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door Wilma de Cort
illustratie Censuur

I
k zit opgesloten. Dit gevoel be-
kroop Marije Brans (28) meteen
toen ze een nacht bleef slapen in
verzorgingshuis ’t Kampje in Loe-
nen aan de Vecht. De receptie ging
om vier uur ‘s middags dicht. „Als
je na die tijd naar binnen wilt,

moet je aanbellen en doet een zuster open.
Binnen hangen camera’s.”
Op de gesloten afdeling met bewoners met
dementie kreeg Brans het helemaal be-
nauwd. „Natuurlijk moeten deze mensen
worden beschermd, want ze kunnen de
straat op dwalen. Maar als je alleen op en
neer kunt lopen door een dichte gang van
35 meter en een luchtje mag scheppen op
een binnenplaats achter een hoog hek, lijk
je eerder gedetineerd dan ziek”, zegt ze.
Kan het anders? Ja, zegt Brans. „Je kunt
ook een binnentuin maken met hertjes er-
in. Dan staat dat hek er niet voor jou, maar
voor die diertjes. Dan is dat hek een natuur-
lijke barrière en niet langer een grens van:
tot hier en niet verder.”
Brans is student aan de Academie van

Bouwkunst in Amsterdam. Met vier me-
de-studenten is ze uitgenodigd door wo-
ningcorporatie Habion die twee oude zorg-
gebouwen in Voorst en Loenen verhuurt.
Samen met de huurders (zorgorganisaties
Trimenzo, ’s-Heerenloo en zorggroep De
Vechtstreek) was besloten tot een experi-
ment: zoeken naar mogelijkheden om de
tehuizen een tweede jeugd te geven. Daar-
voor wilden ze te rade gaan bij jongeren.
De optie om de gebouwen te slopen, stond
de studenten tegen. Toch werd daar bij-
voorbeeld in Voorst al achttien jaar over ge-
sproken. Verzorgingshuis de Benring, dat
in 1971 werd gebouwd, is een begrip in het
dorp. „Na veertig jaar sloop je je huis toch
ook niet?”, zegt Brans.
Niks doen is geen optie. Dan is sluiting
van de oude verzorgingshuizen onvermij-
delijk. Dit komt door veranderingen in de
zorg. Alleen ouderen die heel veel manke-
ren kunnen nog op kosten van het rijk
naar een verzorgingshuis. Maar die kun je
niet goed verzorgen in benepen kamertjes.
Vaak zijn ze aangewezen op een rolstoel of
tillift om hen in bed of douche te takelen.
Ook zijn de complexen ongeschikt voor
een nieuwe trend waar zorginstellingen op

Z
orginstellingen broeden massaal
op andere bronnen van inkom-
sten. In de toekomst zijn ze er
niet alleen voor zorg, maar ook
steeds nadrukkelijker voor wel-

zijn. Naar het theater of op vakantie
met het tehuis? Dit past bij het verzor-
gingshuis nieuwe stijl, zegt woord-
voerster Bernadet Naber van Actiz, de
brancheorganisatie voor zorgonderne-
mers.
„Marketeers van Unilever zouden ja-
loers zijn op de kennis die zorgorgani-
saties van hun cliënten hebben. Ze ko-
men immers achter de voordeur en
weten wat bijvoorbeeld hun hobbies
zijn. Daar kun je allerlei diensten en
services op afstemmen. Als meerdere
mensen graag naar het theater willen,
kun je voor een groep bij het theater
korting bedingen.”
Nederland telt 2200 verzorgingshui-
zen. Daarvan zullen er naar schattin-
gen van Actiz 400 tot 600 sluiten door
veranderingen in de zorg. Ze zijn te
oud om nog geschikt te maken voor ver-
pleeghuiszorg of voor ‘verzorgd wonen’.
Dit wil zeggen dat mensen zelf de huur be-
talen van een appartement bij een zorgor-
ganisatie en er bijvoorbeeld thuiszorg afne-
men. In verschillende wijken en dorpen
zijn brede initatieven om tehuizen open te
kunnen houden. Zelfstandige onderne-
mers gaan bijvoorbeeld het restaurant ex-
ploiteren. Daar kan iedereen die dat wil,
ook van buitenaf, eten. Naber: „In Drenthe
huurt een diabetesverpleegkundigen een
ruimte voor een prikpost. Je kunt ook den-
ken aan een kleine supermarkt in het te-
huis of een tandarts die er een dag in de
week een kamer huurt om spreekuur te
houden voor zijn oudere klanten.”

Laat jongeren in een klassiek bejaardenhuis
slapen en vertellen wat er aan schort.

In Voorst en Loenen is het gedaan. Sterk
verouderde tehuizen krijgen er nu een

doorstart.

Zoals de ouden zongen,

Met het
tehuis op
vakantie

OUDERENHUISVESTING

mikken: ‘verzorgd wonen’. Niet iedereen
wil thuis oud worden. Het alternatief is
om een kamer of appartement bij een zorg-
organisatie te huren die ook thuiszorg le-
vert. Zo woon je toch beschermd. Maar de
ouderen die hiervoor kiezen, willen niet
naar een bejaardenhuis waar de spruitjes-
lucht vanaf dampt. Ze willen waar voor
hun geld (lees: huur) en keuze uit grote en
kleinere appartementen met de nodige
luxe, gezelligheid en veiligheid.
Marije Brans: „In verzorgingshuis de Ben-
ring in Voorst zijn bijna alle kamers 23 m2
groot. Ze liggen aan lange, dichte gangen
waar je niet ziet of de zon op of onder gaat.
Alles is ingericht op haast en routine zodat
iedereen bij wijze van spreken om acht uur
aangekleed is. Toen deze bejaardenhuizen
werden gebouwd, hebben ze de mensen

zelf niet gevraagd hoe ze daar oud wilden
worden. Dit werd van bovenaf bepaald.”
De studenten hebben na hun logeerpartij-
en en volop brainstormen met bewoners
en dorpelingen ideeën gespuid om het ge-
bouw en het gebruik te veranderen. Meer
ruimte voor individuele verschillen moest
er komen, dat stond vast. Dus worden er ka-
mers samengetrokken zodat er keuze komt
tussen grote of kleinere ruimtes.

R
ode draad bij het experiment
is ook: „Het instituut eruit, de
buurt erin”, zegt Brans.
„Al jaren is de norm dat er om
10 uur in de recreatiezaal kof-

fie is en om 12 uur warm kan worden gege-
ten. Een eigen keuken is er niet meer. Dat
collectieve kun je eruit halen door meer
keukens op afdelingen te maken, waar de
bewoners zelf helpen koken en uitmaken
wanneer ze eten. Tot nu toe was het zo: als
je in het verzorgingshuis kwam, werd je
van alles afgenomen waar je aan gewend
was. Bijvoorbeeld: zelf afwassen na het
eten of zelf je wasje vouwen.”
Als er minder collectief gebruik wordt ge-
maakt van de recreatiezaal, staat die vaker

leeg. „Daar kan de levendigheid van de
buurt in, het verenigingsleven”, zegt Brans.
In Loenen is het de bedoeling dat straks in
de recreatiezaal ook mensen van buitenaf
kunnen komen eten.
In Voorst zoeken ze nog een sociaal onder-
nemer voor bijvoorbeeld een theehuis in
een park achter het tehuis. Dorpelingen lo-
pen nu óm het gebouw naar het park. Het
tehuis wordt zo aangepast dat ze straks van-
af de straat ook dwars door de Benring
naar het park kunnen wandelen. Brans:
„Veel ouderen in de Benring komen van
het platteland. Wie heeft ooit besloten dat
je, zodra je 70 jaar bent, niks meer in de
tuin zou willen of kunnen doen? We heb-
ben voorgesteld een pluktuin te maken,
waar mensen voor een paar euro zelf hun
bloemen kunnen plukken. Maar ook om er
tuinen in verhoogde bakken te maken zo-
dat de ouderen kunnen tuinieren.”
Eind dit jaar begint de verbouwing van de
Benring. Corporatie Habion heeft het over
een ‘beperkte’ investering, zodat de huur-
prijzen laag kunnen blijven, maar noemt
geen bedrag.
Intussen staat een groep jongeren uit de ge-
meente Voorst te popelen om in een blok

aanleuningwoningen te trekken, dat jaren
leeg heeft gestaan. Ze huren relatief goed-
koop, maar daar staat als tegenprestatie te-
genover dat ze vier uur per maand in het
verzorgingshuis helpen. Die hulp moet
AWBZ-kosten schelen.
Kelsey Vos, een van de aspirant-bewoners,
zegt dat dit contractonderdeel een idee
was van de jongeren zelf. „We kunnen
ouderen laten kennismaken met smart-
phones, zodat ze met de kleinkinderen
kunnen whats-appen of facebooken. Het is
maar net waar de mensen behoefte aan
hebben.”
De jongeren kwamen zelf met het voorstel
op ‘inspiratiedagen’ in De Benring waar
honderden dorpelingen zo’n duizend plan-
netjes deelden. In ieder geval komt in het
tehuis een zorghotel, dat de zorginstelling
exploiteert. Ook worden een paar logeerka-
mers vrijgehouden, waar ook toeristen kun-
nen inchecken. „Als een bewoner een zus
helemaal uit Leeuwarden op bezoek krijgt,
kan zij er ook blijven slapen”, zegt Brans.
Dorpelingen hebben een woonzorgcoöpera-
tie opgericht met als belangrijkste doel: be-
houd van de Benring.
Zo moet dat oudje nog twintig jaar mee.

Z
e had nog een paar maanden te
leven, kreeg ze 5,5 jaar geleden
te horen. Dus maakte het Bep
Beekman (82) niks uit dat ze op
een piepklein kamertje in ver-

zorgingshuis de Benring in Voorst kwam
wonen. De verhuizer bracht de meeste in-
ventaris uit haar oude woning en haar hal-
ve garderobe naar de kerk. Daar had ze vre-
de mee. In je laatste hemd zitten toch geen
zakken.
Nu, zeker op hete dagen, als de kamertem-
peratuur ook ’s avonds boven de dertig gra-

den klimt, is mevrouw Beek-
man zo laconiek niet meer. Ze
zegt: „Mijn lijf is totaal versle-
ten, maar mijn hoofd is nog
net zo goed als toen ik jong
was. Daardoor zie ik zo goed
wat er hier aan scheelt”. Ze
leest het op van een briefje,
zittend in haar sta-op-stoel.
De hitte -‘een wonder dat er
niemand door is overleden’ -,
de te hoge drempel naar het
balkon, het keukentje van
niks, weinig kastruimte. Vrij-
wel al haar bezittingen staan
om haar heen. Een eenper-
soonsbed, de staartklok, een
eettafel met daarachter boe-
kenkastjes gepropt, een vitri-
nekast, een salontafeltje met

stoel en een televisie. Dit alles
in een woonkamer van ruim 3

bij 4 meter.
Ze loopt naar het halletje en laat

de doucheruimte zien. De wc, harig
kleedje op de deksel, heeft nog een stort-

bak en is een stap verwijderd van het
douchegedeelte, waar een douchestoel de
ruimte opvult. „Als een verzorgende me
zou moeten helpen wassen, kan ze er niet
bij”, zegt ze.
Dus ja, er moet nodig wat veranderen in de
Benring. „Maar of het nu grondig gebeurt

is afwachten, zegt ze. „Hoeveel gooien ze
er tegenaan?” Ze heeft geen idee wat het
voor haar persoonlijk betekent en wat voor
kamer ze straks krijgt. Zou wel prettiger
zijn. Voor de hele populatie is het ‘een heel
groot vraagteken’. „Velen zijn boven de 90
jaar. De vraag is of zij zich nog kunnen aan-
passen aan de nieuwe situatie”
Ze noemt zich eerder ‘realistisch’ dan scep-
tisch, ook als het over de komst van jonge-
ren in de aanleunwoningen gaat. „Waarom
laten ze daar geen ouderen wonen? Dan
kunnen de jongeren een gezin stichten in
het huis dat zij achterlaten.”
Die gedachte is ook opgekomen bij Gerda
Brouwers (83) en Derkje Hendriksen (86)
van de cliëntenraad. Mevrouw Brouwers is
bovendien onzeker over welke klusjes jon-
geren straks voor hun rekening gaan ne-
men. Zelf zet ze al jaren iedere ochtend de
kopjes koffie klaar in de recreatiezaal en
telt hoeveel koekjes er op de schalen moe-
ten. „Het is goed om in beweging te blijven
als je oud bent. Ik zou niet graag willen dat
ze dit van me overnemen”, zegt ze.
En is het wel net zo gezellig om niet langer
collectief maar in kleinere, flexibele groe-
pen koffie te drinken? Ze halen hun schou-
ders op en wachten maar af. Natuurlijk is
het prima als het dorpsleven meer het ver-
zorgingshuis in wordt gehaald. „Maar men-
sen hebben altijd de neiging in bekende
groepjes te zitten waar je niet tussen-
komt.”
Meer leefruimte hoeven beide dames niet
per se. „Wat moet ik met groter”, zegt me-
vrouw Brouwers. „Ik heb niet meer nodig.”
Maar een grotere douche en een aparte
slaapkamer, spreekt haar na enige doorpra-
ten toch wel aan.
Mevrouw Beekman zegt dat ze, achteraf be-
zien, misschien beter thuis had kunnen
blijven wonen. Naar de huidige maatstaven
was ze het verzorgingshuis trouwens ook
niet meer in gekomen, ondanks haar reu-
ma, hartfalen en leverziekte.

piepen de jongen niet

Achteraf had ze beter
thuis kunnen blijven
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