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Mia Hermes woont al enkele jaren in 
een woongroep van wijkzorgcentrum 
Laethof in Eygelshoven. Hier zijn acht 
woongroepen voor mensen met 
dementie. Officieel is er per twee 
woongroepen één krant beschikbaar. 
Maar dochter Lia Trags regelde een 
eigen krant voor haar moeder. “Ze 
heeft haar hele leven de krant gelezen 
en gepuzzeld. Het is fijn dat ze ook 
hier een eigen krant heeft.” Het is een 
even eenvoudig als treffend voorbeeld 
van de betrokkenheid van Lia Trags bij 
de zorg voor haar moeder. Die kan zelf 
niet meer zo goed vertellen waar ze 
plezier aan beleeft. Dat ze bijvoorbeeld 
graag een beetje uitslaapt en niet om 
zeven uur gewekt wil worden. Maar 
haar dochter kan dat gelukkig wel 
vertellen. “Zodoende wordt ze nu als 
een van de laatsten gewekt. Dat vindt 
ze prima”, lacht Lia Trags. Het is deze 
betrokkenheid bij de zorg die de 
MeanderGroep graag wil versterken. 

Opdat het verpleeghuis echt als thuis 
gaat voelen. 

Samen koken
In de Laethof doen ze daar al erg hun 
best voor, vindt Lia Trags. “Het perso-
neel is heel lief voor mijn moeder en 
voelt goed aan als ze een extra knuffel 
nodig heeft. Dat vind ik heel belangrijk. 
Ze heeft het hier goed en is tevreden.” 
Haar moeder knikt. “Ja”, zegt ze, “ik 
vind het fijn om hier te wonen.” 
De 60-jarige Lia Trags is gemiddeld 
drie tot vier keer in de week in de 
Laethof. Ook haar man komt regel-
matig mee. Zo koken ze tweemaal per 
week een verse maaltijd voor de 
bewoners. Van traditionele aardap-
pels en groenten tot macaroni en 
bami. Met een pasje van de Laethof 
doen ze zelf de boodschappen in de 
supermarkt. Moeder gaat dan vaak 
mee. “We eten regelmatig mee en dat 

vindt mijn moeder heerlijk. Dan voelt 
ze zich echt thuis. Dat gevoel heeft ze 
ook als we samen gaan wandelen op 
de patio van de Laethof. Daarin heeft 
ze niet altijd zin, maar als ze eenmaal 
de wind op haar gezicht voelt, geniet 
ze.”

Betrokkenheid 
Nu Lia Trags en haar man niet meer 
werken, hebben ze meer tijd om naar 
het verpleeghuis te gaan. Dat geldt 
niet voor alle naasten van bewoners. 
“Iedereen moet dat naar eigen kracht 
doen.” Maar dat betrokken zijn goed is 
voor de bewoners, staat vast voor 
haar. Ze vindt het daarom goed dat de 
MeanderGroep die betrokkenheid wil 
versterken. “Voor de verzorging en 
verpleging is het ook fijn. Het brengt 
verlichting in het werk. Ik krijg veel 
waardering voor wat ik doe.” Lia Trags 
is lid van de werkgroep die in het 

Elke dag spelt de 86-jarige Mia Hermes de krant. Daar is ze heel wat uurtjes zoet mee, omdat ze de kruiswoordpuzzels 
maakt. Niet dat ze nog alle woorden weet, dat niet. Maar hoe je zo’n puzzel maakt, dat weet ze nog heel goed. Ook al 
heeft de dementie haar geheugen aangetast.  

Een verpleeghuis 
dat echt voelt als thuis

“Mijn moeder heeft nu een eigen krant en dat is fijn”
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Het onderzoek ‘Verpleeg(t)huis’
‘Verpleeg(t)huis’ heet het onderzoeks-
project dat in twee woongroepen van 
wijkzorgcentrum Laethof gestart is. 
De naam van het project maakt 
meteen duidelijk wat het doel is: een 
verpleeghuis dat echt voelt als een 
thuis. “Onze teams staan hier helemaal 
achter”, vertelt Marie-Josée Hessel, 
verzorgende IG. “Want veel dingen 
gaan al goed, maar er zijn altijd 
dingen die beter kunnen”, zegt zij.
“In dit project willen we onderzoeken 
of we de verpleeghuiszorg helemaal 
anders kunnen inrichten. Nu bepaalt 
de organisatie toch het dagritme van 
mensen en wat er zoal gebeurt. In het 
project willen we meer nog dan nu 
vanuit die bewoner gaan kijken en 
diens wensen en behoeften een 
centrale rol geven. Bovendien willen 
we de naaste(n) van bewoners daar 

sterk bij betrekken”, vertelt onder-
zoekster Linda Hoek van de Universiteit 
Maastricht. Zij stelt dat de zorg steeds 
complexer wordt, omdat opname 
tegenwoordig zo lang mogelijk wordt 
uitgesteld. Op het moment dat mensen 
bijvoorbeeld in de Laethof komen 
wonen, is de dementie vaak al ver 
gevorderd. Daarom is die betrokken-
heid van naasten zo belangrijk: 
familieleden kunnen aangeven waar 
bewoners behoefte aan hebben als 
mensen dat zelf niet meer kunnen. 
Zoals films die moeder graag kijkt, of 
wandelingen die zij graag maakt. En 
misschien wandelde een dochter wel 
elke week een keer mee. Dat kan ze, 
als ze dat wil, blijven doen. 

Het onderzoek
Linda Hoek doet het onderzoek vanuit 

de Academische Werkplaats Ouderen-
zorg van de universiteit. Naast de 
MeanderGroep doet ook Vivantes 
(Geleen) mee in het experiment. In 
de Laethof heeft de onderzoekster 
de huidige situatie in de twee woon-
groepen aan de hand van vragen-
lijsten, interviews, meeloopdagen en 
observaties in kaart gebracht. Verder 
zijn er inmiddels werkgroepen samen-
gesteld voor zowel medewerkers als 
familie. Die werkgroepen gaan in de 
komende periode ideeën formuleren 
om de zorg te veranderen, met als 
uitgangspunt: de wensen en behoeften 
van bewoners. Na een half jaar en een 
jaar wordt onderzocht wat de effecten 
zijn. 

Tekst Karin Burhenne

kader van een onderzoek van de 
Universiteit Maastricht (zie het 
verhaal hieronder) in het leven is 
geroepen. Daarin praat ze met andere 
familieleden over de vraag hoe de 
zorg verder verbeterd kan worden. 
“We hebben inmiddels verschillende 
ideeën besproken. Zo is op ons initiatief 
een zitfietsje aangeschaft. Dat helpt 

om bewoners meer te laten bewegen. 
Ook willen we graag een kanarie in de 
woongroep en we gaan een fotowand 
maken. Met per bewoner vijf foto’s van 
zaken die mensen prikkelen, zoals 
een foto van het gezin van vroeger.” 
Verder zijn de leden van de werkgroep 
door de onderzoekster uitgerust met 
een wegwerpcamera. “Daarmee 

maken we foto’s van dingen waar 
bewoners gelukkig van worden. Zo ben 
ik samen met mijn moeder tijdens het 
eten op de foto gegaan. Dan geniet ze 
echt.” De foto’s worden met het perso-
neel besproken, vertelt Lia Trags. Zo 
leren personeel en naasten van elkaar 
en dat is precies de bedoeling. “We zijn 
hier elkaars gelijken.”

Lia 
trags

Mia 
Hermes


