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Fina Martens (54) is op-
nieuw aan de slag in het
OCMW-rusthuis indebuurt
vanLeuven,waarzeal sinds
2005 werkt als zorgkundi-

ge. Eind januari velde de huisdokter
het verdict van een stevige burn-out,
die haar drie maanden thuis heeft
gehouden. «Het ging niet meer», zegt
Fina, een bijzonder minzame vrouw
diewel als verzorgster geboren lijkt te
zijn. «Ik was op van de stress, jankte
voor het minste, trilde over heel mijn
lijf, kon niet meer slapen. Niks kon ik
nog verdragen, ook thuis niet. Ik ben
blijdat ikterugbijmijnbejaardenben,
maar vraag mij tegelijkertijd af: hoe-
langhou ikhetdezekeervol?»
«Twee jaar geledenben ik tijdensmijn
nachtshift op oudejaarsavond recht
naarhetziekenhuisgemoeten. Ikbleek
zowaar een geblokkeerde nier te heb-
ben.Daarkwamdusdievreselijkerug-
pijnvandaan.Vanoktoberalwasikan-
tibiotica aan het nemen tegen de rug-
pijn. Om toch maar te kunnen blijven
werken. Want zo gaat dat in onze
sector: je blijftwerken tot jenietmeer
kunt. Enval jeuit, danval jevoor lange
tijd uit. Ik moest zes weken in het
ziekenhuisblijvenenwaseenhalf jaar
thuis.»

Geenmachien
Fina wijt haar gezondheidsperikelen
aan de immense werkdruk, die het
gevolg is van een zeer rigide time-
management. «Al onze taken zijn tot
opdeminuutberekend», zegt zedaar-
over. «Voorhetpropermakenvanoren
krijgen we één minuut. Nagels knip-
pen: ook éénminuut.Wassen en aan-
kleden:vijftienminuten. Ikhebdielijst
eensgezienenheb ’monmiddellijkuit
mijn geheugen gewist. Want ik trok
zo’nogen!»
«Op echt alle handelingen van het
zorgpersoneel staan minuten. Haren
föhnen, krulspelden inleggen, vlees
snijdenvoorwiehetzelfnietmeerkan,
harenwassen, boterhammensmeren,
etengeven,drinkengeven,wassenaan
de lavabo, wassen in bad, haren
kammen, inbed leggen, uit bedhalen,
verpamperen,detilliftgebruikenenga
zomaarverder.Dat iswaaromwezo’n
druk voelen, waarom we nooit eens
aan een normáál tempo kunnen wer-
kenenhetaltijd rap-rapmoetgaan.»
«Maar ik kijk niet op de minuut»,
vervolgt Fina. «Ik werk zoals ik denk
dat ikmoetwerken.Want ik bén geen
machien. Enwij werkenmetménsen.
Met zeer kwetsbare mensen zelfs.
Somsdenk ik dat ze dat in Brussel niet
door hebben.Wijmoeten constant zo
gespoeid werken dat ik onlangs een

In een welvarende regio als Vlaanderen zou je kunnen

denkendatderusthuizeneenplekzijnwaaronzebejaarden

worden omringd met kwaliteitsvolle zorg. Maar dat blijkt

niet overal zo te zijn. Uit een enquête van Test-Aankoop

blijkt dat één op de vijf familieleden van rusthuisbewoners

zeerontevreden is.Uwkrantbrengtdepijnpuntenvanonze

ouderenzorg in kaart, aan de hand van getuigenissen van

zorg-enverpleegkundigen, bejaardenenhun families.

WAT ER FOUT LOOPT IN RUSTHUIZEN

«Hoe ik het volhou?
Door alle regels aan
mijn laars te lappen»

Toch even schrikken als je hoort dat de taken van het

personeel in sommige van onze rusthuizen blijkbaar tot op

deminuut zijn ingedeeld. «Nagels knippenmag éénminuut

duren, op het propermaken van oren staat ook éénminuut

en we krijgen welgeteld vijftienminuten om een bejaarde te

wassen en aan te kleden», getuigt zorgkundige FinaMartens,

pas hersteld van een burn-out als gevolg van de immense

werkdruk. Hoe ze het volhoudt? «Doormijn voeten te vegen

aan die regels», zegt ze. «Ik bén geenmachien en wij werken

metmensen. Kwetsbaremensen.»
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Nagels knippen, haren kammen,wassen:
Fina doet het bij haar bewonersmet

evenveel zorgals bij haar eigenmoeder.

bejaarde dame na het wassen achter-
lietmet één borst in haar bh ende an-
dere eruit. Ik zeg het zoals het is, ja. Ik
ben opmijn stappen teruggekeerd en
dacht: ‘Is dit nu nog een manier van
werken?’»
«Ons rusthuis telt 62 bedden, ’s och-
tends zijn we met tweeën om voor
ruim 20 bejaarden te zorgen. Hoewel
de meeste bejaarden liefst voor het
ontbijt gewassen willen zijn, krijgen
wedat niet voor elkaar. Omzevenuur
beginnen we te wassen, tussendoor
krijgendagelijksviermensenhunwe-
kelijkse bad en na het ontbijt wassen

we de mensen gewoon verder. Tegen
half twaalf, kwart voor twaalf zijn we
daarmee klaar. Zou jij pas tegen de
middaggewassenwillen zijn? Ikdenk
hetniet, hé.»
«Dat het ménselijke in de zorg ver-
dwijnt,alseenrechtstreeksgevolgvan
het personeelstekort, daar heb ik het
lastigmee», zegt Fina. «Naar het toilet
gaan,nogzoiets.Debejaardenmoeten
bij ons naar het toilet gaan wanneer
wij zeggen dat ze moeten gaan: om
acht uur, om elf uur, om drie uur, om
vijf uur en om acht uur. Als je aanmij
vraagt hoe ik het volhoud, dan zeg ik:
door vierkant mijn laars aan die regel
te lappen. Want anders houd ik het
niétvol.Hetpersoneelheeftdetijdniet
om bejaarden die tussendoor bellen,
ophettoilettezetten.Demensenmoe-
tenmaarwachtentothetuurdaar isof
in hun pamper doen. Want ook dát
hoor ik somszeggen: ‘Plasmaar inuw
pamper,gehebteréénaan!’Maardaar
diénenpampersniet voor!Voormen-
sendienoggoedbij hunverstandzijn,
dienenpampersomaccidentjestever-
mijden.»
«Als tijdens mijn shift een bejaarde
belt, danzét ikhemophet toilet», zegt
Fina. «Wantnaarhet toiletgaan, iseen
elementaire behoefte waarin je een
mensmoetrespecteren. Ikhebinprin-
cipe de tijd niet ombejaarden tussen-
doornaarhettoilet te latengaan,maar
daarvoormáák ik tijd. Als ikwerk, zeg
ikaltijd tegendemensen: ‘Alsgemoet
gaan,bél.Dankomik.’ Ikhebdeziekte
vanCrohnendusdikwijls lastvandiar-
ree: ikwéétverdoriewathet isomdik-
wijlsnaarhet toilet temoetengaan.»

Altijd kloppen
«Ik veeg ookmijn voeten aan de regel
dat ook bij ons pampers verzadigd
moeten zijn voor we mogen verver-
sen», zegt Fina. «We krijgen daar spe-
ciale lessen in. Als je je hand zo legt en
depamperistotdáárnat,danishijver-
zadigd en pas dan mag hij uit. Is een
pamper maar tot daar verzadigd, dan
maghijnietuit. Ikkandatniét.Enweet
je waarom niet? Omdat ik dat thuis
zelfhebuitgetest. Ikwildeperseweten
hoe dat voor mijn bejaarden voelt.
Awel, dat geeft een heel vies gevoel.

Dat voelt warm en zwaar. Van zo’n
pamper wil je onmiddellijk verlost
zijn. Dan mogen ze mij duizend keer
zeggen dat zo’n verzadigde pamper
droog blijft —wat ook zo is— endat je
dat niet voelt — wat niet klopt — en
honderd op een hoop: het blijft urine,
punt uit. Dat irriteert wél. Een klein
kind laat je toch ook niet in een natte
pamper liggen? Awel, ik doe het mijn
bejaarde mensen ook niet aan. Nat is
nat en dat is uit bij mij. Soms denk ik:
laat mij de heren en dames politici
eenséénweekverzorgenopdemanier
zoals wij moeten werken. Ik denk dat
ze héél, héél gauw gaan proberen om
verdomme meer middelen vrij te
maken.»
Finazegtdatzenooitnaareenrusthuis
zal gaan. «Mijnman enmijn kinderen
weten dat», zegt ze stil. «Tegen dat het
zoveris,wil ikdood.Danmoetenzemij
eenpilleke geven. Ikmeen échtwat ik
zeg, ja. Ineenrusthuiszoudenzedetijd
niet hebben om goed voor mij te zor-
gen. Ikzou,doormijnziekte, tedikwijls
naarhet toiletmoetenenniet kunnen
of niet mogen. Nog maar denken aan
hetbeelddat ik ineenrusthuis inmijn
pamper zal moeten plassen of erger,
doetmij echtwaarhuiveren.»
«IkwilooknietdatmijnmoederGerda
naar een rusthuis moet», zegt Fina,
terwijl de tranen in haar ogen staan.
«Zewordt86jaarenisnoggoed. Ineen
rusthuis als het onze zou ze voor tien
uur ’s avonds in haar bed moeten lig-
gen,terwijlzethuisnooitvoormidder-
nacht gaat slapen. Als ik dienst heb,
mogendemensenvanmijgaanslapen
wanneer zewillen.Het rusthuis iswel
hun thuis, hé. Van mij moeten de
bejaarden helemaal niks. Ik klop ook
altijd aan als ik op hun kamer kom.
Want wij komen daar in hun huis. En
ik zal nooit ongevraagd iets uit hun
kast nemen.Want ik zouooknietwil-
lendat jij hiermijnkastenopentrekt.»

‘Nu niet, zoetje’
«Bejaarden verzorgen zou méér
moetenzijndanwassenenaankleden
alleen», zegt Fina. «Ze zitten daar
24 uur op 24, zeven dagen op zeven.
Die mensen willen af en toe ook wel
eens babbelen, hé. Of eens een keer in
dezonwordengezet.Ofnaardemarkt
gaan,watookisafgeschaft.Hetmeeste
wat jehoort, is: ‘Maarzétunueensvijf
minuten bij mij!’ En dan moet je
zeggen: ‘Nee, ik moet nu echt door!’
Dat iszoerg.Wantvergeetniet:diebe-
jaarden beseffen dat het rusthuis hun
laatste halte is en dat ze er niet meer
buiten komen, tenzij tussen zes plan-
ken. Velen hebben nood om ook daar
eens over te praten. De directie staat
met de rug tegen demuur. ‘We zitten
aan ons plafond qua personeel’, zegt
ze.»
«Je hebt als bejaardenverzorgster
aldoor het gevoel dat je tekortschiet
terwijl je de benen vanonder je lijf
rent», besluit Fina. «Als je voelt dat je
tekortschiet en toch zo hard moet
werken: dan kán je geen voldoening
hebben. Wat me dan op de been
houdt?Delievereactiesvandebejaar-
de mensen. Dingen als: ‘Oh, ik heb zo
goed geslapen omdat gij mij gisteren
zo goed in bed hebt gelegd!’ Dát doet
deugd. Als ik zoiets hoor, voél ik mij
ook echt een bejaardenhelpster. Het
strafste is: de bejaarden begrijpen de
situatie, die weten heel goed wie zijn
bestdoetenwieniet.Diezijndankbaar
voor hetgeen je wel nog voor ze kan
doen. Enblij als zeuzien.»

Gebrek aan tijd voor de bejaarden
snijdt bij personeelsleden soms zo
diepdat ze tijdenshet shoppenaldoor
opzoekzijnnaar spulletjesdie zemee
naarhetrusthuiskunnennemen.«Ben
ik indeActionof indeZeeman,danzal
ik altijd rondneuzen voor iets voor
mijn mensen», zegt een verzorgster
van een vzw-rusthuis in het Oost-
VlaamseMelle. «Eennieuwekam,een
lekker stukje zeep,washandjes...Mijn
manweetdat ikdatnietkan laten.Om
de zoveel tijd grasduin ik ook in de
klerenvanmijnman.Wantmisschien
ziterwel ietsbijvoormijnbejaarden.»
«Tuurlijk doe je dat voor een stuk uit
schuldgevoel», zegt ze. «Het hoogst-
noodzakelijke—wassenenetengeven
—krijgenwemaarnet gedaan.Voor al
de rest, voor de mooiste kanten van

Een mevrouw die nieuw wa
moesten we heel snel wegw

maken. Zo van: ‘Dit is u
kamer, en nu moet ik verder

Drie kwartier later z
die dame hartverscheurend

wenen. Toen ben ik heel lang
haar blijven zitten. Mijn ron

kon me echt niks meer schel
Anonieme zorgkund

Nagels knippen mag
één minuut duren, oren
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