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merdisomouderenenbeseftdatgoeie
zorgniethaalbaar ismetdeminimum-
norm, krijg je dat als OCMW-rusthuis
voorelkaar.Als jenatuurlijkmaarhard
genoeg blijft vechten. Eén van mijn
OCMW-voorzitterszeimenamijnpen-
sioen: ‘MariaBertels,wat ikvanunooit
zal vergeten: gij durft op een muur te
blijven kloppen totdat er een barst in
komt.’Datklopt, ja. Ik lietniet los.»

Schema in de war
«Ik herinner me een dame van 86 die
vanheelhaar levennooitontbetenhad

IneenwelvarenderegioalsVlaanderen

zou jekunnendenkendatderusthuizen

eenplek zijnwaaronzebejaardenwor-

den omringd met kwaliteitsvolle zorg.

Maardatblijktnietoveralzotezijn.Uit

een enquête van Test-Aankoop blijkt

datéénopdevijf familieledenvanrust-

huisbewoners zeer ontevreden is. Uw

WAT ER FOUT LOOPT IN RU

Haar bewonersmochten eten wat ze wilden. Plassen wanneer ze wilden. Uitslapen zolang ze wilden. Ze

mochten wekelijks in een geurend relaxatiebad waar hun lievelingsmuziek weerklonk. En bij de dagelijkse

melktour zat ook een trappistje voor de heren en een portootje voor de dames. En elk jaar gingen ze een

weekmet verlof! WantMaria Bertels (68) wilde dat het Herentalse OCMW-rusthuis Sint-Anna, dat ze

zestien jaar leidde, in de eerste plaats een thuis was voor de bejaarden. Haar visie — respecteer een

rusthuisbewoner in zijn of haar levensstijl — wordt er tot op de dag van vandaag uitgedragen. «Als je kan

doenwat je goed vindt voor de bejaarden, bestaat er geenmooiere, warmere zorg dan ouderenzorg.»

ANNICK GROBBEN

MariaBertels (midden) leidde«haar»HerentalseOCMW-rusthuis
Sint-Anna 16 jaar langmet liefde en enthousiasme. Foto Rudi Van Beek

enookniet vanplanwas omdat inhet
rusthuis te gaan doen», zegt ze. «Ze
wildeooknietvoortienuuropstaanen
niet voor twee uur ’s nachts gaan
slapen. Ik begreep mijn personeel als
het zei dat de levensstijl van die dame
heelhetwerkschemaindewarbracht.
Dus ben ik gaan onderhandelen met
dievrouw.Enzokreegikhetvoorelkaar
dat ze op de dag van haar wekelijkse
badomhalf tienzouopstaan,zodathet
personeelnogoptijdklaarzouzijnmet
de voorbereidingen van het middag-
eten. ‘Engijmoogtkiezenopwelkedag
geuwbadkrijgt’, zei ikhaar.Zekoosde
dinsdagen iedereenwas tevreden.»
«Toen sommige verzorgsters zeiden
dat ze het ermoeilijkmee hadden dat
die dame nooit een ontbijt nam—per
slot van rekening was ons aangeleerd
dat ontbijten superbelangrijk is—heb
ik hen gezegd: ‘Die vrouw is 86 jaar
geworden zonder ontbijt, dus zal het
welgeenkwaadkunnen!’Meernog: ik
stonderopdatdiedame ’s avonds laat
nog een schoofzakske en een pud-
dingske kreeg. Het is niet omdat je
’s morgens niet wil ontbijten, dat je
daarom ’s nachts honger moet lijden.
Datheet: rekeninghoudenmethoede
mensenhetvroegergewendwaren.»
«Zo was er ook Julienne, die elke
ochtend al om zes uur wilde worden
gewassen omdat ze schrik had dat ze
andersnietoptijdindeeetzaalzouzijn.
Probleem. Want de nachtploeg waste
normaalniemand.Maarikzei tegende
nachtploeg: ‘Zouden jullie willen dat
datmenskeelkenachtonrustigslaapt?
Nee, toch.’ En dus maakte de nacht-
ploeg een uitzondering voor Julienne.
En na het wassen werd Julienne in de
zetel gezet omdat zij het thuis ook zo
gewoon was. Wat voor ons maar een
heel kleine moeite was, betekende
voorJulienneeenwereldvanverschil.»

Fris gewassen
«Wanneer demensen hunwekelijkse
badkregen,mochtenzeookaltijdhun
lievelingsmuziek meebrengen», ver-
volgt Maria. «Fanfaremuziek, mars-
muziek, hetwas al gelijkwat. Demen-
sen leefden daarvan op! Er brandden
lichtjes, ze mochten ook zelf kiezen
welkegeurvanolie er inhet relaxatie-
badmoest en de handdoekenwerden
voorverwarmd.Vooraldementerenden
en zwaar hulpbehoevenden konden
daar zo intens van genieten, niet te
geloven. Waarom het hen dan niet
gunnen? Komaan, zeg. Voor die paar
jaardatdiebejaardennogbijonszijn.»
«As ik nu lees dat in sommige rust-

huizen alle handelingen getimed zijn
of dat bejaarden nog niet meer zelf
mogen beslissen wanneer ze willen
plassen, dan maakt mij dat kwaad en
triest tegelijk», zegtMaria. «Houalstu-
blieft tochrekeningmetiemandsplas-
gewoonten. Wanneer bejaarden op
het toilet worden gezet op de tijdstip-
pen dat ze vroeger gingen, zou je veel
minder natte pampers hebben. Zeker
weten. En heb je daarmeer personeel
voor nodig?Nee. Daar heb je een visie
eneenwil voornodig.Hetprobleemis
datteveelrusthuizenfocussenopzorg
inplaatsvanop levenenwonen.Nooit
zou ik het over mijn hart hebben
gekregen om gedragen pampers
opnieuw te laten gebruiken. Ondénk-
baar.»
«Waarom oude mensen in de laatste
jaren vanhun levennogwillen veran-
deren? Als iemand bij ons geen sprui-
tenlustte,dankreegdiemensookgeen
spruiten. Ik leesnudat inveel rusthui-
zenhetverjaardagsmenuisafgeschaft:
waaromtoch?Thuisvierendemensen
hun verjaardag toch ook? Al die jaren
datikinSint-Annawerkte,zijndechef-
kok of de animatrice altijd tot bij de
jarigengeweestomtevragenwatzeop
hun verjaardag wilden eten. Meestal
waren dat kroketten met een lekker
gebraad en worteltjes en erwtjes.
(lacht)Werdvoorgezorgd.»

«En niemand van onze 90 bewoners
zou ooit eten in zijn mond hebben
gekregenalshijnieteerst frisgewassen
was», vervolgtMaria. «Eerst lichaams-
verzorging,daneten.Diestelregelhan-
teren ze in Sint-Anna nunog. Onlangs
ben ik er na vele jarennog eens terug-
gegaan.Bijhetbinnenkomenhad iker
nog altijd dat thuisgevoel. Dat stemt
meblij.»
«Ik heb veel les gegeven in rusthuizen
enwatmedaar zovaakopviel: dat het
personeel zo weinig af weet van de
levensgewoonten van de bejaarden.

Dan gaf ik verzorgsters eten in een
rollenspelenvroeghenvervolgenswat
hen had gestoord. En wat kreeg ik als
antwoord? ‘U heeft me niet gevraagd
of ik choco lust enooknietof ikvoorof
na mijn eten drink.’ Of ook: ‘U gaf me
veel te grote brokken!’ Dat ik dan zei:
‘Vráág dus aan de bejaarden naar hun
eetgewoonten en hou er rekening
mee!’Dat is tochgeenmoeite?»

Zand in de gang
«Sint-Anna was en is nog altijd een
pareltjevaneenhuis», glundertMaria.
«Weet je dat wij met onze bewoners
een week op verlof gingen! Naar de
zee!Eninbegrepenindeligdagprijsdie
toen 46 euro bedroeg. En hoe wij dat
konden? Omdatwemoeite deden om
sponsorstezoekenengeweldigekerst-

Iemand die geen
spruiten lustte, die
kreeg er bij ons ook
geen. Waarom oude

mensen in de laatste
jaren van hun leven

nog willen veranderen?

Desoep bij he

«Uitslapen,
een relaxatiebad
en ’s avonds
een trappistje»

e talloze voorbeelden van de
voorbije dagen overwat oude-
renzorgvooral niét zoumogen
zijn, staan in schril contrast
met de hartverwarmende
manier waarop Maria Bertels

«haar» Herentalse OCMW-rusthuis
Sint-Anna van 1989 tot 2005 heeft
bestuurd. Het klinkt als een lieflijk
sprookje, hoe zij en haar personeel er
metde residentenomgingen.
«En dat heeft alles te makenmetmijn
visie op ouderenzorg», zegt Maria,
verpleegkundige van opleiding. «Een
rusthuis moet een thuis zijn. Een plek
waarzorgbehoevendemensenkomen
wonenenhunlevenkunnenvoortzet-
ten zoals ze dat altijd hebben geleefd.
Waar ze goed worden verzorgd en
menswaardig mogen sterven. Ik heb
die visie ingevoerd in Sint-Anna en ik
beneraltijdvoorblijvenvechten.»
«Ook in mijn tijd was er al sprake van
een personeelstekort en toch had ik
altijdmeerpersoneel indienstdanhet
wettelijke kader. Als je een goed
OCMW-bestuurhebt,datechtbekom-
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DAGMENU

LUNCH

Crécysoep (romigewortelsoep)

Kabeljauwfilet in eenkrokant korstje
methuisgemaakte tartaarsaus
Lenteslaatjemet stoomaardappelen

Citroentaart

•••
INDENAMIDDAG

Koffie, thee, yoghurt

Wafels,madeleine, frangipane
of speculoos

•••
AVONDMAAL

Soep

Broodenboter

Briemetdruiven

Als de bewoners
in bad gingen, mochten

ze hun favoriete
muziek opzetten.

Fanfaremuziek,
marsmuziek, alles kon


