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Terug naar vroeger
ks il t0.:tkJ�rtY\Jtkdeh, t-t-N in, dt
kr�. Onderz.u-ek.ers VtîJ-1., de ur.nJJ� HE,tscAwl -te W13thi1!JtJ-1., lw.dr
de,J-1., dt:tr VIA fie-t vaj,ew.;e, tJ;ftrl)t,.el11:' rm;rd,e�. Zl /"wfÁd(,n,, ttYvi_JHltt
\Jîûlf Vvf.rUN '17 d.,,e. h'ë} 3elgi -tl't Z§ Vfl!Sf!jtlr011-derv IAî z.t n.itî rYlttr
overeûvl k.ffrvlen,, hrr.en,,. De erie lielfî Vtrz.t-tte zi,ch, l'1.tt zir lvc� "t(Jlh,
du �ew-Ctkltlyu rrrsuie tO"t Z1, fVttZtil Wtiren,, �tf� bv PlndQt ly
ie. @�.; t?tl kel srv.:l lerro-{yl er1v ft,�l fy· de si;tvu:r.-tie rtttr. Au
rt\el1Jtrt, W\et ftev13e t"fJtr\JW!J wur-det1v.._J�rïJi1;(-ttrFl,.3vr.fl!.-t de, ene Atlft
eve�eN lvr� e;,., hev!:j (,f1., kr verzt;t tr1v,3ecfr bv vr.f1Áere kff-t z.y;h,, snel
wtr, z.cr iedvtck il trrtf'l" il iu.- vr.rtiul lvrs. Als il riem.ent- wur-d., �
Awp il dA.î iJL w.e snel lurh, vvz..rt�J-1., >r-tî ie sit,Mrtie e;,., f'l.U-t fRC�dM,
ri3 îfjtn,, kt on4weNVJ{{re rek.ter 6-'-bifJvf.vf.h,.
Îtr{,f'l, myi,,., VttcUr._Jl1!J d,e�;,,J-tf'(,J-1.,, Vtrztfft 1ty· z.v;Á, {.vr� {,h,, htvi:f -ttJlri, zidn, zuh--e lJ-1., werd, hy" /)'!., ((,h,, fr,e,fttvi.Ue ff{Jt Z§JRCWtrs, Wvf.J�b {,rt,
13ressW d4r tv;;· r-ri.y� rY..!ltrUr � -eerv 6-rw�s -te VJf WrJJA..._Jt:f.f{J-1.,. Myi,,.,
)-t

lie6--t twee soo1t:en,, vPlrUN,

Z§

Jrvrd.er weri vreselyl 6-f{� trv � f(,{W' lyfsit� h'wts-t z.t v�r {t;c.

f"th, op;ie,rr,ert, ih, ttY'v vertler,h;,iÛ ..�& iL demctt;t- wur-i, � il - vr.YLders
d#.,rt, myf1., Vf{;Ur - de, pers<rrLtY'v die � he-t rYl.tes-t lief zyh, nier Vf{f1., �

re vervre,ew.J,e.n,.
My� vf1de,r fif{i de 31{.vt

Z§rtde,r l{.l{.rz.tli� trj7 tlbt vre,ef'YV;/,e a:f -tt
Stvr.p,-e,11,. fr�n, (,th, � Wfi[J hy. {{fi.11, � � rrrJtUNlt itiv3t
sprtL fi[lsof hy km fi[lJRrrtr1, k.tNle. 111, kt- verpkr,�s Mi hy. veel 6-vr.�
6-ff dit -tttle1'1t". rk., kir du- f'{{len;t Nff. AU il lvrîo- d,t,YYl.tN- wo-rfl, Mr.n,
hwp J.. ri.itr iA etn, vtrple�ks -tt wu-rd,e11, rryt�r1.,. Met de ttLAW!!ft
vreemder\, du 11'\e �fi[r anvirtftY'v, 0l il 6-ly.v-en.de m.o:elitt k6-6-tn,.
MyÏ,t, vvr.der k.reg Vl{.h,, dl, vv1leg�e11, mw v?.11, de o,·wtrmydelyk,
re
hek- vf{n, <.rtJ e11, fi[fi[YVWU;k (Uf,h, dese�Ue verple-r:J�
lrew�r. OrrvlA.-r, z.tiden, zt, t,y· 11ft fi[& eert. 6-t1.f.J een, fll1Yvttrs-tf{fi[rJrl{.rt
(_r�)�/i, Mi eh, Vff.11W(:Jt l.J!}tL kldtr!ri.vtiAWe r,e;,.,. 1L kir rtie-t du
lvrc-h- Vl{.n, w{jt1. Vf{der Yr\l�ekr(:J� en, eve� i_r., 6-kvwt F}t11,. Nr,
eert. rede,h, IJ"W\,, l{.U il tUYr\lri.t- werd, -re Jwre-11, �-ril vwr v-erzey0J Yt.Ut
up vrtth¾Uh,, zel z.ftjh,, fi[fi[�ewap,,.
Váfr- Pf.lles echt-er hovp il fi[& J., lff.-ter demertt- wo-rd, Z§ srtel �elyl vvttr
-te word,t,rt, Z§fitU il V�thJ
rrvrtder w� 1,11, �h, vrvys-teJt"!:jd. Vul�tf'IJ Mff.� Vff.tf.l kr�/,J,.e, verMleh,, wf{J il de k.kvt-ter th, 6-Pf.fJ du elu
�r- &li- we�-t: ztlrkYL lff.s-tb, �w-� ef vpsr�rtd+J t,h, ()1, Áe1
pupk.1-e� werel1Je Vff.f'\, de bo-x klerNtff.l -revred,erv mtt- <i,c./..«lf. Als il
deZ:t piu-de tlf!f ttf"v k.eer over hi11, ri.o-tY'v, z_fitl kt- Jtff.fitifjt Vtf.Y'v mi:}tt, k�
ven- nrc-h- etrv h.e-el�e�e -ti:)Jr z.yt\,.
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�uub Bu�j�sen (1953) is psychogerontoloog en combineert de func
tie van kl1n1sch psycholoog bij de divisie ouderenpsychiatrie van Al
tt.echt met werk voor zijn eigen cursusbureau TRED.

en verblijft tijdelijk in een instel
ling ,,oor gezondheidszorg. an
neer het on1 1rn aliteitsbeleid
ging, werden normen en eisen
gefonnuleerd \\'aaraan de instel
li11g moest ,voldoen. De normen
en eisen n1et betrekking tot ge
zondheid werden ,·oor een be
la11grijk deel gehonoreerd, die
voor ,x. onen maar gedeeltelijk
omdat het - alweer - \Vat duur
zou ,vorden om ze in de praktijk
1n te ·voeren.
Typerend voor het mensbeeld
van de dementerende als patiënt'
was de sterke scheiding tussen
s01natiek en psy0chogeriatrie in de
instellingen. In deLe scheiding
lag de aanname opgesloten dat de
ziekte' vooral in het lichaam of
vooral in het hoofd zat en dat dit
een aparte plaats in de Ï.i7stellino
rechtvaardigde.
Ook de veron�derstelling dat dementerende.n
niet in \1 erzorgingsht1izen thuis
hoorden gett1igt van een ander
mensbeeld ,,an de dementerende:
in ·verpleeghuizen verblij en 'pa
tiënten', in ver7orgingshuizen
wonen 'bevroners' - en die zijn
niet 7iek, laat staan dement.
Van patiënt naar bewoner
Dat beeld begon aan het eind van
de iaren tachtig te veranderen. De
dementerende in een instelling
,,verd als 'bevvoner' gezien, als een
individu met eige11 \Vense11 e11 be
l1oeften die in een onderlinge _ a1nenhang bezien n1oesten i"\,or
den. De zorg Vlas meer gericht op
begeleiding en vvelbe,,1inden en
Vi- erd 'belevingsgericht'. Dal ge
beurde na een periode \.vaarin re
alitei.tso1ië11tatietraining op de
voorgrond stond, oorspro11kelijlz
een behandelvor1n waard or de
dementerende een n1eer 'gezo11de' kijk op de Vi erkelijkl1eid
n1oesl krijgen.
Ook on[stonden. in de jar n La -h
tig de eerste initiatieven 0111 11 t
leveI1 in ve.rpleeghui.z n in te
richten naar de maatstaven van
'11ormale' ouderen. Het begrip
'genormaliseerd \.vanen' gaf in fei
te aa11 hoe n1oeilijk l-1et vvas voor
professionals om 'gewoon t"
doen' tegen dementerende m.en
sen. Er kwatnen initiatieve.11 va11
verpleeghuiszorg in de vvtj k, bij
voorbeeld De Landrijt in Eindho
ven: gewone rijtjeswoningen
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