VERPLEEGKUNDE IN
PRAKTIJK EN WETENSCHAP
WWW.TVZDIRECT.nl JAARGANG 128 JUNI 2018

■

INTERVIEW

DE WIJKKLINIEK

Anne-Mei The: Geef prioriteit aan
ondersteuning mantelzorg

Zorg in de buurt

CATIEPRIJ&
Mark van Veen schreef winnend
artikei over nieuwe methodiek

INTERVIEW

'GEEF PRIORITEIT AAN
ONDERSTEUNING
MANTELZORGERS'
Wie de drempel van de gezondheidszorg over gaat, houdt op mens te zijn en verandert
in een verzameling oplosbare problemen. De moeilijkheid is alleen dat deze oplossingsgerichtheid ons soms blind maakt voor de echte problemen, zegt Anne-Mei The in hoar
nieuwe boek Dagelijks leven met dementie; Een blik achter de voordeur.The is hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft
ze een eigen bedrijf, Tao of Care, waarmee ze de aanpak van dementie probeert te
vermeuwen.
door AD BERGSMA EN ESTHER VAN LOON fotografie CIGDEM YUKSEL
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U pleit voor een sociale benadering van dementie, met meer oog voor de noden van mantelzorgers. Waarom? ‘Alleen al het gebruik van het woord
mantelzorger geeff voor mij aan dat we onvoldoende
hebben nagedacht over de betekenis van de informele zorg. Mantelzorg wordt gedefinieerd aan de
hand van het aantal uren dat iemand aan de zorg
voor een naaste besteedt, maar het is echt een wereld van verschil of je voor een dementerende ouder
zorgt of voor de partner met wie je samenleeft. Daar
zouden we andere woorden voor moeten bedenken.
Tijdens mijn onderzoek zag ik dat veel partners
van mensen met dementie uitgeput raken en verdrinken. Zolang ze niet zelf ziek worden, krijgen ze
echter geen aandacht. Ze hebben behoefte aan een
vertrouwenspersoon. Ik denk daarom dat we ook
sociaal moeten innoveren, zodat mensen die voor
een dementerende partner zorgen een vertrou
wenspersoon naast zich krijgen die proactief de
vinger aan de pols houdt. Die persoon zou kunnen
functioneren als maatje, gesprekspartner, probleemoplosser of in andere gevallen als oppas in
het geval iemand er even uit wil.
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De proeftuin sociale benadering dementie in Fries
land probeert tegemoet te komen aan de onvervulde behoeften van mensen met dementie en naasten. Kammeraten zijn de studenten die een oppas,
maatje zijn voor mensen met dementie, zoals in de
film Intouchables. Daarnaast hebben we een soort
gidsen opgeleid om mensen door het land van de
mentie te loodsen. Ik ben ervan overtuigd dat we
de maatschappij veel leed en kosten zullen besparen.’

mensen te kijken en realiseerde zich wat ze allemaal moest missen. Uit frustratie gooide ze een
bloempot naar beneden. Dit werd echter niet gelabeld als een begrijpelijke reactie van iemand die de
gevolgen van haar gedrag niet meer goed kon overzien, maar als moeilijk gedrag, een symptoom van
dementie. En dus werd er medicatie voorgeschreven waar mevrouw suf van werd. Terwijl de echte
oplossing zou zijn om de vrouw mee naar buiten te
nemen. De pil was een schijnoplossing.’

Meer doen voor minder geld? ‘ikheb weleens op
een bierviltje uitgerekend wat het zou opleveren als
mantelzorgers hun geliefde gemiddeld twee of drie
weken langer thuis zouden kunnen houden. Dat
zou een besparing opleveren van 700 miljoen. Zulke bedragen zijn haalbaar, omdat mensen gratis
voor anderen zorgen. Nu zou zo’n besparing terugvloeien naar de schatkist en uitgegeven worden aan
defensie of belastingverlaging, maar ik vind dat dit
geld eigenlijk van de langdurige zorg is. Voor een
deel van zo’n bedrag kunnen we al best veel ondersteuning organiseren.’

Het ontbreekt de zorg soms aan een brede blik?
‘Als iemand een niet-pluisgevoel krijgt verliest hij
na verloop van tijd vaak de grip op het bestaan en
gaat naar de dokter in de hoop houvast te krijgen.
Maar de dokter kan weinig doen. Er is geen medische oplossing en de informatie gaat vooral over de
ziekte. Er wordt weinig of geen aandacht besteed
aan wat dementie betekent voor hun dagelijkse leven. Mensen met dementie en hun mantelzorgers
voelen zich aan hun lot overgelaten. Er is wel zorg
met het wassen, plassen en pillen delen, maar dit is
in het begin vaak nog niet nodig. Vanuit medisch
oogpunt is het allemaal best goed geregeld, maar
we vergeten dat zorg maar voor een klein deel bepalend is voor de kwaliteit van leven. Veel belangrijker is welke invloed de ziekte zal hebben op persoonlijke relaties en hoe vorm gegeven kan worden
aan een leven met beperkingen. In onze proeftuin
houden artsen daarom ‘alternatieve diagnosegesprekken’ waarin niet in een gesprek het medische
verhaal uit de doeken wordt gedaan, maar waarin
in meerdere gesprekken stil gestaan wordt bij de
impact van de ziekte op het dagelijks leven en
mensen perspectief wordt geboden hoe te leven
met dementie.’

VERPLEEGKUNDIGEN
VERLIEZEN SOMS UIT HET
OOG DAT WE GEWOON
MET MENSEN TE MAKEN
HEBBEN'
Hoe komf het daf de zorg deze took nog niet
heeft opgepakt? ‘Professionals komen meestal vol

In uw boek schrijft u dat het belong van vroege
diagnostiek wordt overschat. Hoe zif dat? ikben

goede wil en met veel gevoel voor hun medemensen de zorg binnen, maar de ziekenverzorgenden
en verpleegkundigen leren in hun opleiding al heel
snel patienten vanuit een heel specifieke invalshoek
te bekijken. Ze leren zorgproblemen definieren en
oplossen. De moeilijkheden waarmee iemand
kampt, leren ze medisch interpreteren. Ze verliezen echter soms uit het oog dat we gewoon met
mensen te maken hebben.
Een van mijn promovendi, Annelieke Driessen,
observeerde in een instelling waar op de benedenverdieping een grand cafe was geopend. Het idee
was dat de maatschappij in het verpleeghuis werd
binnengehaald en dat dit meer interactie en verbondenheid zou opleveren, maar de mensen op de
gesloten afdeling konden hier niet aan deelnemen.
Een opgesloten vrouw met dementie die er altijd
heel actief op uit was getrokken, stond vanaf de
vierde verdieping naar alle in- en uitlopende

mijn loopbaan begonnen met onderzoek in de oncologie en daar zeiden artsen vaak dat het geen zin
had een diagnose te stellen, als je daarna geen werkzame behandeling aan kon bieden. Je kan je afvragen of dat voor dementie ook geldt. De medische
oplossing blijft steeds maar achter de horizon.
Zwart-wit wil ik het echter niet maken. Ik zie in de
praktijk dat de diagnose dementie op kan luchten.
Het geeft mensen een kader om te begrijpen wat er
met hen gebeurt. De veranderingen en vreemde
voorvallen zijn niet langer ongrijpbaar.
Daar staat tegenover dat de diagnose mensen ook
veel afneemt. Aan dementie kleeft een stigma. Hun
rijbewijs wordt afgenomen. Ze worden door hun
omgeving vaak niet meer voor vol aangezien en voe
len zich een tweederangsburger. Kennissen en
vrienden komen vaak niet meer langs, omdat ze dat
ingewikkeld vinden. Als je eenmaal het stempel
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dementie hebt, dan wordt er vaak over je gepraat in
plaats van met.
Anderen proberen je bezig te houden, in plaats van
dat je zinvolle dingen kan doen. Beeldvorming
speelt daarbij een rol. De angst voor de ziekte wordt
aangewakkerd door schrikbeelden over wilsonbekwame zombies, terwijl dat zeker in de eerste fases
van de ziekte onterecht is. Wat vaak vergeten wordt
is dat mensen met dementie gewoon mensen blijven
met hun behoeften en problemen.’

ALS JE EENMAAL HET
STEMPEL DEMENTIE HEBT,
WORDT ER VAAK OVER
JE GEPRAAT IN PLAATS
VAN MET'
Maakt het u boos dat dit soort dingen nog steeds
gebeuren? ‘Ik heb wel eens het gevoel gehad dat

Hoe kunnen zorgverleners bijdragen? Het is belangrijk de mens onder de aandoening te zien. Het
klinkt vanzelfsprekend, maar we hebben allemaal
diepgewortelde opvattingen over mensen met de
mentie. Ze worden gezien als ontmenselijkt, wilsonbekwaam of lege hulzen. Er wordt dikwijls vergeten
gewoon met hen om te gaan en te praten. En daarmee doen we mensen met dementie ernstig tekort.
Het is ook belangrijk dat ze beseffen dat de huidige
tekortkomingen niet alleen door professionals van
goede wil aangepakt kunnen worden. Oplossingen
moeten verankerd worden in de systeemwereld. Ik
ben dan ook heel blij dat in de Tweede Kamer een
motie door alle partijen is aangenomen die specifiek mijn proeftuinen ondersteunt en waarbij is bepaald dat de financiele schotten tussen de Wmo
(gemeente), Zvw (zorgverzekeraar) en Wlz (zorgorganisaties en zorgkantoor) er niet toe mogen leiden
dat onze verbetervoorstellen voor de begeleiding
van mensen met dementie stranden.
Uiteindelijk zou het mooi zijn als mensen met de
mentie en hun naasten een kaartje kunnen kopen
voor hun reis door het land van dementie, en min
der gehinderd worden door gefragmenteerde ondersteuningsmogelijkheden.’

onze boodschap niet serieus genomen werd. Als antropoloog nam ik de vrijheid mij op het terrein van
dokters en ziekten te begeven en dat is niet altijd gewaardeerd. Ik werk vanuit een heel andere traditie
en van mijn antropologisch onderzoek werd gezegd
dat dit hooguit mooie verhalen zou opleveren, maar
geen ideeen waar je praktisch iets mee kan. Dat
heeft mij wel eens gefrustreerd, maar ik zie nu op
veel plekken initiatieven waarin het dagelijks leven
van mensen met dementie meer aandacht krijgt.’

IK ZIE NU OP VEEL
PLEKKEN INITIATIEVEN
WAARIN HET DAGELIJKS
LEVEN VAN MENSEN
MET DEMENTIE MEER
AANDACHT KRIJGT'
Kunnen

professionals rustig afwachten fotdat
het ZOVer is? ‘Nee natuurlijk niet. Wat in ieder ge-

val helpt als ze zich realiseren dat ze bij sommige
existentiele problemen weinig meer kunnen doen
dan als mens bij de ander zijn. Je kunt niet alles oplossen. En in de praktijk zie je dat verzorgenden en
verpleegkundigen van ieder niveau dit talent
hebben.
Sommige professionals hoef je niets te vertellen,
omdat ze hier van nature heel erg goed in zijn.
Voor anderen is het nodig dat zij leren reflecteren
op wat zij zelf doen en welk effect dat heeft op de
mensen die ze moeten bijstaan. Het volgen van een
opleiding kan hier een grote rol in spelen en ook
helpen met het besef waar de grenzen van je eigen
vakgebied liggen.’ O
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