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'Vak is zwaarder geworden'
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Verpleeghuis De Kreek in 's-
Gravenzande bestaat een halve
eeuw. Mede door vergrijzing en het
langer thuis blijven wonen van
ouderen zijn de bewoners in de
afgelopen jaren 'zwaarder'
geworden. ,,En de zorgvraag zal
door toename van dementie sterk
groeien.''

RIEN VAN DEN ANKER

 Het is een boeiend jaar, 1968.
Martin Luther King en Robert
Kennedy worden vermoord, Jan
Janssen wint de Tour de France en
- niet lachen - de eerste
commerciële computermuis is te
koop.

In 's-Gravenzande wordt op 4
november een verpleeginrichting
voor langdurig zieken geopend: De
Kreek. Een initiatief van de

Nederlands hervormde gemeenten
in het Westland. De eerste
bestuursvoorzitter is dus een
dominee.

Eregasten tijdens de officiële
opening zijn mr. Jan Klaasesz,
commissaris van de Koningin in
Zuid-Holland, en zijn echtgenote. In
aanwezigheid van de 's-
Gravenzandse burgemeester
Hendrik Mumsen, ook met
echtgenote. In hun kielzog twee
wethouders, zonder echtgenotes.
Na het feest blijft De Kreek achter
met 21 patiënten, tegenwoordig
bewoners, die direct zijn
opgenomen.

Blijvend wonen

Hannie Grönefeld ís zo ongeveer
De Kreek; ze kwam er in 1973,
krap 18 jaar oud, als leerling-
verzorgende. Via opleidingen, ook
op hbo-niveau, werd ze
professioneel verpleegkundige, nu
is ze teammanager wonen, zorg en
welzijn. Ze heeft de leiding over
zo'n 80 collega's, twee
zorgafdelingen met 64 bedden.

,,Dat zijn vooral mensen die hier
blijvend wonen. De langst wonende
bewoner heeft onlangs het 12,5-
jarige feestje gevierd." Er is een
zorgafdeling speciaal voor mensen
met dementie en er zijn kleinere
groepjes voor langdurige revalidatie
en voor palliatieve bewoners, die
echt op weg naar het einde zijn.

De Kreek groeit snel, al in 1987
wordt de nieuwbouw, bestaande uit
60 bedden voor psychogeriatrische
ouderen, in gebruik genomen. Vier
jaar later volgt nog een
(nieuwbouw)uitbreiding met nog
eens 30 bedden. Het zusterhuis,
jarenlang een 'verboden'
minneplaats voor jonge mannen,
verdwijnt.

Zwaarder

Hannie Grönefeld is een type met

een roeping; zelf veralgemeniseert
ze dat. ,,Dat heeft bijna iedereen
hier. Als je voor de zorg kiest, dan
kies je met je hart." Ze vertelt dat er
in die achterliggende decennia ook
'binnen' veel is gebeurd. Vooral de
laatste jaren is de zorg zwaarder
geworden, omdat er andersoortige
bewoners binnenkomen. In het
begin waren er relatief veel jongere
bewoners, die bijvoorbeeld
moesten revalideren na een
verkeersongeluk. Dat is vrijwel
voorbij, het zijn nu echt allemaal
ouderen.

Die ontwikkeling komt vooral
doordat mensen langer thuis blijven
wonen en pas daarna in een
zorghuis komen. ,,Vroeger kwam
oma hier wonen en zei tegen de
kinderen 'Tot morgen', nu weet
oma soms niet eens meer of het
haar kinderen zijn."

Die veranderingen betekenen ook
grote veranderingen met nieuwe
materialen en hulpmiddelen. Ook
dat is weer een gevolg van die
zwaardere zorgvraag. Kwalitatief is
alles door de jaren heen veel beter
geworden, beter eten en drinken,
goed uitgebalanceerd. Het budget
wordt ook veel beter besteed, zegt
ze. ,,Mensen mogen hier hun eigen
Westlandse kleur bepalen en wij
proberen vooral mee te denken wat
goed voor hen is. Het vak is
zwaarder, maar ook professioneler
geworden."

Bijzondere band

In die werksfeer moet je volgens
haar een mengeling vinden tussen
compassie en zakelijk. ,,Zorg is
heel menselijk werk, maar De
Kreek is ook een bedrijf. De
bewoners wonen hier, moeten
eten, drinken en slapen en ook
verzorgd worden. Je moet een
soort balans vinden tussen babbel
en bezigheid."

Met de bewoners ontstaat een
band, een bijzondere band, maar
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het is geen familie. Ook geen
vriendschap. ,,Je weet natuurlijk
veel van elkaar. Je hebt wel iets
met ze, maar je bent ook
professioneel. Je bent dichtbij,
maar toch met gepaste afstand."

Hannie beschrijft dat ze in feite
twee 'thuizen' heeft. Dat je
daartussen soms moet kiezen. ,,Op
Prinsjesdag kan ik misschien wel
vrij zijn, maar dan kom ik hier toch
meekijken naar de Gouden Koets,
de koning en de koningin.''
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