Casus mevrouw van Nierop
Mevrouw van Nierop is 88 jaar en woont sinds anderhalf jaar in het verpleeghuis. Mevrouw
ligt graag in haar bed of zit in haar rolstoel voor het raam met uitzicht op de tuin. Ze kan niet
goed tegen harde geluiden, ze laat dat merken door onverstaanbaar te roepen of met haar
hand te tikken op de leuning van haar stoel. ‘s Ochtends heeft ze moeite met wakker worden.
Ze wordt met wassen en aankleden geholpen, haar handelingen gaan traag. Ze begrijpt de
instructies van de verzorgenden soms wel en soms niet. De ene verzorgende heeft meer
geduld dan de andere.
Mevrouw eet zelfstandig aan een tafel met vijf andere bewoners. Ze geniet meestal zichtbaar
van de maaltijden. Zij kauwt het eten uitgebreid en langdurig. Ze heeft weinig contact met de
andere bewoners. Als iemand te veel lawaai maakt, tikt ze met haar bestek op tafel. Sinds een
week zitten er drie andere bewoners aan de eettafel. Als er klassieke muziek opstaat, kijkt ze
vriendelijk en mompelt wat. Er verschijnt dan een glimlach op haar gezicht. De meeste dagen
verlopen rustig voor haar.
Mevrouw heeft vier kinderen, ze wonen verspreid over het land. Ze krijgt twee keer per week
bezoek. Ze herkent haar kinderen niet bij naam. Ze lijkt het wel prettig te vinden als ze er zijn:
ze praat dan meer. Tegen de verzorgenden praat ze weinig. Als ze iets zegt, mompelt ze. Dat
begrijpen de verzorgenden vaak niet. De kinderen hebben aangegeven dat zij direct op de
hoogte gesteld willen worden als de situatie van hun moeder verslechtert. Ze hebben laten
weten dat ze niet willen dat hun moeder een infuus of sondevoeding krijgt.
Mevrouw van Nierop wil nu al drie dagen niet eten. Als ze aan tafel zit dan laat ze het eten
en drinken staan. Als de verzorgende een lepel naar haar mond brengt dan wendt ze haar
gezicht af en duwt de arm van de verzorgende weg. Toen een verzorgende haar drinken
probeerde te geven, hield ze haar lippen op elkaar en kneep in de arm van de verzorgende.
Voor het slapen drinkt ze water, gisteren heeft ze bij het spoelen van haar mond water uit een
flesje gedronken. De kinderen zijn geïnformeerd, een dochter komt morgen.
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