Casus mevrouw Allard
Mevrouw Allard
Mevrouw Allard verblijft sinds enkele maanden op een psychogeriatrische afdeling
in het verpleeghuis. Ze is gediagnosticeerd met de Ziekte van Pick, een vorm van
dementie die op jongere leeftijd voorkomt, en een snel verloop kent. Ze is 53 jaar.
Haar man is met de Vut, hij is 57 jaar, en komt dagelijks naar haar toe. Hij komt rond
11.00 uur, blijft tijdens het eten en helpt dan zijn vrouw. In de loop van de middag gaat
hij weer naar huis. Vaak gaat hij nog een stukje wandelen met zijn vrouw, maar de
laatste tijd wordt dat voor zijn vrouw moeilijker, en blijven ze vaak op de afdeling in de
huiskamer.
Meneer Allard kent alle medebewoners inmiddels goed, ook alle verzorgenden. Het
is fijn dat hij helpt, maar meneer vraagt ook veel aandacht. Hij had zich natuurlijk een
andere toekomst met zijn vrouw voorgesteld, en het is zwaar voor hem om met deze
situatie voor hem en zijn vrouw om te gaan.
Hij leest veel over dementie en zorginstellingen, en heeft veel vragen aan de
verzorgenden over benaderingswijzen en zorgplannen. Hij wil graag fysiotherapie voor
zijn vrouw, om het lopen te onderhouden, en wellicht kan zij ook deelnemen aan de
praatclubjes. Steeds als hij iets tegenkomt in het verpleeghuis, wil hij dat zijn vrouw
daarvan gebruik kan maken. Ook vraagt hij regelmatig naar wat er in het zorgplan
van andere bewoners is opgenomen, zodat hij ook zijn benadering van de andere
bewoners daarop aan kan sluiten.
Zijn aanwezigheid en gedrag begint een aantal verzorgenden wat op hun zenuwen
te werken. Iedere keer moeten ze naar hem luisteren en positief reageren op zijn hulp.
Daarnaast hebben ze ook het gevoel voortdurend op hun vingers gekeken te worden
en hun eigen gedrag te moeten verantwoorden aan hem.
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