
 

Ouderenzorg die deugt en deugd doet! 

‘Luister naar de ouderen en betrek hen en hun mantelzorgers bij veranderingen die de zorg 
toegankelijker en aangenamer maken’ bepleit Marilyn Haimé van de Raad voor Ouderen. Eefje van 
Keeken, verpleegkundige en dementiecoach, spreekt met enthousiasme en passie over haar werk. Ze 

heeft goede zin en bepleit dat medewerkers direct betrokken worden bij initiatieven om de ouderen 

en hun mantelzorgers niet te belasten met allerlei regels en systeemgedoe. Ze schrikt er van dat de 

Raad voor ouderen aangeeft dat veel mensen door de bomen soms het bos niet meer zien. Dat moet 

en kan anders. “Lees meer romans en minder beleidsnota’s” zegt Pauline Meurs in een ontroerend 
betoog over haar existentiële opgave om zich in het hier en nu te verhouden tot het ouder worden 

en de betekenis daarvan in haar leven. Wij zijn geraakt door de bewegingen en geluiden die wij graag 

willen versterken, omdat die zullen helpen om zorg die ertoe doet voor onze dierbare ouderen te 

verwezenlijken. We worden verdrietig van sommige programma’s die “hoog over” gaan en de 
essentie van waar het om gaat niet raken. Elke dag worden we ouder en we willen ook wijzer 

worden. Wat we vooral niet willen is belemmerd, klein gehouden en gehinderd worden door het 

systeem, door registratielast en casemanagers die soelaas moeten bieden. Maar dat niet doen, 

omdat zij naast wachtlijsten voor toegang tot de juiste zorg een wachtlijst toevoegen, namelijk die 

van de casemanager zelf.  

Eigenlijk zijn alle 1438 mensen in de zaal het met elkaar eens: we willen trots zijn op zorg die ertoe 

doet, zorg die toegankelijk, humaan en aangenaam is én die getuigt van respect, liefde en 

professionaliteit. Zorg waardoor de oude dag zo aangenaam mogelijk wordt en waar de 

medewerkers die zich er dagelijks voor inzetten trots op zijn en waardoor mantelzorgers niet belast 

maar ontzorgd worden. We kunnen ons met elkaar daarvoor inzetten en bewegingen die dat 

mogelijk maken kracht bijzetten. Het gaat om zorg die deugt en deugd doet, zoals Harry Kunneman, 

één van onze gastdocenten ons al jaren geleden leerde.  

Het was een mooie dag over een nieuwe generatie ouderen(zorg) op 27 november in het NBC in 

Nieuwegein. Met 5 december op komst was ons St. Nicolaasgedicht een schot in de roos. We hebben 

ervan genoten dat er vele foto’s van werden gemaakt en dat velen met ons het gesprek er over aan 
gingen. Vandaar hier op deze plek, met dank aan Floortje Schoevaart die het voor ons maakte, het 

hele gedicht waarin we verwoorden dat er meer mensen nodig zijn die met elkaar het verschil willen 

en kunnen maken.  

Beste Sint, 

In de zorg valt toch weinig meer te wensen 

dan goede mensen op de juiste plekken 

die lef en liefde delen 

die ontzorgen 

die geen tijd verspelen 

met wat morgen 

alweer achterhaald is 

die met een open blik 

ook wat van bovenaf bepaald is 

ieder ogenblik in twijfel durven trekken 



 

Beste Sint, u begrijpt wel: dat soort mensen 

met hun hart en hersens op de goede plekken 

die hun werkend leven 

willen opwaarderen 

die graag waarde geven 

en iets nieuws proberen 

die niet klagerig van aard zijn 

en die weten: wil de zorg  

voor kwaliteit geen stervend paard zijn  

moet je niet alleen aan touwtjes lopen trekken. 

 

Beste Sint, u weet: speciaal voor deze mensen 

bieden wij een aantal uitgelezen plekken 

om, zoals al velen, 

zich te laten inspireren 

expertise te delen 

op het vak te reflecteren 

om aan de hand te leren wennen 

aan buiten de paden 

om kleur te bekennen 

en na een jaar weer opgefrist en opgeladen te vertrekken 

 

Beste Sint, natuurlijk zijn er grenzen 

aan wat we kunnen vragen 

(en voelt u zich vooral niet  

al te erg gedwongen hoor!) 

maar goede mensen, als u die nog vindt,  

één dezer dagen, goede Sint, 

stuurt u ze naar ons door? 

 

Monica Haimé (06 54 352660) en Mona van de Steeg (06. 519 58 640) 

 

www.opleidingkwaliteit.nl 
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