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Filosoof Critchley kijkt liever naar
oorzaak slecht gedrag DE VERDIEPING

Bestaat
HET KWAAD
wel?

Beeldfragmenten vinden
is een kunst apart
DE VERDIEPING 13

Zomergasten

Oudere inactieverdangedacht
Onderzoekers Universiteit Maastricht ontdekken dat mensen na opname in verpleeghuis snel achteruitgaan

AlwinKuiken
REDACTIE GEZONDHEID & ZORG

Dat verpleeghuisbewoners op een
dag niet zoveel doen, dat hadden de
onderzoekers van de Universiteit
Maastricht wel verwacht, maar dat
deze ouderen zó weinig bewegen,
kwam toch als een verrassing. Uit
onderzoek onder 723 ouderen in
zeven verpleeghuizen blijkt dat zij
overdag met name slapen, in hun
stoel zitten, of televisie kijken.
Het onderzoek werd vorig jaar in

de zomer in Zuid-Limburgse ver-
pleeghuizen verricht, en is nu gepu-
bliceerd in JAMDA, een internationaal
tijdschrift over ouderenzorg. Volgens
de onderzoekers zijn de uitkomsten
representatief voor alle naar schat-
ting 900 Nederlandse verpleeghuizen
en hun 160.000 bewoners.
Voor een project waarin de Univer-

siteit Maastricht met lokale zorg-
organisaties probeert verpleeghuis-
bewoners meer te laten bewegen,
wilden ze weten van waaruit ze zou-
den moeten beginnen. Vanaf nul, zo
lijkt het. De bewoners van gemiddeld
83 jaar oud liggen of zitten bijna 90
procent van de tijd. Lopend werden
ze nauwelijks aangetroffen. Hande-
lingen als het dekken van de tafel, of

het meehelpen bij het bereiden van
de maaltijd, die veel ouderen nog
wel zouden kunnen, blijken hooguit
goed voor 1 à 2 procent van hun da-
ginvulling.
Omdat er de laatste jaren veel aan-

dacht is voor beweging in verpleeg-
huizen viel dat tegen, zegt Jan Ha-
mers, hoogleraar ouderenzorg in
Maastricht en één van de onderzoe-
kers.
Zo had hij in elk geval verwacht dat

dementerende ouderen actiever zou-
den zijn dan ouderen met alleen li-
chamelijke problemen. “Uit het on-
derzoek weten we dat 61 procent van
de dementerende bewoners nog mo-
biel is, tegenover 27 procent van de
bewoners met lichamelijke klachten.
Maar die mobiliteit wordt niet benut.
Ze bewegen evengoed niet.”
Of dat met onwil te maken heeft, of

met kalmeringspillen die veel de-
menterende ouderen slikken, is niet
onderzocht. In hoeverre ouderen eer-
der overlijden als gevolg van het ge-
brek aan beweging, kan Hamers niet
zeggen.
Michel Bleijlevens, onderzoeker en

tot voor kort fysiotherapeut in Lim-
burgse verpleeghuizen, waarschuwt
wel voor een snelle achteruitgang
van de gezondheid wanneer ver-
pleeghuisbewoners zo inactief zijn.
Zo is uit ander onderzoek naar zie-
kenhuisopnamen bekend dat zes we-
ken bedrust al tot 10 procent spieraf-
name leidt.
“We zien mensen erg snel hospita-

liseren”, zegt Bleijlevens. “Ze worden
opgenomen, en dan hoeft ineens
niets meer. Personeel wil graag voor
hen zorgen, en neemt bijna alles uit
handen, nog vanuit het idee dat het
verpleeghuis een soort ziekenhuis
is.”
Vaak gaat het volgens Bleijlevens

sneller als verzorgenden ouderen bij-
voorbeeld helpen bij het aankleden
of in de rolstoel even naar de eetzaal
rijden. “Personeel heeft immers
méér te doen. Maar men is zich niet
bewust van het effect. Als je iemand
overal naartoe rijdt, kan zo’n bewo-
ner na drie maanden niet eens meer
staan. Dan heb je twee verpleegkun-

digen nodig, in plaats van één.”
De Maastrichtse onderzoekers

hebben inmiddels bijna een miljoen
euro rijkssubsidie ontvangen om een
plan te ontwikkelen om dit pro-
bleem te lijf te gaan. Een andere da-
gindeling, betere opleiding van het

verzorgend personeel en meer be-
wustwording onder cliënten en hun
families vormen daarin de hoofdbe-
standdelen.
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Op het gebied van bewegen is te weinig vooruitgang geboekt, zegt specialist Jos Schols

Veel ouderen zakken na
opnameweg in apathie
AlwinKuiken

Jos Schols (57), specialist ouderen-
geneeskunde in Maastricht en
hoogleraar in dit vakgebied aan de
universiteit daar, kan de voorbeel-
den zo opdissen. Gedurende zijn
lange carrière in de verpleeghuis-
zorg zag hij veel ouderen na een op-
name in een kort tijdsbestek van re-
latief fit en geïnteresseerd in totale
apathie wegzakken. “Alsof de ziel
eruit verdween.”
Hij herinnert zich een gepensio-

neerde notaris, die na een beroerte
in een verpleeghuis kwam wonen
waar Schols werkzaam was. “Dat
was iemand die een groot sociaal le-
ven had en erg actief was geweest.
Hoewel hij een hersenbloeding had
gehad, was hij nog redelijk mobiel.
Hij was niet geïnteresseerd in bingo
of tv kijken of in andere voor jan en
alleman georganiseerde passieve
ontspanningsactiviteiten. Hij wilde
liever af en toe naar buiten en men-
sen ontmoeten uit zijn kennissen-
kring. Omdat dat lastig te organise-
ren was en de activiteiten in het
verpleeghuis niet bij hem pasten,
verzonk hij in niets doen. Je zag het

leven uit hem verdwijnen. Mede
als gevolg van het gebrek aan sti-
mulering en beweging kreeg hij de
ene na de andere infectie aan zijn
urinewegen. Anderhalf jaar later
was hij overleden.”
Het voorbeeld van de notaris is

meer dan tien jaar oud. Schols had
verwacht dat er inmiddels op het

gebied van activering en beweging
meer resultaten zouden zijn ge-
boekt. In de verpleeghuisorganisa-
tie waar hij nu werkt, kunnen oude-
ren sinds kort bijvoorbeeld gebruik
maken van een hometrainer met
een videoscherm, die videobeelden
laat zien van hun oorspronkelijke
woonomgeving; al fietsend op die
hometrainer lijkt het alsof ze dan
in hun eigen omgeving aan het fiet-
sen zijn. “Door alle negatieve aan-
dacht rond verpleeghuizen van de
afgelopen jaren, zijn we op vele
fronten al met een verbeterslag be-
zig. Maar als ik dit zo bekijk, vind
ik dat we op het gebied van bewe-
gen nog veel te weinig vooruitgang
hebben geboekt.”
Hoe dat kan? Schols denkt dat het

in de praktijk toch moeilijk is om
patronen te doorbreken. “Heel lang
hebben we gedacht: verpleeghuis-
bewoners zijn toch bijna dood. Die
gaan we volledig verzorgen, vooral
ook vertroetelen en zeker niet las-
tig vallen met risicovolle activitei-
ten. Inmiddels weten we dat daar
nare klachten door ontstaan. Ik heb
tijdens mijn carrière bewoners ge-
zien die na hun opname in drie tot

zes maanden enorm verslechteren.
Ik dacht geregeld: dat kan nooit al-
leen aan hun ziekte liggen. In het
ergste geval verliezen ouderen door
gebrek aan spieractiviteit een groot
deel van hun beschermende spier-
massa, gaan ze vervolgens minder
eten en ontstaat er een ‘vel-over-
beentoestand’. Dan zijn ze kwets-
baar voor allerlei kwalen, zoals een
verstopte stoelgang, infecties en
doorligplekken.”
Misschien ligt het wel aan tijdge-

brek bij het verzorgend personeel,
denkt ook specialist Schols. “Vaak
gaat het sneller wanneer verzorgers
alles overnemen en bijspringen als
ouderen worstelen met het dicht-
knopen van een overhemd. Maar
dan moeten we kijken of het dagrit-
me niet beter ingedeeld kan wor-
den. Misschien wil iemand wel niet
elke dag gedoucht worden en kan
die tijd beter besteed worden aan
iets wat wél gewaardeerd wordt en
beter past bij het oorspronkelijke
leefpatroon. We moeten verpleeg-
huisbewoners niet als objecten zien
die verzorgd moeten worden, maar
als mensen die nog echt mee willen
doen.”

Omgevingvan
schoolverboden
gebiednabrand
Het gebied in Rijswijk rond scho-
lencomplex ’t Prisma waar giste-
ren brand woedde, is voorlopig
verboden gebied voor iedereen
die niet betrokken is bij het op-
ruimen van het asbest dat bij de
brand vrijkwam. De gemeente
heeft een noodverordening inge-
steld voor de omgeving van het
gebouw waarin behalve basis-
school 't Prisma, ook de Godfried
Bomansschool en de J.H. Snij-
dersschool gevestigd zijn.
In het ‘verboden’ gebied hebben
degenen die het vrijgekomen as-
best moeten opruimen, bijzon-
dere toegang tot huizen, tuinen
en andere ruimten. De noodver-
ordening geldt tot de burgemees-
ter bekendmaakt dat het gebied
weer vrij toegankelijk is.
De brand brak gisterochtend
vroeg uit. Omwonenden hoor-
den tussen 5.30 en 6.00 uur een
harde knal. De vlammen sloegen
uit het dak en in de wijde omge-
ving was rook te zien. De brand-
weer was razendsnel ter plekke,
omdat de kazerne achter het
scholencomplex staat. Na onge-
veer vier uur blussen had de
brandweer het vuur onder con-
trole. Het gebouw is zwaar be-
schadigd. Op het schoolplein
zijn brokken asbest gevonden,
maar er zijn geen asbestvezels in
de lucht gemeten. Die kleine
deeltjes kunnen kanker veroor-
zaken. (ANP)

‘Ik heb bewoners in
driemaanden enorm
zien verslechteren’


