
Onze reporter verhuist zélf 
naar het rusthuis, om te 
beleven hoe het er echt aan 
toegaat: “Dit is je 
halsbelletje, drukken als je 
iets nodig hebt” 

 
Onze reporter krijgt een bavet om. “Als je je echt wil inleven, moet je je ook in bad laten steken”, vindt zijn 

tafelgenoot Jaak (links).  

“Hij zit nu in een rusthuis.” Ooit allicht zeggen ze dit over mij. En over jou. 

Velen vertrekken ooit naar het laatste station. Naar de plek waarvan we weten: 

dit is tot de dood. Reporter Paul Demeyer (62) wilde weten hoe dat voelt. 

Tekst: Paul Demeyer Foto’s: Ivan Put 

Vandaag om 11:30 

•  



•  
•  

MAANDAG 

“Oei, je hebt geen hoofdkussen meegebracht” 

Op weg naar wzc Sint-Jozef in Pelt brul ik in mijn wagen luid mee met Queens I want 

to break free op Radio Nostalgie. Het voelt dan ook alsof ik een week mijn vrijheid ga 

inleveren. In een rusthuis. Dat is ook het eerste wat ik zeg tegen Karen, de 

kwaliteitsverantwoordelijke, die me opwacht. Ze lacht lief, maar is meteen ook 

kordaat: “Zeg nooit meer rusthuis. Maar zeg woon- en zorgcentrum. Mensen komen 

hier wonen. Jij komt hier wonen. Welkom, trouwens.” 

Oké, hier kom ik wonen. Echt wonen. Hier zal ik een week blijven: eten, slapen, 

schrijven. Zonder weg te gaan. Dus mijn wagen kan in de ondergrondse garage. Daar 

staan nog een paar andere bewoners geparkeerd. Maar opvallender is het rijtje 

scootmobielen. Karen leest direct mijn boys and their toys-blik: “Zal ik deze week Staf 

vragen om jou eens rijles te geven? Hij heeft een elektrische rolstoel en twee 

scootmobielen.” 

 
 ©  Ivan Put 

Al een beetje blij druk ik op de liftknop. Die komt niet. Eerst moet ik de cijfercode, die 

naast het bedieningspaneel hangt, intikken. Ook veel deuren hier hebben zo’n code. 



Het is een bescherming: bewoners die de code kunnen intikken, zijn cognitief sterk 

genoeg om vrij door het gebouw te bewegen. 

Mijn kamer is op de afdeling ’t Passantje, een mix van vaste en tijdelijke bewoners. 

Karen laat me de keuze: wil ik de kamersleutel of niet? Sommige bewoners hebben er 

liever geen omdat ze vrezen hem te verliezen. Ik neem de sleutel, al weet ik eigenlijk 

niet waarom. Het voelt als een ongepast teken van wantrouwen. Maar ik was afgeleid, 

want bedacht net dat hier geen penetrante geur van urine en poetsmiddel hangt. 

Veel woonzorgcentra stinken. Ik weet dat, want ik ga er genoeg op bezoek bij 

familieleden. 

Naast mijn deur hangt een welkomstbordje en mijn naam. Echter kan het bijna niet. 

De kamer heeft een afgescheiden toilet/douche-deel en een leefruimte met een bed, 

nachttafel, twee stoelen en een tafel. Perfect. Maar wanneer afdelingscoach Sarah 

binnenkomt voor het intakegesprek, ziet ze meteen een fout. “Ze zijn je vergeten te 

zeggen dat je je eigen hoofdkussen moet meebrengen. We vragen dat niet alleen uit 

hygiënische overwegingen. Een eigen hoofdkussen versterkt ook het thuisgevoel. Een 

man bracht zelfs eens zijn eigen matras mee.” 

Sarah regelt een hoofdkussen en doet dan het intakegesprek “voor echt”. Ze legt een 

lijst voor met alles wat in de kamer aanwezig is er dus ook moet zijn wanneer het 

kortverblijf erop zit. Dat is anders wanneer mensen hier definitief komen wonen. Dan 

brengen ze hun eigen meubels en decoratie mee om het thuisgevoel te versterken. 



 
Henry (66) gaat na rusthuis nog begeleid wonen: “Ik verloor mijn rechterbeen en drie maanden later mijn 

linkerbeen. En in tussentijd ook mijn vrouw.”  — ©   Ivan Put 

Ik verwacht nu een medische vragenlijst: of ik gereanimeerd wil worden wanneer mijn 

hart of ademhaling plots stil valt? Of ik aan de beademingsapparatuur wil? Een tante 

kreeg die vragen onlangs nog bij haar intakegesprek. Maar in Sint-Jozef pakken ze 

dat rustiger aan en wachten ze met het “vroegtijdig zorggesprek” tot de bewoners 

aangeven daar klaar voor te zijn. 

Ik krijg alleen nog de slaap- en maaltijdregeling uitgelegd. “Onze bewoners gaan 

slapen en staan op wanneer ze willen. Ontbijt kan van 8 tot 10 uur. Middagmaal (12 

uur) en avondmaal (17.30 uur) zijn wel op vaste momenten. Dat is het. Nee, ik geef je 

ook nog een halsbelletje, waarop je kan drukken als je iets nodig hebt. De bewoners 

noemen dat soms hun medaille.” 



Voilà. Ik ben ingecheckt in het laatste station. 

DINSDAG 

“Waf! Waf! Waf!” 

Mijn eerste nacht zit erop. Goed geslapen. Gisteren rond 19 uur bracht de 

avondploeg me nog een glas water en bleef tot ik het leegdronk “omdat veel oude 

mensen geen dorstreflex meer hebben en dus sneller uitdrogen.” 

Daarna ben ik nog eens door de gang gaan wandelen. Zo anders dan overdag. Dan 

zitten bewoners samen in het gemeenschappelijke salon, worden ze naar het bad, de 

verzorging, de kapper of pedicure gebracht. Dan zijn er activiteiten of komt er 

bezoek. Maar kort na het avondeten valt alles stil. Dan zit iedereen op zijn kamer. Ik 

ga ze direct eens vragen wat ze dan doen. 

 
 ©  Ivan Put 

In het buitengaan roept mijn overbuur Henry me eerst nog binnen. 66 is hij – dat is 

verdorie maar vier jaar ouder dan ik – en toch verblijft hij hier al. “Ik ben hier maar in 

kortverblijf en hoop weldra ergens begeleid te kunnen gaan wonen. Zelfstandig 

wonen zal nooit meer lukken met mijn geamputeerde benen. Komt door corona. 

Begin 2020 stelden dokters vast dat er een bacterie in mijn voet zat. Een operatie en 

je bent ervan af, zeiden ze. Maar dan overspoelden coronapatiënten het ziekenhuis 



en is mijn operatie uitgesteld. Toen ik in augustus binnen mocht, zat de bacterie al te 

diep. Eerst amputeerden ze mijn rechterbeen, drie maand later mijn linker. 

Tussendoor ging mijn vrouw er ook nog eens vandoor.” 

Ik vraag of Henry mee gaat ontbijten, maar hij eet liever op zijn kamer. Door een 

maagaandoening eet hij luid en dat wil hij zijn tafelgenoten besparen. 

Aan tafel heeft elk zijn vaste plaats. Lisette (87) en Jaak (90), een koppel, worden mijn 

vaste overburen. Zij wonen hier al meer dan vijf jaar. Na wat aftasten welke tussentaal 

we best spreken – ik ben West-Vlaming, zij allemaal diepe-Limburgers – zijn we al aan 

het lachen. Zorgkundige Lien bindt me een bavet voor. “Als je het allemaal zo echt wil 

beleven, moet je je deze week door de zorgkundigen in bad laten wassen”, grapt 

Jaak. 

Ik vraag wat ze ’s avonds doen op hun kamer. “Tv-kijken”, zegt Lisette “Blokken, 

dan Het Journaal en Thuis, dan bellen we dat ze ons in bed mogen stoppen en lezen 

we nog wat. Thrillers van de grotelettersbibliotheek.” 

 
Stiena wordt in de bloemetjes gezet voor haar 90ste verjaardag.  — ©  Ivan Put 

Mijn andere tafelbuurvrouw Elisa (91) zegt dat ze het mist, boeken lezen. Haar ogen 

zijn te zwak geworden. “Maar ik behelp me met cassettes.” Elisa kijkt naar buiten, ziet 

dat het regent en zegt dat ze binnenblijft voor de namiddagactiviteit, de kletspot. Dat 

is een bokaal met papiertjes met vragen. Voor de kletspot van deze week haalde 

begeleidster Linda vragen uit de boekskes. Vragen waar jonge mensen mee zitten en 

waar deze collectie levenswijsheid misschien wel antwoorden op weet. Ik leer onder 



andere van Stiena hoe een koppel geldproblemen kan vermijden: “De vrouw moet 

ervoor zorgen dat zij de baas is over de portemonnee.” 

Stiena wordt ’s avond gevierd, voor haar 90ste verjaardag. Er is taart en het 

enthousiasme van Boke, het hondje van verpleegkundige Lien. Vanmorgen blafte 

Boke nog kwaad naar mij, vanavond kwam hij me kwispelend tegemoet. Ik ben al een 

beetje een huisgenoot. 

WOENSDAG 

“Soms zit ik met mijn gitaar aan het bed van een stervende” 

Mijn overbuur Henry heeft zijn deur weer openstaan. Maar vanmorgen is hij niet 

alleen. Er is een vrouw bij hem, met een piano. Ze zijn samen aan het zingen. Henry 

roept me binnen en vertelt dat hij een liedje maakt voor zijn dochter, om haar te 

bedanken voor de steun na zijn dubbele beenamputatie. Henry maakt het liedje 

samen met muziektherapeute Inga. Zij wil mij straks haar therapie laten ervaren. 

Ik dool eerst nog eens door de gangen. Weer valt het op hoe stil het hier is. Ik krijg 

mezelf moeilijk naar dit tempo teruggeschaald. Mijn onrust valt hier trouwens op. Op 

de gang ontmoet ik Theresa op weg naar haar honderdjarige moeder Clara. Ik mag 

eens langsgaan bij hen en wil nu direct, meteen meekomen. “Maar doe het nu toch 

eens rustig aan”, zegt Theresa. “Hier gaat alles trager, moet je geduld hebben. Geduld 

brengt rust.” 



 
Theresa samen met haar twee zussen op bezoek bij moeder Clara: “Je moet hier wat gas terugnemen. Hier gaat 

alles trager en moet je geduld hebben. Geduld brengt rust.”  — ©  Ivan Put 

Theresa en haar twee zussen bezoeken om de beurt hun moeder. De bezoekjes zijn 

een spiegel van wat hen te wachten staat. Ze kijken niet graag in die spiegel omdat 

ze dan zien hoe afhankelijk van anderen ze zullen worden. Moeder Clara sust haar 

dochters: “Als je zo oud bent als ik, aanvaard je ook dat.” 

Muziektherapeute Inga heeft haar piano al op mijn kamer gezet en vraagt welke 

gevoelens het woonzorgcentrum opwekken. Ik 

noem nederigheid, gejaagdheid en rust. “Oké. Ik speel die gevoelens op de piano en jij 

mag willekeurig toetsen aanslaan om die gevoelens te uiten.” 



Zal wel zijn, denk ik. Maar Inga is nog geen halve minuut aan het spelen of ik sla al 

aan sneltempo de hoge do aan. Dan vertraagt Inga en kalmeren mijn hoge do en 

ikzelf. Amai. Wonderlijk. “Muziek connecteert met mensen. Zelfs in hun angstig uur 

des doods. Als het mag, ga ik dan aan hun bed heel rustig gitaar spelen en neuriën 

en langzaam komen de mensen tot rust.” 

We gaan naar de afdeling met mensen met een dementie. Tien bewoners zitten stil 

voor een tas koffie. Inga slaat hier een praatje, geeft daar een kusje, lepelt ginds een 

stukje taart op. “Even de sfeer voelen.” 

 
Oefenen met muziektherapeute Inga: “Muziek connecteert met mensen, ook op lastige momenten.”  — ©  Ivan 

Put 

Inga pakt haar accordeon, gaat naast Maria zitten en zet een liedje in. Maria kijkt, 

twijfelt en dan zinkt het in: La vie en rose van Edith Piaf. Maria zingt mee en als het 

liedje gedaan is, vertelt ze honderduit over haar leven in Congo. Jan nadert om mee 

te zingen met Tulpen uit Amsterdam. Op het einde vraagt Maria applaus van 

iedereen. Daarnet zaten ze allemaal nog nors voor zich uit te staren, nu dollen ze 

samen. Nog meer wanneer de jongdementerende Raf (68) gebaart dat ik naast hem 

moet komen zitten aan de piano. Ik speel Broeder Jacob, het enige liedje dat ik op 

piano ken. Raf begeleidt me in quatre main. We lachen het uit. Over twee dagen zal ik 

Raf nog eens kruisen en zal hij me Broeder Jacob noemen. Het zoveelste moment van 

ontroering. 

DONDERDAG 



“In de naam van de Vader en de Zoon” 

Vandaag zal ik een heel moeilijk moment kennen. De bedrukte sfeer aan het ontbijt 

kondigt het al aan. Jaak (91) en Lisette (87), mijn vaste tafelgenoten, zijn vanmorgen 

niet hun vrolijke zelve. Ze babbelen over Katho, die vorige maand is overleden. 

Daarna is haar man Thieu naar een andere afdeling verhuisd. “We missen hen 

alletwee.” 

Nergens leeft de dood zo sterk als in een woonzorgcentrum. Jaarlijks overlijden hier 

veertig bewoners. En wie heel oud wordt, overleeft zelfs zijn eigen kinderen. Gisteren 

vertelde de honderdjarige Berta hartverscheurend over haar zoon die overleed in het 

begin van de pandemie. “Het is bijna twee jaar geleden en nog heelt de pijn niet. 

Voordien hield ik me altijd sterk omdat ik dacht: mijn kinderen hebben me nog 

nodig. En dan sterft je zoon zonder dat je afscheid mocht nemen.” 

 

Berta vertelt het op een inspraakvergadering rond zingeving en geloof. Lastige, 

moeilijke thema’s. Zijn mensen van 90 of ouder daar nog mee bezig, vroeg ik me af. 

Maar dit is de laatste generatie die klassiek christelijk is opgevoed, met alle 

bijbehorende rituelen. Nu kunnen ze hier zelfs niet meer naar de zondagsmis omdat 

er geen priesters meer beschikbaar zijn. Directeur Jos Claes had toch een beetje goed 

nieuws: “In aanloop naar Pasen kan er allicht een priester langskomen. Voor één 

misviering.” Toch weinig vergeleken met de dagelijkse missen van een paar jaar 

geleden. 



Nu de directeur er toch is, lucht Marcel helemaal zijn hart. “Is het niet mogelijk dat wij 

bij een overleden bewoner nog gaan groeten? Ik ga het oneerbiedig zeggen: nu 

worden doden te snel buitengewerkt.” 

“Dat kwam keihard binnen”, zei de directeur achteraf. “We moeten daar iets aan 

doen.” 

Het is niet dat het woonzorgcentrum religieuze bewoners helemaal in de kou laat. 

Begeleidster Linda trekt naar de afdelingen met een Mariabeeld voor een 

“gebedsmoment”. Vandaag ook. Aan de hand van Bijbelteksten laat ze bewoners 

praten over de zin van het leven. Ondertussen weet ik dat er dan diepzinnigheden 

kunnen komen. Ook nu weer. Rosa (95) zegt dat het in het reguliere leven om de 

grote dingen draait: je werk, je gezin. “Maar als je hier bent, moet je leren minder 

streng te zijn voor jezelf wanneer je je ’s avonds afvraagt: wat heb ik vandaag 

eigenlijk gedaan? Ik ben al tevreden wanneer ik mijn zes kamerbezoekjes heb 

afgelegd.” De medebewoners knikken instemmend en bekennen dat zij te weinig bij 

anderen op de kamer gaan en daarom misschien geen nieuwe vrienden meer maken. 

 
Tijdens het gebedsmoment praten de bewoners over de zin van het leven aan de hand van 

Bijbelteksten.  — ©  Ivan Put 

Maar dit is niet enkel een discussiegroep. Dit is vooral een gebedsmoment. Om die 

overgang te maken, vraagt Rita iedereen een kaarsje bij Maria te laten branden. “En 

nu gaan we bidden voor de persoon voor wie ons kaarsje brandt.” 



Terwijl ik op automatische piloot de weesgegroetjes mee bid, krijg ik het moeilijk. 

Plots zijn mijn beide rusthuisouders, die tijdens de tweede coronagolf zijn overleden, 

zeer nabij. Dagelijks hoor ik hier bewoners vertellen hoe gelukkig ze worden van het 

bezoek van hun kinderen. Ik besef: ik bezocht mijn ouders veel te weinig. 

VRIJDAG 

“De linkse hendel is achteruit, de rechtse vooruit” 

Slechte laatste nacht gehad. Heel onrustig geslapen. Tijdens het tandenpoetsen weet 

ik plots waarom. Maandagmorgen ben ik hier binnengekomen en ik ben niet meer 

buitengeweest. Ook daarom komt het I want to break free -gevoel van begin deze 

week keihard weer aanwaaien. Nu is het moment om uit te breken, met 

scootmobielfanaat Staf (85). 

Staf wacht me al op in de kelder, in zijn elektrische rolstoel. Nu pas zie ik het, zijn 

linkerbeen is deels geamputeerd. “Komt door een bloedklonter. De dokter gaf me 

nog een jaar te leven. Dat gaan we wel nog eens zien, dacht ik. Oké, ik moest naar een 

woonzorgcentrum, maar ik ben de meest mobiele van allen. Veel mannen hebben 

hier een scootmobiel, weinig durven er echt mee te rijden.” 

 
Een masterclass scootermobiel van Staf (85): “Ik ben de mobielste van het hele woonzorgcentrum.”  — ©  Ivan Put 

Staf wijst naar zijn laatste aanwinst: een fonkelrode Comet Pro van Invacare. 

Maximumsnelheid: 18 km/uur. “Mijn snelste ooit.”. Nieuw sinds eind vorig jaar maar 

toch al bijna 1.000 kilometer op de teller. Daarnaast een ouder exemplaar. En wel 



hierom: ’s morgens gaat Staf met de ene rijden terwijl de andere oplaadt. In de 

namiddag switcht hij. 

Het kan ook heel erg fout gaan, dan belanden scootmobiel en Staf in de gracht. Dat 

was twee jaar geleden. Bij zijn aankomst in Sint-Jozef constateerde de dokter vier 

gebroken ribben. Staf maakt een wegwerpgebaar: “Ik ben er snel van hersteld. Ah, 

alles komt altijd wel weer goed. Mensen maken zich veel te snel zorgen.” 

Genoeg gepraat, Staf sommeert me op zijn nieuwe Invacare. De linkse hendel is 

achteruit, de rechtse vooruit. Meer instructies krijg ik niet. Na twee rondjes in de 

parkeergarage kunnen we de straat op. Heerlijk ding, zo’n scootmobiel. Voelt een 

beetje als een Vespa waar ik in mijn jeugdjaren mee reed. Mooi vooruitzicht, eigenlijk. 

Het zit erop, de week waar ik zo onzeker naar had uitgekeken. Zou ik triestig worden 

in het woonzorgcentrum, zou ik wel in contact geraken met de bewoners, zouden zij 

me wel toelaten? Maar het is zoals Staf daarnet zei: “Mensen maken zich te snel 

zorgen.” 

Mijn belangrijkste les is die van nederigheid. Ik hoop nooit meer mensen af te 

schrijven op basis van leeftijd. Levenswijsheid bestaat echt. De woorden van de 100-

jarige Clara: “Wees niet bang voor de aftakeling die nog komt, de mens heeft de 

capaciteit om dat allemaal te aanvaarden.” 

Dat troostte. 

Maar de jaren dwingen me nog niet tot aanvaarding, en ik betwijfel of dat ooit wel 

het geval kan zijn. Ik zeg dus liever vaarwel dan tot ziens. 

Nachtvlinders op wielen 

Vijf dagen en vier nachten verbleven we in Sint-Jozef. Eén nacht trokken we 

mee met de drie nachtvlinders van de nachtdienst. Ze zoeven op steps door de 

gangen. 

De nachtdienst – van 22 tot 7 uur – begint met een briefing: welke bewoner had in de 

loop van de dag welke klachten? Wie moet nog welke medicatie krijgen? Dan 

verdelen Monique, Sabine en Amanda de taken. Amanda zal eerst de medicatie voor 

de nacht en vooral de volgende dag voorbereiden. Monique en Sabine gaan de 

oproepen beantwoorden. Meteen beginnen hun telefoons te piepen.  



Eerst moeten we naar Marta. Ze is compleet in de war. “Waar blijft mijn pilletje? Ik 

moet mijn pilletje nog krijgen!” Sabine checkt haar lijst en ziet dat Marta haar pilletje 

al kreeg. Maar dat is Marta vergeten. Sabine tracht het zachtjes uit te leggen. Maar de 

vrouw heeft al een andere zorg. Haar vuilnisbakje mag niet op tafel staan.  

“Zet het naast mijn bed!”  

Sabine blijft lief: “Dat is geen vuilnisbakje, dat is je verwarmtoestel. Maar kijk, ik zal 

het naast je bed zetten.” 

De step af, lift in, lift uit, step op tot bij Jeannine. Ze ligt half uit bed omdat ze zelf 

heeft geprobeerd om naar het toilet te gaan. Sabine vertelt dat sommige bewoners te 

gegeneerd zijn om hulp te vragen. Vooral nieuwkomers moeten ze duidelijk maken 



dat ze nooit storen. “Soms denken ze dat ze ons wakker bellen. Maar we slapen nooit 

tijdens de nachtdienst.” 

Juwelen aanhouden 

Drie gangen verder is Louisette voorbij de sensor in haar kamer gestapt en heeft zo 

Sabine opgeroepen. Sabine  stopt de vrouw in bed. Ze wil haar knuffelhond bij zich 

én haar ringen, halskettingen en pantoffels aanhouden. Sabine doet zoals gevraagd. 

“Als je te veel tegen de verlangens van de bewoners ingaat, worden ze onrustig.” 

De oproepen volgen elkaar snel op. Hier vraagt iemand een urinaal, daar wil een 

bewoner nog een koek, twee verdiepingen lager is iemand vergeten waarom ze op 

de knop heeft gedrukt. Sabine haast zich. Het is stressen. Maar als ze de kamers 

binnenstapt, is Sabine de rust zelve. Al meer dan zestien jaar doet ze de nacht. Eerst 

om ’s avonds thuis te kunnen zijn en de kinderen te helpen bij het huiswerk. Nu 

omdat ze het graag doet: “Zelfstandig werken met veel verantwoordelijkheid.” 

De knoppen zwijgen 

Plots toch paniek. Er klopt iets niet. Er komen geen oproepen meer door. Kan niet. 

Wat scheelt er? Sabine belt collega Monique. Ook zij krijgt te weinig oproepen 

binnen.  Er zit niets anders op dan klusjesman Johnny te bellen. Bijna meteen neemt 

hij op. “Kalm. Ik kom af.” 

Sabine weet uit ervaring wie misschien nog hulp nodig heeft. Ze heeft gelijk. Jacques 

zit inderdaad al half aangekleed te wachten om te gaan ontbijten terwijl het nog 

nacht is. Julia heeft haar tv nog aanstaan. Irene is vergeten te gaan slapen. Wanneer 

we Irenes kamer verlaten, sluit Sabine de deur met een sleutel. “Alleen wanneer de 

bewoners dat uitdrukkelijk vragen, sluiten we de deuren.” 

Na vier uur is er even tijd voor koffie en wat valentijnkoekjes, achtergelaten door 

attente collega’s. Maar de held van de nacht is Johnny, de klusjesman. Hij heeft het 

systeem van de alarmknoppen herstart. Meteen gaan de telefoons weer biepen. De 

wafeltjes zullen half opgegeten blijven liggen, de koffie koud worden. Maar de 

bewoners zullen hun hulp krijgen. 

Hier woonden wij een week 

* Sint-Jozef in Pelt is een woonzorgcentrum met 153 kamers, waarvan 10 voor 

kortverblijf. 



* De jongste bewoner is 64, een man met jongdementie. Hier wonen drie 

eeuwelingen. 

 
 ©  Mine Dalemans 

* Onze reporter verbleef op een kamer in het kortverblijf. Dagprijs: 62,17 

euro. Inbegrepen: voeding en verzorging, incontinentiemateriaal, 

basisverzorgingsmateriaal, was van het bedlinnen en onderhoud van de kamer. Niet 

inbegrepen: kosten van de huisarts, kinesitherapiebehandeling, apotheek, kapper, 

pedicure, persoonlijke was en telefoonkosten 

*Sint-Jozef maakt deel uit van Integro, de grootste social-profit woonzorggroep van 

Limburg. 

 


