
DEEL3 Hoe het personeel omgaat met de enorme werkdruk

Wist u dat in sommige woon-
zorgcentra de duurtijd van
de taken tot op de minuut is

berekendendatopbasisdaarvande
arbeidstijdwordt ingedeeld?
«Datwist ik niet, nee. Het is belangrijk
dateenwoonzorgcentrumweetof zijn
personeel tevreden is met de werk-
situatie.Daaromwillenwehetverloop
van het personeel met een arbeids-
overeenkomst van onbepaalde duur
registreren. De registratie loopt over
2013enzekangebruiktwordenomhet
personeelsbeleid van het woonzorg-
centrum te evalueren. Woonzorg-
centra die geen goede reputatie heb-

benalshetgaatoverpersoneelsbeleid,
hebben het trouwens extra moeilijk
om goede werknemers te vinden.
Daarommoedigenwe de organisaties
ook aan om werk te maken van een
goedpersoneelsbeleid.»

Zorgkundige Fina Martens
getuigt erover dat alle hande-
lingenvanhetzorgpersoneelin

minutenwordenuitgedruktendater
daardoor geen tijd meer is om aan-
dacht te geven aan de residenten. Is
dat hoewe als samenleving de zorg
voor onze bejaarden willen opne-
men?
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VRIJWILLIGSTER GETUIGT

«Als wij hier niet waren,
gebeurden er ongelukken»

«Wanneer ikeenseendagnietnaarhet rusthuiskangaan, voel ikmij schuldig.
Omdat ikweetdatdebewonersdanveel slechteraf zijn. Ikzouzo’ngroteverant-
woordelijkheidnietmogenvoelen,maar ikvoel ze toch.Wanter looptonvoorstel-
baarveel fout indat rusthuis...»Aanhetwoord isMarie-Jeanne (60), eenzeer
gerespecteerd lidvanVlaanderensgrootsteouderenverenigingOkraenonlangs in
haarWest-Vlaamsegeboortestreeknoggelauwerdals «vrijwilligstervanhet jaar».

Zorgkundige FinaMartens
(54)wil niet dat haarmoeder

Gerda (86) ooit naar een
rusthuismoet. «Ikwil er zelf
ook nooit belanden.Mijnman
enmijn kinderenweten dat»,

zegt ze stil. «Tegen dat
het zover is,moeten zemij

een pilleke geven.»
Foto’s Rudi Van Beek
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Marie-Jeanne is vrijwilligster in een
West-Vlaamsvzw-rusthuiswaar81 re-
sidentenwonen. «Al jaar endag ga ik er
elke weekdag drie uur helpen, vanaf
vier uur in de namiddag», vertelt ze.
«Vrijwilligerswerkvoorbejaardendoen,
zit in mijn bloed. Op ‘mijn afdeling’
verblijven 32 bewoners en daar staan
metdelateshiftdriezorgkundigenvoor
in. Dat zijn er sowieso teweinig. En het
is al zo ver gekomen dat het personeel
dikwijlsaanmijkomtvragenwiewelke
medicatienodigheeft.» (zucht)
«Het is ook aan mij dat het personeel
komt vragen wie wat drinkt bij het
avondeten», vervolgt Marie-Jeanne.
«‘Kamer zoveel, drinkt die koffie, soep
of pap?’ Dat het personeel dat zelf niet
weet, vind ikbenedenallepeil.Hetper-
soneelweetooknietwievandemensen
een beker in plaats van een kop nodig
heeft. En wanneer zo’n oudje om een
beker vraagt, hoor ik het personeel
soms zeggen: ‘Doe gelijk een ander!’
Sommige bejaarden durven zelfs geen
beker te vragen. En die zijn dan opge-
luchtwanneerzemij zien. ‘Oh,maarnu
gaathet allemaal inordezijn, hé.’»
«Watpasechterg is:dat ikdekerenniet
kan tellen dat de verzorgsters niet eens
wachten tot de bejaarden hunmedica-
tie ook effectief hebben ingenomen»,
verzuchtMarie-Jeanne. «Ik trekme dat
zo hard aan dat ik vaak degene ben die
er op toeziet dat demensen hunmedi-
catie nemen.Maar ik kan ook niet con-
stantbij iedereenzijn, hé.»

Potjes verwisseld
«De logistiekemedewerkers klagendat
zeelkedagweggesmetenpillenvinden.
Ik vind ook dikwijls pillen. In bloem-
potten, onder tafels, tussen de plooien
van de rolstoelbekleding, onder de
radiator... Dat zou toch niet mogen?!
Dat zijn dan toch pillen die niét zijn in-
genomen? Dat houdt toch een gevaar
in? Want dat gaat om bloeddrukver-
dunners, pillenvoorhethart, pillenom
fluimenop te geven, pillen omnaar het
toilet te kunnen gaan en ga zo maar
door. Van parkinson-patiënten is het
tochgewetendatzehunmedicatiestipt
moeten innemen? Soms zie ik hier
bejaarden ineens zo fel achteruit gaan
en slabakken, dat ik denk: ‘Oh nee, ’t is
weer zover. Ze hebben hun pillen niet
op tijdof niet gekregen.’»
«Hetzounietmogenbestaandatbejaar-
den zelf achter hun pillen moeten
vragen», zegt Marie-Jeanne. «Verdorie,
dementerendenkunnenerniet zelf om
vragen, hé. Ik heb hier twee keer mee-
gemaakt dat ik in de refter zag dat de
potjes met medicatie van twee oudjes

dietegenoverelkaarzaten,gewoonwa-
ren omgewisseld. De eerste keer dat ik
daar iets van zei tegen de verpleegster,
werd ik nog bedankt. De tweede keer
kreeg ik te horen: ‘Watweet gij daar nu
van?’Gij zijt geenverpleegkundige!’»
«Ik kende reglementengoedgenoeg, ik
wéét dat bejaarden in onze rusthuizen
elkeweekeenwarmbadof eendouche
moetenkrijgen»,vervolgtMarie-Jeanne.
«Wel, in dit rusthuismogen demensen
maar één keer omde veertien dagen in
bad.Wanthetpersoneelheeftgeentijd.
Hoeérgmoetdatvoordiemenskesniet

pertinente vragen aan
minister Jo Vandeurzen
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onzejob,isergeentijd.Eenseenbaardje
trimmen,nageltjes lakkenofeenvoet-
massage geven: dat schiet er bij in. En
net daar hebben de bejaarden nood
aan. Somswenenonzemensenomdat
ze zo goed voelen dat we opgejaagd
zijnengeentijdhebben.Ofdanpakken
ze je na het wassen bij de arm, omdat
ze hopen dat je blijft. ‘Nu niet zoetje’,
hoor ik mezelf dan zeggen, ‘maar
straksprobeerikomtotbijutekomen.’
Dezorggaatvoor, hé.»
«Zoalsdemeestenindezesectordoeik
mijn jobmethart en ziel, tuurlijk zit je
dan thuis te dubben over hoe je méér
voor de mensen kan doen. De meter
van een collega heeft nu een snoezel-
kussenvooronzeoudjesgemaakt.Zo’n
kussenmetbelletjes en floschkeserop.
Het ligt indeleefruimte.Hetkindkomt
naarbovenals jedebejaardenmetdat
kussenbezig ziet. Ze grijpenenvoelen
daar aan, strelen er over, kostelijk om
tezien.Zeamuserenzichdaarmee.Dat
kussen vervangt zo’n beetje de aan-
dachtdiewijnietkunnengeven.Het is
niet veel,maar toch iets.»

Zalig om te zien
Ensomsofferenpersoneelsledenzelfs
hun vrije dagen op om het tekort aan
tijd voor de rusthuisbewoners goed te
maken. «Als ik zie dat mijn bejaarden
droevig zijn omdat ze te weinig aan-
dacht krijgen, dan heb ik het zelf ook
lastig», zegteen28-jarigezorgkundige
vaneenrusthuis indeAntwerpserand.
«Dat vind ik zelf het allermoeilijkste
aanmijn job.Duswatdoe ik? Ikverge-
zel mijn dames al eens bij het kleren
kopen», lacht de verzorger. «Wanneer

ikhoordatdieendiebejaardennieuwe
klerennodighebben,benikkandidaat
om mee te gaan. En dan neem ik de
damesmeenaardeC&AofdeE5Mode.
Ikhebdanwelniksverstandvanvrou-
wenkleren, maar zo probeer ik hen
alsnogaandacht tegeven.»
«Weet je dat dewerkdruk zo hoog ligt
dat we soms zelfs aan nieuwkomers
niet genoeg aandacht kunnen schen-
ken?Terwijlwenieteenshalfbeseffen
hoe zwaar de stap naar een rusthuis
moet zijn. Laatstwashet zodrukopde
werkvloer datwe een bejaarde vrouw
op de dag van haar opname te snel
wegwijs hadden moeten maken. Zo,
van: ‘Dit is uw kamer, dat en dat vind
je daar en nu moet ik helaas verder!’
Toen ik drie kwartier later naar die
damegingkijken,zatzehartverscheu-
rend te wenen op haar bed. Toen heb
ik gedacht: ‘Op dezemanier hoéft het
niet meer voormij.’ Ik was daar kapot
van. En ben toen heel lang bij haar
blijvenzitten.Mijn ronde?Diekonme
toenechtniksmeer schelen.»
«Vorig jaar heb ikmet een collega een
daguitstapnaarPlanckendaeloppoten
gezet voor vijf van onze bejaarden»,
besluitdeverzorger.«Oponzevrijedag,
jawel.Eninsamenspraakmetdedirec-
tieende families.Methetbusjevande
instelling zijn we een hele dag op pad
geweest. Jehaddeoudjesmoetenzien
stralen, dat was zalig om te zien. Een
hele dag lang hadden ze alle aandacht
vandewereld gehad, hadden ze inhet
middelpunt van de belangstelling
gestaan. We waren pompaf ’s avonds.
Maar het is één van demeest voldane
dagenvanmijn levengeweest.»

«Ik pleit voor eenwarme samenleving
met respect voor onze ouderen. Het is
noodzakelijk dat woonzorgcentra
kwalitatieve zorg en een optimale
woongelegenheidaanbieden.Daarom
moedigtdeVlaamseoverheidhenaan
omhunkwaliteitvanzorgenwonente
gaan meten. De resultaten kunnen ze
dan gebruiken om hun eigenwerking
te evalueren én om die bij te sturen
waar nodig. Zo zullen we tot (meer)
kwaliteitsvolle zorg komen. We sti-
mulerendewoonzorgcentratrouwens
ook omde informatie over hun kwali-
teit beschikbaar te stellen aan het
publiek.»

zijn? Ook hier worden pampers pas
ververstals zeverzadigdzijn:danwil je
toch niet meemaken dat je maar eens
om de twee weken in bad mag? Dat is
tochonmenselijk?»

Lege bokes
«De maaltijden hier, dat is nog zoiets.
Dan ben ik de refter aan het helpen en
zie ik een vrouwboterhammen zonder
beleg eten. En dan zeg ik: ‘Maar Hilda,
ge zit hier wel bokes te eten maar ge
hebt er geen beleg tussen?!’ Dat beleg
staatweloptafel,maarHildakanerniet
bij. Want Hilda kán alleen geen boter-
hammenmeersmeren.Enniemanddie
het zichaantrektdatHildadroogbrood
zit te eten. En zal Hilda klagen? Nee.
Wantbejaarden ineenrusthuisdurven
niet teklagen. Echtniet, hoor.»
«Snap je nu waarom ik zo’n zware
verantwoordelijkheidvoel?Waaromik
me schuldig voel als ik eens een keer
nietnaarhetrusthuiskangaan?Zonder
de ruim dertig Okra-vrijwilligers die
hier komen helpen, zouden de bejaar-
den sukkelaars zijn. Wij brengen hier
menselijkheid.Envoorkomenongeluk-
ken. Daarom blijf ik het doen. Voor de
bewoners. Die op hun oude dag zoveel
meer aandacht verdienen. Als ik eens
met mijn man weg moet, zal ik altijd
zorgen dat ik tegen vier uurweer terug
ben. Zodat ik naarmijnmensen kan. Ik
zounietandersnietkunnenslapen.»(AG)

(*)Marie-Jeanne is een fictievenaam

De verzorgsters
wachten vaak niet
tot de mensen hun
medicatie hebben

ingenomen. Ik vind
dikwijls pillen in

de bloempot

Marie-Jeanne (60) springt elke dag drie uur bij
in eenWest-Vlaamsvzw-rusthuis. «Als ik niet zou gaan, zou ik

niet kunnen slapen van schuldgevoel.» Foto Joost De Bock


