewoners met het coronavirus
besmet bleek.
Willemien: "Na een training maakte ik
en ook andere collega's deel uit van een
van de twee corona-testteams.
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Zo kregen we er ineens veel nieuwe
collega's bij. Ik heb het als interessant
en indrukwekkend ervaren." Onder
tussen werd er met de mensen van de
dagbehandeling telefonisch contact
onderhouden. Ook werden er in sommige
gevallen huisbezoeken afgelegd.
"Uiteraard wel met inachtneming van de
maatregelen, alhoewel dat soms lastig
is. Wanneer je iemand begeleidt tijdens
een dagelijkse wandeling en iemand is
wat instabiel, dan is anderhalve meter
afstand houden moeilijk."
Boevink heeft de huisbezoeken als een
eyeopener ervaren. "Deze bezoeken
bieden echt een meerwaarde. Natuurlijk
vertellen mensen tijdens een intake wel
over hun persoonlijke omstandigheden.
Maar je ziet en hoort als zorgverlener
toch meer wanneer je bij iemand thuis
bent." Bij een eerste huisbezoek
konden mensen hun verhaal kwijt en
hun hart luchten. Daarna werd er
gewoon geoefend, soms geholpen door
een therapeut per videoverbinding.
Inmiddels wordt er weer toegewerkt naar
het moment dat de mensen weer
worden ontvangen op de behandel
locatie. "We zijn schema's aan het

maken en aan het inventariseren wie er
willen komen." Niet iedereen wil direct
weer naar het behandelcentrum komen,
sommigen wachten liever nog even.
Ook zijn er mensen die liever geen huis
bezoek ontvangen, bijvoorbeeld omdat
zij zichzelf goed kunnen redden.
"Wanneer er sprake was van overbelas
ting van de partner, dan adviseerde ik
om beroep te doen op een geestelijke
zorgverlener ter ondersteuning. Hiervan
is zeker gebruik gemaakt."
Boevink besluit met de opmerking dat
zij wel merkt dat mensen wat ontregelt
kunnen raken doordat zij minder
beweging hebben. "Daarom is juist nu
het contact met de parkinsonverpleeg
kundige en neuroloog belangrijk." Al met
al is de situatie in Hengelo indrukwek
kend, met positieve leerpunten voor de
toekomst. "Want een vorm van huis
bezoek willen we ook na de crisis zeker
proberen te handhaven."

waardevol dat het zo weer kan. We
worden steeds vindingrijker. In het
begin van de crisis kregen we veel
steun van familieleden van bewoners,
we kregen cadeautjes, bloemen en
chocolade. Heel bijzonder! Bewoners
vergelijken de situatie ook wel eens
met de Spaanse griep. Ze accepteren
de situatie wel. Gelukkig komt er weer
iets meer vrijheid, maar dit is ook wel
lastig hoor. Stel je voor dat het corona
virus de kop weer opsteekt, hoe zal het
dan gaan met iedereen?"
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neel nodig omdat we normaal gesproken
meerdere mensen kunnen observeren in
de huiskamer. Wanneer iedereen op zijn
eigen kamer eet, lukt dit niet." Ook het
contact met de mantelzorgers kreeg veel
aandacht. "We helpen met beeldbellen
en we schrijven extra informatie in de
dossiers als informatievoorziening."
De piek is voorbij in de instelling waar
Hilda werkt, er zijn inmiddels geen coro
nabesmettingen meer op de afdeling.
Wat volgt is een stappenplan voor de
komende periode. Er is nu een praathuis
met een scherm zodat contact met
naasten weer meer mogelijk is. Langzaam
maar zeker vinden de collega's een weg
om om te gaan met het verdriet van de
bewoners en naasten. "Door de hele
situatie is het team nog hechter
geworden, en dat geldt ook voor de
bewoners, die door de situatie meer op
elkaar aangewezen zijn."

