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Geachte mevrouw Van Wortswinkel,

Betreft: relatie met rusthuisbewoners – uw ref.: ROB/FC/mk/09/2088

Uit uw schrijven van 9/3/2009 stellen wij vast dat u, achter de rug om van de belangrijkste
betrokkenen (bewoonster Maria Stevens en Marieke Ribus), rechtstreeks wil interveniëren in
spontane en vriendschappelijke privécontacten die tussen volwassen personen plaatsvinden.
Daarbij wenst u ons zelfs op te leggen welke (afstandelijke) houding wij dienen aan te nemen
t.o.v. van de bewoners van het rusthuis.
De verwijzing naar een klachtindiening door een derde wegens ‘laster en eerroof’ vormt
daarbij op zich geen enkel argument en het behoort tot ieders mogelijkheid om een dergelijk
initiatief te nemen, ongeacht de aanwezigheid van enige gegrondheid.
In de mate van het mogelijke proberen wij bij elk bezoek aan het Woon- en Zorgcentrum
Vinkenhof, om medebewoners uit de leefomgeving van Antonia ook enige aandacht toe te
bedelen. Dit heeft louter een sociale en ondersteunende functie als doel, en het vereist zelfs
heel wat tijd en engagement. Zo mag o.a. elke bewoner die dat wenst ons vergezellen naar
het cafetaria, waar wij de rekening ten onze laste nemen.
Geen enkele van onze contacten met bewoners verloopt in disharmonie.
Integendeel zelfs! Een oprechte hartelijkheid bepaalt de toegankelijkheid en meerdere
bewoners drukken daarvoor voortdurend hun dank en waardering uit. Daarbij vertrouwen ze
ons zelfs spontaan hun diepere zielenroerselen toe, hetgeen onze voeling met hen enkel
vergroot.
Misschien vormt dit gegeven, evenals de aard van hun eigen relatie met verwanten, een
basis voor gepikeerdheid van vertegenwoordigers of derden. En willen ze daarom liever onze
contacten oneigenlijk definiëren als een problematische ‘inmenging in hun relaties’…
Indien het welbehagen van deze bewoners werkelijk centraal zou staan, zouden zij zich
eerder verheugen over deze contacten.
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Wij gaan ervan uit dat ook bejaarden als volwaardige personen ernstig dienen genomen te
worden en zijzelf nog steeds recht hebben om hun keuze van gesprekspartners of sociale
contacten te bepalen, ongeacht voorwendsels of intimidaties van welke derde
‘belanghebbende’ partij dan ook.
Naar onze mening beschikken zowel mevrouw Stevens als mevrouw Ribus nog steeds over
voldoende geestelijke vermogens om zelf aan te geven welke contacten zij wensen te
onderhouden. Daarom ervaren wij ook vanuit het rusthuisbeleid deze interventie (achter de
rug om van deze bewoners) ter beïnvloeding of beknotting van hun gewenste persoonlijke
contacten, als een mishandelende betutteling en gebrek aan respect voor hun persoonlijke
keuzes.
Stelt u zich toch even voor dat iemand, om welke reden dan ook, een aangetekend
schrijven zou richten aan personen uit uw omgeving, om zijn/haar contacten met uw
persoon te bepalen…
Zoals u al vernam, voelen wij ons als jarenlange mantelzorgers erg betrokken met
bejaardenzorg en hekelen wij elke vaststelling die het welbehagen van ouderlingen en
rusthuisbewoners in het bijzonder, nodeloos negatief beïnvloedt.
Wij stellen u dan ook de vraag of u, die ondertekent, zich minstens voldoende en correct
informeerde?
Indien u onze visies aangaande ouderenzorg, betutteling en het louter somatisch zorgdenken
nog beter wenst te begrijpen, nodigen wij u van harte uit om een bezoek te brengen aan
onze website OUDERENHART.BE, en meerbepaald inzage te nemen van de interviews met
Luc Van de Ven, gerontopsycholoog bij KU Leuven.

Met vriendelijke groeten,

Herman Bielen,
Hildegard Cornelissen
Vertegenwoordigers van Antonia Nouwens
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