cliëntportretten

‘Als ik het zelf zou
kunnen, had ik
geen hulp nodig’
Portret van Nanda en Klaas

De in Indonesië geboren Nanda (87) woont in een wooncomplex
waar ze thuiszorg aan huis krijgt. Tot voor kort kon haar echtgenoot
Klaas (85) de nodige hulp bieden, maar na een hartinfarct en
een hernia daaroverheen is ook hij geregeld van hulp afhankelijk.
Maar zolang ze samen zijn, is het goed. “Mijn man is een ouwe
snoeperd, maar ik heb hier een wapen.”

Tekst: Wilfred Hermans

Klaas: “Het is hier nog een zootje,
we zijn net verhuisd. Ze smijten de
dozen hier neer en wij moeten het
maar uitzoeken. Wij komen maar
toe aan één doos per week, tenzij
onze twee dochters langskomen,
dan gaat het sneller. Veel kan er
weg, maar dat blijft soms een emotionele aangelegenheid. Laatst
vond ik een functieomschrijving van
mijn werk bij Fokker. Kon ik maar
moeilijk wegdoen.”
Niet zitten chagrijnen

Nanda en Klaas zijn 62 jaar getrouwd. In hun woonkamer staat
een groot tv-scherm aan waarop
een groep oudere Indo-rockers de
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sterren van de hemel speelt. “AOWschnabbelaars”, grapt Nanda, terwijl ze haar man vraagt taart te
pakken. “Die muzikanten worden
nog altijd achternagezeten door
vrouwelijke fans. Mijn man is ook
een ouwe snoeperd, maar ik heb
hier een wapen.” Ze tikt lachend
met haar loopstok op de grond.
Dan, als ze haar leeftijd heeft prijsgegeven en een compliment voor
haar jonge uitstraling incasseert,
glimlacht ze: “Dank u wel, mijn dag
is weer goed!”
Klaas: “We kennen elkaar van een
feest van de dansschool. Via haar
vriendin heb ik haar meegevraagd.
Zo is het gedonder begonnen.”
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Nanda: “We hebben dat dansen
jaren volgehouden, maar nu lukt het
niet meer. Steeds meer mensen van
de dansvereniging haakten af; ze
konden het fysiek niet meer, of waren overleden. Het drong nooit tot
me door dat het mij op een dag ook
zou overkomen. Wat me trouwens
ook niet meer lukt, is het huishouden,
koken, afwassen, dat soort dingen.
En ik zat vijfentwintig jaar in de vrouwenbond, gaat ook niet meer. Ach,
de ouderdom komt met gebreken,
maar ik ga niet zitten chagrijnen. Ik
ben altijd positief, zo sta ik ook bekend. Terwijl: ik ben de jongste uit
een gezin van tien kinderen en die
zijn allemaal overleden. Eén broer
is getorpedeerd tijdens de Slag in
de Javazee, hij is nooit meer teruggevonden. M’n moeder is nog jaren
teruggegaan naar de marine om te
vragen of ze zijn lijk hebben gevonden. In Surabaya hangt bij een begraafplaats een groot uithangbord
met zijn naam erop.”

En ze geven me prikken, bij wijze
van medicatie. We hebben drie
dochters, maar we vragen hen liever niet te vaak om hulp; ze hebben
hun eigen leven. Maar je komt vrij
snel over de drempel heen om je
door een onbekende te laten helpen, hoor. Hoewel ik het de eerste
keer wel spannend vond, al heb ik
dat niet laten merken. ‘Je gaat je
gang maar, ik vertrouw je’. Het is
een kwestie van jezelf overgeven.
Maar ik heb weleens een mannelijke verpleger aan de deur geweigerd. Mannen mogen me best prikken, maar voor de rest wil ik door
een vrouw worden geholpen.”
Klaas, onderkoeld maar met pretogen: “Ik vind het ook erg als ik
door een vent geholpen word; als
een dame me helpt, vind ik dat niet
erg natuurlijk, haha! Toen ik werd
gedotterd, werd ik ook gewassen,
vooral toen ze in m’n lies moesten
wezen. Kostte me geen moeite.”
Zelf doen

Verpleger geweigerd

Klaas: “Ik douchte haar ’s morgens
altijd, en daarna omkleden. Maar
op een dag zakte ik door die hartproblemen zelf door m’n hoeven.
Nu komt er elke ochtend thuiszorg
om ons te wassen en aan te kleden.”
Nanda: “In de middag helpt mijn
man me nog wel, en ’s avonds
helpt de thuiszorg me weer in mijn
nachtpon en leggen ze me op bed.
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Nanda: “De meeste thuiszorgmedewerkers zijn fijne mensen. Of ze
weleens iets verkeerd doen? Nou,
heel soms komt er eentje met een
rot gezicht binnen, chagrijnig. Te
laat komen vind ik niet erg. Een medewerkster vertelde me eens dat
een cliënt haar een pak slaag wilde geven omdat ze iets te laat was,
ze kon nog net op tijd bij de deur
komen. Dat is toch verschrikkelijk?”

‘Soms vertellen
ze mij over
hun zorgen’
Klaas: “Elke verzorger krijgt de
opdracht om patiënten te stimuleren zo veel mogelijk zelf te doen.
Ik kreeg een keer een dame over
de vloer die met haar armen over
elkaar ging zitten kijken of het me
wérkelijk niet lukte om mezelf aan
te kleden. Kijk, als je gedwongen
wordt, lukt alles wel, maar de fysio
en huisarts waren achteraf hels. Als
ik het zelf doe, hoor je de botten
kraken. Als ik het zelf zou kunnen,
had ik geen hulp nodig.”
Nanda: “Sommige medewerkers blijven even een glaasje drinken, dan
maken we een praatje, heel gezellig.”
Klaas: “Ja, omdat ze anders niet
van je afkomen, ik ken dat. Kijk, dat
is nou haar cultuur, je moet en zal
wat eten of drinken.”
Nanda: “Nu we het daar toch over
hebben: wil je een loempiaatje?

Lekker, hoor.” Dan: “Soms vertellen
ze me over hun zorgen. Relatieproblemen, ziekte van de kinderen... Dat hoor ik dan aan, ik luister
graag, en ik probeer ze wat op te
beuren. ‘Er is nog zoveel moois in je
leven wat wél goed gaat’. Ze vinden me vaak een slijmbal, omdat ik
zoveel complimenten geef.”
Klaas: “Al zijn het er soms drie medewerkers per dag die hier komen,
meestal zien we dezelfde gezichten. Dat vinden we prettig. Je leert
ze zo vanzelf kennen. De één moet
het weekend naar d’r tante toe, de
ander gaat die avond pannenkoeken eten. Dat soort gesprekjes voeren we, heel gezellig.”
Bij vertrek veert Nanda op, voor
zover dat lukt. “Wil je écht geen
loempiaatje?”
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