
Door is rustig  tijdens het gesprek, maar als 

ze iets zegt, klinkt een opgeruimde natuur 

door. Ze houdt van genieten, van een siga-

retje op zijn tijd en een lekker stukje choco-

lade. Ze gaat graag mee naar de bingoavond 

en ook wil ze altijd wel naar het restaurant 

voor een advocaatje met slagroom. “Een 

flinke dot slagroom”, weet Willy, ”lekker 

luxe.” Door lacht naar haar dochter en 

zegt: ”We kunnen toch niks meenemen, 

dus laten we het er maar van nemen.” 

Theo knikt: “Het is niet zoals ik me het 

had voorgesteld, maar aan de andere kant 

zijn we hier de koning te rijk.” ACS

“We kunnen toch niks meenemen, 
dus laten we het er maar van nemen”

Geweldige verpleging

”Het is hier erg mooi”, vertelt Theo. ”Alles 

is prachtig ingericht en Doors eigen kamer 

is licht en ruim. Ze voelt zich thuis in de 

‘huiskamer’, waar ze met vijf andere be-

woonsters woont. Ze mag doen waar ze zin 

in heeft. Niets hoeft, alles mag. ’s Avonds 

bij het koken helpt ze wel eens met aard-

appeltjes schillen, maar niet te vaak, want ze 

vindt dat ze lang genoeg gewerkt heeft. 

De verpleegsters zijn bekend en nemen de 

dames mee op vakantie. Met Door dan-

sen ze regelmatig door de huiskamer.” 

“Ik houd erg van dansen”, vertelt Door. 

De koning te rijk

De redactie van ZorgNu gaat 

voor elk nummer op bezoek bij een 

cliënt in een woonzorgcentrum of  

verpleeghuis van ZZG zorggroep.  

Dit keer waren we in de Zonnebaars in Hatert. 

Daar woont Door Joosten (83) in één van de  

vier kleinschalige woongroepen voor  

dementerende ouderen. Haar man  

Theo (82) woont tien meter boven  

haar in een zelfstandig  

appartement.

HUIS-AAN-HUIS

Het begon een jaar of vijf geleden met 

vergeetachtigheid. Algauw bleek Door 

Joosten Alzheimer te hebben. Ze ging in 

eerste instantie naar de dagopvang, maar 

toen haar man Theo een paar keer in het 

ziekenhuis belandde, werd ze opgevangen 

in Irene Dekkerswald. Vorig jaar konden 

zowel Theo als Door naar Zonnebaars ver-

huizen. Een lot uit de loterij vinden ze het.  

Net als thuis 

Dochter Willy is erg enthousiast over de 

nieuwe woonplek van haar moeder en de 

zorg die ze hier krijgt: “Ik ben enig kind en 

we hadden het altijd rustig met zijn drie-

tjes. Voor mijn moeder was Dekkerswald 

te druk, te groots. Hier is het huiselijk en 

gemoedelijk en mam voelt zich veel beter. 

Mijn ouders hebben meer dan veertig jaar 

in deze buurt gewoond. Ze krijgen nu 

weer bezoek van oude bekenden. Zelf 

woon ik aan de overkant van de straat en 

kan elke dag even binnenlopen.” 
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