,,ai
a

I

a

il

aYa

halfschonelei

MiekaVroom:'Echtfamiliebeleidbegint
wat mij betreft met vragen. Niet met
zeggen.'

Toen mijn moeder in het verpleeghuiskwam wonen,kregen

slissingen.En daar maakten wij opmerkingen over.

wij na enigetijd een evv-er,een eerstverantwoordelijkever-

Regelmatig.

zorgende,toegewezen.Met onze evv-er haddenwe goed
contact,nadat we eerstevenaan elkaar moestenwennen.

Lastige familie

Wij mailden onze vragen als we het weekendbij onze moe-

Na een tijdje kwamen er een nieuwe afdelingsmanager
en

der waren geweesten het zorgdossierhaddengelezen,en hij

een nieuwezorgcocirdinator.Die zorgcocirdinatorzou later

gaf antwoorden.Nieuws over haar dagelijksewederwaardighedenkregenwe van haar 'moederdames',een paar vrou-

ook onze evv-er worden. Ik herinner me het eerstegesprek

wen die haar hielpen met eten en haar regelmatigmee naar

zatentwee mensendie waarschijnlijk supernerveuswaren,

buiten namen.Van hen hoorden we hoe mijn moederhad

want wij waren in hun ogen vast'van die lastige'familie.

genotenvan de zon op haar gezicht,ofvan een taartje met

Van dat soort dat haar mening geeften desnoodshogerop

slagroom,of van een schilderij met veel kleuren in het museum.Deze 'moederdames'haddenvan ons alle vrijheid om

gaat.Het eerstewaar wij van opkekenwas de opmerking

te doen met mijn moeder wat ze wilden, zolangiedereener

nen en niet meer naar het verledenzoudenkijken. Pasna

dat wil met hen beidenhadden.Tegenovermijn zus en mij

van de afdelingsmanager
dat'we' met een schonelei begon-

maar gelukkig onder was.We kenden dezevrouwen en had-

afloop drong tot ons door wat ze zei. Ik heb haar toen toch

den er alle vertrouwen in dat zij goedvoor mijn moeder

even gemaild dat het mij niet correct leek dat zij eenzijdig

zorgden.

beslootmet een schonelei te beginnen.Een reactiekreeg ik
niet. Het tweedeopmerkelijkewas dat ze aankondigdendat

Problemen

zij ons regelmatigzoudenbellen over hoe het met onze moe-

Ook in onze evv-er kregen we vertrouwen.Wat ons wel op-

der was.We kregen niet de kans om te vertellendat dit niet

viel was dat het soms leek alsof hij vooral opdrachtenmoest

nodig was.Ik geloofdat ze 66n keer hebbengebeld.

uitvoeren en weinig naar eigeninzicht kon doen. Wat hij
overigenswel deedvoor zover hij kon, hij was een ervaren

Schone lei

zorgverlener,maar dat terzijde.Problemendie ontstonden

Wat ik hiermeewil zeggenis dat 6cht familiebeleidbegint

waren dan ook niet met hem, maar met anderendie zonder

met vragen.Niet met zeggen.Dan was de helft van de lei

overlegdingen besloten.Zoals de arts die beslootkalme-

misschienal schoongeveegd
geweest.I

rende medicatieaan mijn moeder te geven.Of de afdelingsmanagerdie beslootdat mijn moederniet meer tussende
middag in bed mocht liggen. En nog veel meer. Daarmee
wil ik niet zeggendat dezemensenhet slechtvoor hadden
met mijn moeder.Maar mijn moederswelzijn leek naar
onze mening zeldende doorslaggevende
factor in hun be-
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