
Door onze redacteur
Joke Mat
Kerkrade, 7 dec. Meneer Missel
en mevrouw Kobben zijn ongeveer
even dement. Ze wonen in hetzelf-
de verpleeghuis Lückerheide in
Kerkrade, een uitgestrekt gelijk-
vloers gebouw met 220 bewoners.
Toch leiden ze een ander leven: hij
woont ‘g r o o t s ch a l i g ’ op een tradi-
tionele afdeling, zij ‘k l e i n s ch a l i g ’
in een moderne woongemeen-
s ch a p.

Mevrouw Kobben (76) is gebo-
ren in Duitsland. Het personeel
noemt haar Hannie. Het is de dag
dat ze ’s middags gaat wandelen
met een activiteitenbegeleider,
maar dat weet ze nog niet. Ze heeft
kort wit haar en gelakte nagels. Ze
draagt een lichtbruine trui met
iets glimmends erin. Toen ze naar
Lückerheide verhuisde, mocht ze
haar poes meenemen. Floortje
slaapt in een doos in de berging.

Kobben zegt dat ze hier goed
woont. Ze laat haar eenpersoons-
kamer zien met fotowand, knuf-
felplank en handwerkspullen. Ze
vindt het leuk om de deur open te
doen als de voordeurbel gaat. Als
de verzorgster haar vraagt om te
helpen met het uitruimen van de
vaatwasser, droogt ze minutieus
de theelepeltjes af.

Om twaalf uur knisperen in de
open keuken de slavinken in het
vet. De jongste van de zeven bewo-
ners dekt de tafel. Ze zet de vaas
met chrysanten weg en legt place-
mats met foto’s van de bewoners
neer. Kobben staat erop met
Floortje.

Tegen half een giet Kobben jus
over haar zuurkool, geserveerd in
porseleinen dekschalen. De ver-
zorgster eet mee.

Er is in deze kleine woonge-
meenschap steeds maar één ver-
zorgster aanwezig, uit een vast

team van zes vrouwen. Zij schenkt
iets te drinken in, en maakt praat-
jes met de bewoners. Maar ze heeft
nog veel meer te doen. Ze maakt de
bedden op, kookt het middageten,
brengt de was weg, dweilt de vloer,
doet de administratie, en spoort
weggewandelde bewoners elders
in het gebouw op.

Dan Walter Missel (70). Hij
woont met dertien anderen op de
‘B-kant’ van de traditionele afde-
ling Iris. Op de A-kant, aan dezelf-
de gang, wonen nog eens veertien
mensen. Zijn kamer met verstel-
baar bed en gordijnrail aan het
plafond doet aan als een zieken-
zaal. Er passen twee bedden in
maar hij slaapt er voorlopig al-
leen.

Hij is geboren in Surabaja en
draagt een zomers overhemd met
zwierig motief. Een verzorgster

vertelt dat er „een incident” is ge-
weest waarbij hij „opstandig ge-
drag” vertoonde. Hij klaagde over
verveling. Daarom mag hij bij-
voorbeeld helpen tafeldekken.
Vanmiddag gaat hij met een busje
naar het zwembad.

Missel bladert in het Limburgs
Dagblad. Hij is de enige in de huis-
kamer die iets doet. De andere be-
woners staren of dommelen. Sky
Radio staat aan. Op de achter-
grond zijn werkgeluiden. Geklet-
ter van borden en kopjes in de
halfopen keuken. Iemand die iets
roept op de gang. Een schrille
pieptoon. Missel trommelt met
zijn vingers op tafel.

Hij leeft op als hij van tien tot elf
een vrijwilligster mag helpen met
hapjes maken in de gang. Met een
blauwgeruit schort voor prikt hij
vlaggetjes in stukjes kaas, worst en
augurk, en deelt ze met een grapje
uit aan passerende bewoners. „Zo
ben ik tenminste in beweging”,
zegt hij.

Zorg Kleine woongemeenschappen voor dementerenden worden gewaardeerd, maar voor de bewoners zelf maakt het weinig verschil

Een eigen voordeur
en de poes mag mee
Verpleeghuis Lückerheide
biedt dementerenden klein-
en grootschalig wonen. De
directeur verkiest klein. Om
de cultuur. En wegens het
lagere ziekteverzuim.

Om half twaalf helpt hij op zijn
afdeling de tafels te dekken voor
de lunch. Daarna duurt het nog
een uur voor het eten klaar is. In de
halfopen keuken staan de bakken
geurloos te stomen: ‘Slavink nor-
maal’, ‘stamppot spinazie nor-
maal’.

Drie medewerkers bekijken pri-
véfoto’s op de pc. Ze staan vlakbij
Missel, met hun rug naar hem toe.
Later gaat een van hen even bij
hem zitten met de kruiswoord-
puzzel uit de krant. „Rivier in Si-
berië”, zegt ze. „Donau”, sugge-
reert hij.

Om half een schept een voe-
dingsassistente in de keuken het
eten op de borden. Het personeel
eet niet mee.

„Meneer Missel, ik ga uw jas
pakken”, zegt een verzorgster als
zijn bord half leeg is.

„Wa a r v o o r ? ”
„U gaat zo zwemmen.”
Hij legt zijn vork neer en veegt

zijn mond af. Op aandringen van
een andere verzorgster neemt hij
gejaagd nog een paar happen aard-
beienyoghurt. De verzorgster
helpt hem in zijn jas. Hij weigert
zijn sjaal en beent weg.

Directeur Math Gulpers van
Lückerheide is verbaasd over de re-
sultaten van het Maastrichtse on-
derzoek, waaruit blijkt dat het
voor demente bewoners niet uit-
maakt of ze op een grote of kleine
afdeling verblijven. Hij zegt dat
hij zijn moeder, als ze nog leefde,
liever in een kleine woongemeen-
schap had laten wonen. „Ik denk
dat ze daar meer haar eigenheid
had kunnen behouden.”

Het ziekteverzuim onder mede-
werkers is lager dan op de grote af-
delingen en de kosten zijn niet ho-
ger. Dat komt vooral doordat de
woongemeenschappen meedraai-
en in de nachtdienst en de activi-
teiten van het grote verpleeghuis
ernaast.

Gulpers wil de ‘cultuur’ van de
kleine woongemeenschappen
graag in het hele verpleeghuis in-
voeren. „Mensen wonen hier, het
is hun huis. Wij doen alleen wat
dingen die het makkelijker ma-
ken.”

‘Mensen wonen hier.
Het is hun huis’
Directeur Math Gulpers

Mevrouw Kobben (links) in de huiskamer van haar kleinschalige woongemeensch a p. Fo t o ’s Chris Keulen
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