
Casussen

‘Mevrouw Adams zit in haar rolstoel en kijkt voor zich uit naar buiten; ze zit met haar 
rug naar de keuken. Het is half drie, de keukenassistente komt de keuken ingelopen 
en zet de kopjes klaar voor de thee, ze ruimt wat spullen op. Mevrouw Adams draait 
zich om en hangt over de leuning van haar rolstoel. Ze kijkt naar wat er in de keuken 
gebeurt. Na enige tijd gaat ze weer recht zitten, maar ze blijft zich telkens weer naar 
de keuken richten, totdat de thee op tafel staat.’

‘Meneer Zaad zit aan tafel en kijkt voor zich uit. Hij krabbelt aan zijn arm en kijkt er 
naar. Zijn aandacht wordt getrokken door een servet dat op tafel is blijven liggen na 
het eten. Langzaam reikt hij naar het servet en pakt het op. Hij vouwt het dubbel en 
probeert het onder het tafelkleedje te schuiven. Hij is hier enkele minuten mee bezig. 
Als het servet onder het tafelkleedje ligt, legt hij zijn handen weer in zijn schoot en 
kijkt naar buiten.’

 ‘ Meneer van der Plank zit voorovergebogen in zijn rolstoel. De muziek wordt 
aangezet, het volume is vrij hard. Enkele bewoners neuriën of bewegen mee op de 
muziek. Meneer kijkt op en doet na enkele seconden zijn ogen weer dicht. De muziek 
staat zo’n 40 minuten aan; meneer blijft de hele tijd zo zitten.’
‘Mevrouw Van Dalen kijkt naar haar rollator en pakt de andere opgerolde placemat 
die daar op ligt. Ze probeert de twee rollen in elkaar te schuiven. Ze kijkt ingespannen 
aaneengesloten naar haar handen. Na een minuut of vijf vindt ze een beginnetje met 
het in elkaar schuiven van de twee placemats. In eerste instantie ontstaat hierdoor 
een punt aan de andere kant van de placemats. Ze geeft kleine klopjes op dat uiteinde 
met haar hand en tikt ermee op tafel om de onderkant van de rol recht te krijgen. Na 
nog enkele minuten zijn beide placemats tot een nette rol gevormd. Ze bekijkt de rol 
aan beide kanten en klopt erop. Na enige tijd valt ze in slaap met de rol in haar hand’.

Meneer van der Tak pakt een spelletje domino van de plank. Hij loopt naar de tafel, 
gooit het bakje om en sorteert de stenen. Als hij klaar is, legt hij de stenen zorgvuldig 
weer in het bakje. Dit doet hij twee keer achter elkaar. Daarna laat hij het doosje op 
tafel staan en kijkt voor zich uit
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