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Dekkerswald beweegt
In oktober 2013 is het honderd jaar geleden dat het eerste gebouw op Dekkerswald
zijn deuren opende. Een gelegenheid om bij stil te staan.
Met veel genoegen bieden we u dan ook dit magazine over Park Dekkerswald aan. Een
terrein vol beweging, met een rijk verleden, een uniek heden en een veelbelovende
toekomst.
Een rijk verleden
In 1913 werd het eerste gebouw op het terrein geopend: sanatorium Dekkerswald. Ideaal georiënteerd op
de zon. De schone lucht, de bosrijke omgeving en hogere ligging maakten dit terrein tot een aangename
plaats om te verblijven en te herstellen. Vele initiatieven volgden; zoals Eijkeloord, de Dr. van Spanjekliniek,
de Wylerberg, de Regenboog en Irene. En natuurlijk de kapel van de zusters Onder de Bogen, die vandaag
de dag nog steeds het hart van het terrein vormt.
Een uniek heden
In loop der jaren groeide Park Dekkerswald uit van een sanatorium voor tbc-patiënten tot een modern zorgcentrum dat rekening houdt met de jongste inzichten over gezondheidszorg en de plaats van gezondheid in
de samenleving. Het terrein ondergaat momenteel een grootscheepse metamorfose. De meeste bebouwing
maakt plaats voor duurzame, moderne huisvesting. Dekkerswald is niet meer alleen een plek waar zorg
wordt verleend, maar ook een plek om te wonen, te ontmoeten en te ontspannen in een omgeving die
gekenmerkt wordt door rust, natuur en veiligheid.
Een veelbelovende toekomst
De gezondheidszorg in Nederland is volop in beweging. De waarden die tot nu toe leidend waren, zijn niet
meer houdbaar. We maken momenteel de verschuiving van ‘wij zorgen voor u’ en ‘zorgafhankelijkheid’ naar
‘zorg die je verder helpt’ en ‘zelf- en samenredzaamheid’. De eigen kracht van mensen in hun omgeving
wordt de focus. Zelfstandigheid, eigen regie en partnerschap worden de kernwoorden. De ontwikkelingen op
Park Dekkerswald zijn op deze uitgangspunten gebaseerd. Kijk naar de zorgverlening in het UCCZ, de revalidatieprogramma’s in het ZZG Herstelhotel en de eigen appartementen in het verpleeghuis. En kijk naar de
filosofie van Ciran/Top-Care, dat binnenkort start met de bouw van een nieuw pand op Park Dekkerswald.
In dit magazine vindt u prachtige verhalen van gedreven mensen die nauw betrokken waren en zijn bij
Dekkerswald. U leest hoe de zorg zich in die jaren ontwikkelde van ‘overzorg’ naar zorg in eigen hand. Hoe
zingeving altijd een rol van betekenis heeft gehad, maar van invulling veranderde. Hoe waardevol de ligging
midden in het Groesbeekse heuvelland is voor de mensen die hier wonen en zorg ontvangen. En u maakt via
de portretten kennis met bijzondere mensen die een sterke band met Dekkerswald hebben. Soms leest u
over verlangen naar vroeger, maar vooral over ideeën voor de toekomst.
We wensen u veel leesplezier!

Dick Herfst
Voorzitter Raad van Bestuur ZZG zorggroep

drs. Jean-Pierre van Beers
Directeur bedrijfsvoering UCCZ
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Ooit was Dekkerswald het exclusieve domein van tuberculoselijders. Tegenwoordig
biedt het terrein een waaier van nieuwe zorginitiatieven. In het fraaigelegen
Herstelhotel revalideren mensen na een CVA of operatie. Verpleeghuisbewoners
genieten in het gloednieuwe Eikenhorst van een eigen appartement. En bij het
Universitair Centrum voor Chronische Ziekten (UCCZ) leren long-, hart- en pijnpatiënten grip op hun ziekte te krijgen.
De zorg is gebleven, de visie totaal veranderd. ‘Rust, reinheid en regelmaat’ was
vroeger het devies. Nu staat het activeren van mensen voorop, zodat ze hun lot in
eigen handen kunnen nemen. De zorgverleners helpen daarbij.
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Nèt voor het eeuwfeest verrijkte ZZG

Allemaal bingo

zorggroep het Dekkerswaldterrein met twee

Vóór najaar 2012 zouden de huidige hotelgasten

bijzondere initiatieven: het Herstelhotel

nog opgenomen zijn in het uitgeleefde verpleeghuis

en Eikenhorst. Ze staan model voor
een omwenteling in de revalidatie- en
verpleeghuiszorg. Privacy, maatwerk, plus
meer eigen regie èn verantwoordelijkheid

Margriet in de Nijmeegse binnenstad of in een van de
paviljoens van verpleeghuis Irene op Dekkerswald. Het
nieuwe hersteloord markeert de geweldige verandering
die de verpleeghuiszorg heeft doorgemaakt. Waar
voorheen vaak vier patiënten op één slaapzaal lagen,

zijn de sleutelwoorden. En voor ieder een

met gedeelde douches en toiletten, beschikken ze nu

eigen plek. ‘We spreken onze bewoners

over een ruime een- of tweepersoonssuite. En terwijl in

eerst aan op hun mens-zijn, dan pas op hun

de klassieke opvang het dagprogramma vastlag en met

ziek-zijn.’

de hele groep werd afgewerkt, bepaalt nu elke patiënt
zelf wanneer en wat hij eet en hoe de dagindeling eruit
ziet. Zoals in een hotel dus.

Wie niet beter weet, waant zich bij het betreden van

‘In verpleeghuizen worden mensen vaak willekeurig bij

het Herstelhotel in het grandcafé van een vakantie-

elkaar gezet, ongeacht hun belangstelling of vroeger

oord. Een zee van licht en ruimte, met uitnodigende

beroep’, weet Cox, die als directeur van Margriet met

koffiebar en lange restauratiebalie en indrukwekkende

haar patiënten meeverhuisde naar Dekkerswald. ‘Bingo

panorama’s van de Nijmeegse stuwwal en Ooijpolder

en volksmuziek voor iedereen zogezegd. Dan verlies

op de wanden. Aan de tafels met comfortabele stoelen

je je eigen persoonlijkheid. Dat gaan we anders doen,

zitten mensen ontspannen koffie te drinken, te praten

dachten we bij de ontwikkeling van het Herstelhotel.’

of een hapje te eten.

Patiënten heten voortaan cliënten en om recht te doen
aan individuele voorkeuren krijgt elke nieuwkomer een

Slechts de soms met rollator langschuifelende ouderen

begeleider toegewezen die in samenspraak bekijkt hoe

en de open oefenruimte links van de ingang verraden

het leven er voordien uitzag, wat iemand wil bereiken

dat hier een speciale categorie gasten verblijft. In

en wat daarvoor nodig is. ‘We hebben deze cliëntbe-

het bijzondere hotel, dat najaar 2012 op Dekkerswald

geleiders laten opleiden door de HAN, ze zijn echt een

de deuren opende, vertoeven namelijk mensen die

succesfactor’, aldus Cox.

ontslagen zijn uit het ziekenhuis en nu werken aan het
herwinnen van verloren gegane functies. Mensen die

Passend bij de nieuwe benadering is ook de grotere

een cva (beroerte) hebben gehad en opnieuw leren

eigen verantwoordelijkheid. ‘Net als in een gewoon

lopen of spreken. Of ouderen die een orthopedische

hotel word je als gast verwend, maar moet je zelf ook

ingreep of andere zware operatie ondergingen, en

wat doen’, stelt Dick Herfst, voorzitter van de Raad van

die vanwege bijkomende ziekten als diabetes of hart-

Bestuur van ZZG zorggroep, waar het Herstelhotel toe

problemen, extra ondersteuning nodig hebben om

behoort. ‘Dus maken ze zelf afspraken met de dokter

weer fit te worden. ‘Een omgeving met natuurlijke

en beheren ze zelf de medicijnen. Die werden voorheen

elementen en veel licht bevordert het herstel’,

altijd door verpleegkundigen met een kar rondgereden

verklaart medisch-directeur Ine Cox de sfeervolle

en uitgedeeld’, illustreert hij het verschil.

ambiance.
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heid aan, realiseert Herfst zich. Wie een zware beroer-

Cultuurverandering

te heeft gehad, is mentaal vaak ernstig aangedaan en

Net als het Herstelhotel wil ook Eikenhorst meer regie

lamgeslagen. ‘Zo iemand moet gestimuleerd en gehol-

en verantwoordelijkheid bij de bewoner leggen, inclu-

pen worden. Maar we willen eruit halen wat erin zit.

sief het betrekken van de familie en omgeving. Het is

Alleen niet meer met de paternalistische houding van

nog wennen soms. Herfst: ‘Als wij de familie vragen:

de dokter die weet wat goed voor je is. Onze artsen

hoe wilt u het doen?, kijken ze ons verbaasd aan. ‘Daar

zijn veel meer een partner van de cliënt.’

zijn jullie toch voor? Jullie moeten toch programma’s
maken’, zeggen ze dan. ‘Nee, u gaat zelf ook dingen

Hechten

doen’, maken wij ze dan duidelijk. ‘Want we proberen

Nog een cruciale vernieuwing, eveneens in lijn met

zoveel mogelijk dat zelfstandig wonen te benaderen.’

het hotelidee: het verblijf is altijd tijdelijk. ‘Een deel
van de mensen die revalideerden in Margriet of Irene

‘ “Ik mag zijn wie ik ben”, dat is ons uitgangspunt voor

bleef ‘hangen’. Daar wilden we vanaf’, vertelt Cox.

elke bewoner’, zegt De Jong. ‘Om dat te realiseren gaan

‘Nu zeggen we: u zit hier tussen de drie weken en vijf

we in gesprek met de cliënt èn zijn netwerk. Welke

maanden en daarna gaat u terug naar huis, al dan niet

wensen heeft u en hoe wilt u die realiseren, samen

met aanpassingen. Dat is het doel. Is dat niet haalbaar,

met mantelzorgers of vrijwilligers? En wat moeten wij

dan zorgen we voor een beschermde woonomgeving

daarnaast nog ondersteunen?’

elders.’

‘Van die zelf- en samenredzaamheid wordt vaak gezegd
dat het eigenlijk een bezuinigingsmaatregel is’, consta-

Dat laatste betekende voorheen een enkeltje verpleeg-

teert De Jong. ‘Deels klopt dat. Maar het levert mensen

huis, met als enig overgebleven bezit een bed, stoel

ook wat op. Want hun eigenwaarde blijft veel meer in

en nachtkastje. ZZG zorggroep heeft ook hier het roer

stand door ze op deze manier te prikkelen.’

volledig omgegooid. ‘Iedereen die je sprak over een

Meer eigen regie geven kan op allerlei manieren. De

verpleeghuis zei: daar wil ik nóóit terechtkomen. Nou,

Jong geeft een simpel voorbeeld. ‘Als voorheen de kar

da’s lekker, met een product bezig zijn dat eigenlijk

met koffie werd binnengereden, was de melk en suiker

niemand wil’, kijkt Herfst terug. ‘Daarom hebben we de

al toegevoegd. Op een bijeenkomst voor verzorgenden

switch gemaakt naar kleinschalige woonvormen, liefst

hebben we hen op dezelfde manier koffie gegeven. ‘Ja

dicht bij de eigen vertrouwde omgeving, in de wijk.’

maar, er zit al melk en suiker in’, kregen we meteen te

Maar óók op Dekkerswald. Herfst: ‘Dit terrein is veel

horen. “En wat heb je dan zelf vanmorgen gedaan?”,

te waardevol om leeg te laten lopen, beseften we.

was onze wedervraag.’

Veel mensen van wie op Irene een familielid verbleef,
vertelden ons dat ze veel waarde hechten aan deze
plek en de gezamenlijke wandelingen door het bos. ‘Het
geeft zin aan ons samenzijn’, zeiden ze.’
Aldus beleefde in mei 2012 Eikenhorst zijn opening. Een

Van sanatorium naar hotel

fraai gebouw met vijf woonlagen, waarvan de onderste
twee voor de psychogeriatrie ofwel dementerenden, en

Dankzij de komst van effectieve antibiotica daalde na de oorlog het

de drie bovenste voor mensen die vanwege ziekten als

aantal tbc-patiënten. De directie besefte dat ze op zoek moest naar

multiple sclerose, Parkinson of een hersenaandoening,

nieuwe bestemmingen voor Dekkerswald. Met vooruitziende blik werd

chronische zorg vragen.

de steven naar de ouderenzorg gewend en in 1961 nemen de eerste
patiënten hun intrek in verpleeghuis Irene. In 1998 fuseert Irene met

Een radicale breuk met het verleden is dat wonen

andere verpleeghuizen in de regio tot de Stichting Habicura, die op

voorop staat. ‘In het oude verpleeghuis werd je opge-

haar beurt in 2004 door fusies opgaat in ZZG zorggroep. In 2012

nomen, net als in een ziekenhuis. Hier kom je wonen’,

verhuizen de bewoners naar het Herstelhotel en Eikenhorst.

drukt locatiemanager Jos de Jong het kernachtig uit.

Irene 3 is omgebouwd tot Berkenhof, een kleinschalige woonvorm

En zo is er gebouwd: voor ieder een eigen appartement

voor dementerenden.

met woonkamer annex slaapkamer en keukentje, en
zelfs een voordeurbel. ‘Iedereen kan zijn thuis creëren.
Dat is essentieel voor het welzijn, vinden wij.’
Naast het eigen appartement zijn er op elke woonlaag
van dertien tot zestien bewoners, twee buurtkamers.
‘Daar kunnen mensen makkelijk medewoners ontmoeten en samen eten of andere activiteiten ondernemen’,
aldus De Jong. ‘Het is een soort groepswonen, maar je
kunt je altijd terugtrekken op je eigen plek.’
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De ZZG-medewerkers zijn gedegen voorbereid op de
nieuwe filosofie. Doorvragen naar wat de bewoner echt
wil en iemand de dingen niet uit handen nemen. ‘Het
is een cultuurverandering en dat vraagt tijd. Maar we
zien en horen dat ze met veel meer plezier werken. En
de fysieke klachten zijn sterk afgenomen, want nu alle
patiënten een eigen douche en toilet hebben, hoeven
ze veel minder met mensen te sjouwen.’

Vlinderconcept
Ook voor de dementerenden staat in Eikenhorst het
wonen centraal. ‘Voor hen geldt net zo goed dat ze
misschien een uur per dag zorg nodig hebben en de
rest van de tijd wonen’, verklaart De Jong. De inrichting
van hun appartementen is ontdaan van nieuwigheden:
gewone deurklinken dus, en geen design hendels om
de kraan te bedienen, maar ouderwetse mengkranen.
‘Mét temperatuurbegrenzer, want het moet uiteraard
wel veilig zijn. Dat gaat heel goed.’
Aan de twee verdiepingen is nog iets extra’s toegevoegd. Op diverse plekken zijn ‘pleintjes’ gecreëerd,
waar de dementerende een beleving of herinnering kan
ervaren. Een minibioscoopje vertoont via nostalgie-net
oude films. Aan de wand hangen zwart-wit foto’s van
James Dean en Laurel en Hardy en iets verderop staat
de ‘carrousel van herinnering’ met oude ansichtkaarten, een typemachine en doosjes Zeeuwse babbelaars.
Om de hoek is een houten wastobbe met slinger en
wasbord te vinden. En zo zijn er ook nog een stilteplek,
groenhoek en bushalte. ‘Zoals een vlinder van bloem
naar bloem hopt, kan de dementerende van de ene
naar de andere belevingsplek gaan’, legt De Jong het
zogeheten vlinderconcept uit. ‘Er woedt bij dementerenden een storm in de hersenen, want er gebeurt
van alles om hen heen wat ze niet snappen. Het idee is
dat door het aanbieden van herkenbare ervaringen en
beelden, ze meer rust in hun hoofd krijgen.’
Een bekend fenomeen in verpleeghuizen zijn de rusteloze dolers. Maar in Eikenhorst zijn nog geen dolers
gesignaleerd. ‘De mensen voelen zich blijkbaar goed
hier. We zien dat ze een stuk rustiger zijn, ze gebruiken
10 tot 16 procent minder onrustmedicatie. En àls
iemand onrustig wordt in de groep, kan hij of zij nu
naar het eigen appartement om bij te komen. Vroeger
moest je iemand op de gang zetten.’
Nog een veelzeggend verschil met voorheen: ook de
weglopers hebben zich nog niet laten zien. ‘Er stonden
heel vaak bewoners bij de gesloten buitendeur te
wachten op een kans om te ontsnappen’, weet Jos de
Jong. ‘Ze zeiden: ik weet niet wat ik hier doe, maar
ik hoor hier niet thuis, ik moet weg. Maar nu hebben
ze hun eigen spullen om zich heen, ze hebben een
vertrouwde plek. Dat geeft innerlijke rust. Ze hebben
op Dekkerswald een thuis gevonden.’
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Van sanatorium voor tuberculose

in de naam UCCZ al te zwaar klinken. Want het gaat

evolueerde Dekkerswald tot longcentrum

niet zozeer om het aanpakken van de fysieke stoornis,

en vier jaar geleden werd het werkveld

maar vooral om de manier waarop patiënten daarmee

nog verder verbreed met de oprichting van
het Universitair Centrum voor Chronische
Ziekten (UCCZ). Waar ooit patiënten alles uit
handen werd genomen, leren ze nu de regie

omgaan, verklaart hij. ‘We richten ons veel meer op
gedrag van mensen dan op hun ziekte.’

Emoties
Bij de aanpak van chronische ziekten zit in dat gedrag

over hun ziekte te krijgen. ‘Anders met de

de cruciale schakel, is de overtuiging van klinisch

ziekte omgaan, daar valt nog grote winst te

psycholoog Jan Vercoulen. Hij trad in 1996 in dienst

halen.’

van het toenmalige Universitair Longcentrum Dekkerswald en herinnert zich nog goed de hoofdschuddende

Pas nog hoorde Jean-Pierre van Beers via een van de

reacties uit zijn omgeving. ‘Zo van: ach, COPD-ers,

fysiotherapeuten een mooie typering van Dekkerswald.

allemaal oudere mensen die niks willen. Geen eer aan

‘Een patiënte had hem toevertrouwd dat ze deze plek

te behalen.’ Van dat beeld van die saaie, onwillige

ervaarde als een ziekenhuis van vroeger, waar nog

groep bleek weinig te kloppen. En al snel kreeg

alle aandacht en tijd voor patiënten is.’ De nieuwe

Vercoulen in de gaten dat er voor hem als psycholoog

manager bedrijfsvoering van het Universitair Centrum

heel veel te halen viel. ‘Er speelt enorm veel. Niet in

voor Chronische Ziekten (UCCZ) kan zich het gevoel

psychiatrische zin, maar juist in alledaagse emoties:

voorstellen. ‘Het is hier klein en overzichtelijk, artsen

schaamte of verdriet dat je iets niet meer kunt, angst

en verpleegkundigen zijn nabij en makkelijk aanspreek-

om benauwd te worden. Echtgenoten die overbezorgd

baar. En in een revalidatietraject doe je creatieve

zijn en hun partner aan zijn luie stoel kluisteren, of

therapie of wandel je in het bos met medepatiënten.

juist zeggen “kom op, niet te flauw” en een patiënt over

Dat voelt allemaal totaal anders dan de hightechomge-

zijn grenzen jagen.

ving van een academisch ziekenhuis als het Radboud
UMC.’
Prima dus dat dochter UCCZ op enige afstand zit van
moeder Radboud, vindt Van Beers. Hij neemt het
karakterverschil zelfs waar bij de zorgverleners. ‘Onze
verpleegkundigen bijvoorbeeld zijn meer gericht op
interactie dan de verpleegkundigen elders, waar de
focus vaak meer ligt op snelle actie en instrumenten.’
Direct onder de Raad van Bestuur van het Radboud

Van tuberculose
tot valtraining

UMC opererend, moet bedrijfskundige Van Beers
samen met de hoofden van de zes participerende

Door de afname van het aantal tuberculose-

UMC-afdelingen, het UCCZ de toekomst in loodsen.

patiënten breidde Dekkerswald haar
activiteiten uit tot andere longziekten.
In de loop van de jaren zeventig werd een
verbinding aangegaan met de afdeling Longziekten van het toenmalige St Radboudziekenhuis en ontstond het Universitair

’Je moet een patiënt voorhouden
wat hij of zij te winnen heeft.’

Longcentrum Dekkerswald, dat in 2009 het
werkveld nog verder verbreedde met de
oprichting van het UCCZ.
Daarin participeren nu zes UMC-afdelingen.
Naast Longziekten, dat nog steeds voor 90
procent van de activiteiten tekent, zijn dat
de afdeling Anesthesiologie met pijnbehandeling en palliatieve zorg, Cardiologie met
hartrevalidatie, Interne Geneeskunde met

Van Beers onderkent de lijnen met het verleden, toen

lifestyletrainingen, Kindergeneeskunde met

het evenzeer om rust en revalidatie ging, maar neemt

de zorg voor kinderen met Cystic Fibrosis en

tegelijkertijd afstand van de historie. ‘Het oude sanato-

Astma, en tot slot de afdeling Geriatrie met

rium associeer je met langdurige ellende en doodgaan,

onder meer valtraining voor ouderen.

terwijl wij juist het beeld van een frisse kliniek willen
uitstralen.’ Eigenlijk vindt Van Beers het woord ziekte
Park Dekkerswald
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In een tijd dat overal het biologisch model in zwang

moe wil worden, hij zijn tempo moet aanpassen, dat

was – ‘dokters richtten zich erg op de fysiologische

zijn conditie verbeteren belangrijk is, en dat stoppen

stoornis’ - zette Vercoulen een onderzoekslijn op naar

met roken helpt tegen de benauwdheid’, legt Vercoulen

de psychosociale aspecten. Het leverde een bijzonder

uit. ‘Zo motiveren we de patiënt. Dat is de eerste stap

resultaat op, dat inmiddels nationaal en internationaal

in de behandeling, een die vaak wordt overgeslagen. Je

navolging vindt: het Nijmegen Clinical Screenings

moet een patiënt voorhouden wat hij of zij te winnen

Instrument (NCSI). Het is een vragenlijst die 22

heeft. Simpelweg de overbekende adviezen geven als

aspecten meet en daarmee een compleet beeld van de

meer bewegen, gezond eten, en de sigaret weggooien,

patiënt oplevert: de longfunctie maar ook de ervaren

is meestal onvoldoende.’

klachten, zoals moeheid en benauwdheid, maar ook de
frustraties en beperkingen in het dagelijks leven, de

Puzzelstukjes

kwaliteit van leven en het verwerkingsproces.

De helft van de circa 1800 COPD-patiënten die de poli

COPD-patiënten die door huisarts of ziekenhuis naar

op Dekkerswald bezoeken, kan terug naar de verwijzer

het UCCZ zijn verwezen, krijgen naast de standaard-

en behandeld worden in de eerste lijn. Mensen met

anamnese en longfunctietesten ook deze vragenlijst in

meer complexe problemen krijgen een revalidatiepro-

te vullen. Vervolgens bespreekt de longverpleegkundi-

gramma van tien weken, waarin ze drie dagdelen per

ge het resultaat met de patiënt en diens naaste(n).

week naar het UCCZ komen. Bij ongeveer 5 procent

Het blijkt een krachtige hefboom om eventueel ave-

van de patiënten, zo’n honderd per jaar, is de situatie

rechts gedrag te kantelen. ‘De antwoorden geven we

dermate gecompliceerd dat ze gedurende twaalf weken

weer in kleur, met groen voor normaal en rood voor

intern een klinisch programma volgen en alleen in de

alarmerend. Wanneer ze die uitslag onder de neus

weekends naar huis gaan. ‘Dan wordt nog intensiever

krijgen, kan dat heel confronterend zijn. Dan zie je die

naar de patiënt gekeken door een interdisciplinair team

ogen scannen: oei, het is wel veel rood hè? ’

van acht disciplines. Die leggen alle puzzelstukjes aan

Cruciaal is dat patiënten vervolgens het verband zien

elkaar en maken voor de patiënt een behandeladvies

tussen hun gedrag en hun klachten, bijvoorbeeld dat

op maat.’

ze vaak moe zijn omdat ze steeds over hun grens gaan.

Het leidt bij de meeste patiënten tot grote verbeterin-

‘En dan wordt het de patiënt duidelijk dat als hij minder

gen: minder moe, minder benauwd en een betere kwa-
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liteit van leven. ‘Niet alleen direct na het programma,

UCCZ digitaal

maar ook na drie en twaalf maanden, want we leren
mensen vaardigheden om zich aan de ziekte aan te

Een arts besteedt nog steeds een groot deel

passen. Vervolgens moeten ze dat thuis in de praktijk

van zijn tijd aan consulten op een afgespro-

brengen. Dat is het grote verschil met vroeger. Toen

ken plaats en tijd, constateert bedrijfskun-

zeiden ze: gaat u maar liggen, wij lossen uw probleem

dige Jean-Pierre van Beers. ‘Maar er zijn

op. Nu zeggen we: we leren je vaardigheden waarmee

nog zoveel andere manieren om kennis te

je dat zelf kunt doen.’

delen en contact te hebben. Via internet

De visie van het UCCZ op zorg voor longpatiënten heeft

bijvoorbeeld. Waarom moet ik steeds fysiek

zijn weg gevonden in de landelijke Zorgstandaard voor

naar die arts toe?’

COPD. Op Dekkerswald wordt de NCSI-vragenlijst gebruikt bij alle longpatiënten, aangepaste versies ook bij
hartpatiënten. ‘Als je benauwdheid buiten beschouwing
laat, zijn alle vragen generiek. Ook voor diabetici kun
je het instrument gebruiken, eigenlijk voor alle mensen
waarbij het goed is voor het beloop van hun ziekte dat
ze hun gedrag veranderen. Zover zijn we nog niet, al
zijn we er wel mee bezig.’

’Vroeger zeiden we: gaat u maar liggen’

Drs. Jean-Pierre van Beers, directeur
bedrijfsvoering UCCZ.
’We proberen mensen hun onafhankelijkheid terug te geven.’
De eerste voordeur van een ziekenhuis
hoort volgens Van Beers een digitale te zijn.
‘Vroeger gingen mensen naar de huisarts

Het UCCZ maakte al wel de stap naar de eerste lijn.

om hulp te vragen, nu gaan alle mensen

‘Daar zit 80 procent van de COPD. We doen nu een

eerst naar dokter Google. Ik zou zeggen:

pilot bij vijf huisartspraktijken met onze NCSI. De

maak er gebruik van.’

praktijkondersteuners bespreken de ingevulde lijst met

Van Beers zou de website van het UCCZ

de patiënten en hun eerste reacties klinken erg enthou-

daarom graag omvormen tot een verleng-

siast. “Hé, nu ik dit gebruik zie ik allerlei problemen die

stuk van de zorg. ‘Je kunt een platform

ik nooit gezien had bij die patiënt”, krijg je bijvoorbeeld

bieden waar mensen bijvoorbeeld contact

te horen. En ook: “Deze patiënt kreeg ik nooit in

kunnen hebben met medepatiënten of een

beweging, en nu ineens wel.”’

vraag kunnen stellen aan een arts of

Profiteren

verpleegkundige.’
Een eerste stap is de opzet van een

‘De gemiddelde huisarts weet niet precies wat hier bij

COPD-netwerk volgens het concept van

het UCCZ gebeurt, dat moeten we meer uitdragen’,

ParkinsonNet. ‘We beginnen met het

onderschrijft Van Beers de inspanningen naar de eerste

verbinden van de verschillende zorgver-

lijn. Maar de ruimere blik geldt ook voor Dekkerswald.

leners in dat werkveld, daarna breiden we

‘We profiteren nog veel te weinig van elkaar. Op het

het uit met de patiënten.’ Het COPD-net

terrein zit bijvoorbeeld Top-Care, dat aan reïntegratie

krijgt een digitaal en een fysiek deel.

van werknemers werkt. Hun trajecten lijken erg op die

‘Mensen ontmoeten elkaar op het net, maar

van onze longrevalidatie. Logisch dus om te kijken wat

ook in het echt.’

je met elkaar kunt doen.’

Over het algemeen worden mensen erg
afhankelijk gemaakt van de zorg, vindt

Ook met Herstelhotel van ZZG zorggroep ligt dan een

Van Beers. ‘Je hebt een medische klacht en

verbinding in het verschiet. ‘Voor onze revalidatiepro-

vervolgens kom je in een proces terecht

gramma’s hebben we geen klinische bedden nodig.

waar anderen voor jou bepalen wanneer je

Sommige mensen overnachten hier doordeweeks, voor

op spreekuur mag komen, wat je hebt,

hen zijn we dan feitelijk een hotel. Waar kan dat beter

enzovoorts. Met het UCCZ proberen we

dan in het mooie gebouw dat daar al staat?’

mensen hun onafhankelijkheid terug te
geven. Onze digitale initiatieven passen
daar absoluut bij.’
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Johan Molema

Van zetpil tot pufje

16 Park Dekkerswald

100 jaar

J

Persoonlijk

ohan Molema begon in 1976

Met die medicijnen nam de toeloop naar het astma-

zijn opleiding tot internist in de

centrum af, dat werd een specialistische poliklinische

toenmalige Dr. Van Spanjekliniek.

functie. Kinderen met ernstige astma konden thuis

Het vak en de plaats bevielen zo goed

dat hij zich specialiseerde tot longarts en in
1982 toetrad tot de staf van het Universitair
Longcentrum Nijmegen. ‘Hier heerst de
menselijke maat.’

blijven wonen, want bij een aanval namen ze extra
pufjes en zag je binnen een kwartier een aanzienlijke
opklaring.
Sinds 2008 hebben we op locatie UCCZ het RAAcK - het
Regionaal Astma en Allergie centrum voor Kinderen.
Daarin participeren kinderartsen uit drie ziekenhuizen,
plus orthopedagogen, psychologen en maatschappelijk

’Mijn eerste kennismaking met het UCCZ Dekkerswald

werkers. Een chronische ziekte kan bij het opgroeien

maakte diepe indruk op me. Als jonge arts-assistent,

en opvoeden immers allerlei extra problemen geven.

kersvers uit de collegebanken, werd ik geconfronteerd

Het is niet alleen puur de ziekte.’

met mensen met chronische ziekten als astma en
COPD, met tuberculose en longkanker. Ik vond het

Integrale kijk

vakgebied aantrekkelijk, je kon veel zelf doen in de

‘Psychosociale en maatschappelijke factoren hebben

diagnostiek en behandeling en had vaak een langdu-

impact op ziekte en ziektebeleving, daar zijn we ons op

rige relatie met patiënten. Ook de locatie sprak me

het UCCZ sterk van bewust. Die integrale kijk spreekt

aan. De ligging in de bossen. En de afstanden tussen

me aan, het is in mijn loopbaan een rode draad. Samen

laboratorium, poli en ziekenhuisafdeling, en tussen

met de afdeling Medische Psychologie heb ik intensief

arts en patiënt waren letterlijk en figuurlijk klein. De

onderzoek gedaan naar de verwevenheid van ziekte en

menselijke maat. Daarom koos ik voor longziekten op

gedrag. Op basis daarvan hebben we een zogeheten

Dekkerswald.’

PatiëntenProfielKaart ontwikkeld, waarin zowel de

Eikeloord

lichamelijke dimensie als de klachten, de beperkingen
en de kwaliteit van leven zijn verwerkt. Dat alles

‘De medicamenteuze behandeling van astma was eind

bespreken we met de patiënt en de directe naaste(n),

jaren zeventig nog heel beperkt. Ik heb vaak meege-

want “een chronische aandoening heb je niet alleen.”

maakt dat een patiënt acuut benauwd was geworden

Bij chronische longziekten is deze integrale aanpak nu

en met spoed werd binnengebracht, bij nacht en ontij.

state of the art; de visie is ook terug te vinden in de

Wij gaven dan een zetpil of injectie met een adrenali-

landelijke zorgstandaard voor COPD. Bij een longarts

ne-achtige stof om de luchtwegen te verwijden.

kom je niet alleen binnen voor een receptje. De
werkelijkheid is echter dat in de dagelijkse praktijk de
somatiek nog vaak domineert. Maar het kan anders.

’Een chronische aandoening
heb je niet alleen.’

Het kan beter...’
‘Eind vorig jaar heb ik afscheid genomen als longarts,
maar ik blijf actief op Dekkerswald. Bij het UCCZ ben ik
betrokken bij twee onderzoeksprojecten en daarnaast
ben ik voorzitter geworden van de commissie ethiek

Je had toen nog het kinderastmacentrum Eikeloord,

van ZZG zorggroep en tevens lid van hun BeleidsAd-

waar tot begin jaren zeventig tientallen kinderen

viesRaad, die de stem van patiënten en bewoners laat

intern verbleven, en ook onderwijs kregen. Men wist

klinken. Het is mooi dat het adagium ‘de patiënt als

dat allergie een factor kon zijn in het ontstaan, dus

partner’ op Dekkerswald zeer concreet gestalte krijgt.

deden ze uitgebreide allergiediagnostiek. En omdat een

De organisaties lopen hierin sowieso erg voorop. Zie de

vochtige woning ook geen goed deed, was het centrum

nieuwe behuizing voor verpleeghuispatiënten in Eiken-

mede bedoeld om kinderen tijdelijk uit zo’n slechte

horst en zie het Herstelhotel, waar mensen volgens een

omgeving te halen. Maar tijdens mijn opleiding kwamen

persoonsgericht zorg- en behandelplan herstellen of

de inhalatiemiddelen voor thuisgebruik beschikbaar,

revalideren. Als je dat vergelijkt met hoe het allemaal

eerst de luchtwegverwijders en kort daarop de ont-

was, is dat nu gewoon fantastisch.’

stekingsremmers. Ineens kon je de benauwdheid van
astma behandelen en ook veel beter voorkómen. Van
injectie tot pufje, dat heb ik helemaal meegemaakt.
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De lange adem
van tuberculose
Ondanks effectieve antibiotica is tuberculose nog lang niet bedwongen.
Wereldwijd sterven elk jaar 1,6 miljoen mensen aan de ziekte. Ook Nederland
telt jaarlijks duizend patiënten. En dus heeft het honderdjarige sanatorium
Dekkerswald nog altijd bestaansrecht. Tegenwoordig als UCCZ Dekkerswald, met
een expertise- en opnamecentrum voor gecompliceerde tuberculosepatiënten.
De 81-jarige Marietje van de Nieuwenhuizen uit Veghel

Omdat Tony besmettelijk is, en de diagnostiek nog niet

is het levend bewijs van het vermogen van de tuberkel-

afgerond, verblijft hij zolang in het UCCZ.

bacil om langdurig onder te duiken in het lichaam. Op

Hoofd van de pijler ‘Infecties’ binnen de afdeling

haar oude dag heeft ze tuberculose gekregen, maar de

Longziekten is dr. Martin Boeree. Als longarts kent hij

verwekker liep ze bijna zeventig jaar geleden op. Haar

de dalende lijn van tbc-patiënten sinds de jaren vijftig,

vader ligt aan het eind van de oorlog als tbc-patiënt

dankzij de komst van de antibiotica. Maar hij zag ook

ziek op een zolderkamertje, een broertje en zusje

de omslag begin jaren negentig, toen tuberculose

worden met tuberculose opgenomen in het ziekenhuis.

vooral door migratie en hiv weer toenam, wereldwijd en

De 13-jarige Marietje is ongetwijfeld ook geïnfecteerd

zeker ook in Nederland. ‘Toen beseften we dat we voor

met de bacil, maar mankeert niets.

een nieuwe uitdaging stonden. Er was grote behoefte

Tot ze vorig jaar ‘aan de sukkel raakt.’ Met het klimmen

aan gespecialiseerde kennis en opnamecapaciteit.’ Het

der jaren heeft haar afweer aan kracht ingeboet en

UCCZ Dekkerswald en het Groningse Beatrixoord zijn

is de slapende tbc ontwaakt. Omdat ze de standaard

als enige tuberculosecentra overgebleven van de tien

antibioticabehandeling van de eigen longarts slecht

sanatoria die Nederland begin twintigste eeuw telde.

verdraagt, is ze opgenomen in het UCCZ om de therapie aan te passen.

Importziekte

Sociale omstandigheden
Het merendeel van de ongeveer duizend tuberculosepatiënten die nu jaarlijks in Nederland worden gediag-

Mevrouw Van den Nieuwenhuizen is niet besmettelijk

nosticeerd, kan via de GGD behandeld worden. Maar bij

- de bacterie zit niet in het sputum - waardoor ze

ongeveer 30 procent is de ziekte of de persoonlijke

samen met astma- en COPD-patiënten op de gewone

situatie zodanig gecompliceerd dat opname vereist is.

longafdeling van het Universitair Centrum voor Chroni-

‘Bijvoorbeeld als de standaard medicijnen bijwerkingen

sche Ziekten (UCCZ) Dekkerswald kan verblijven. Maar

geven, zoals bij mevrouw Van de Nieuwenhuizen’,

deze afdeling kent speciaal voor (mogelijk) wel be-

verklaart Boeree. ‘Of wanneer patiënten een (extreem)

smettelijke tuberculosepatiënten ook een afgescheiden

resistente vorm onder de leden hebben, waar we

gedeelte, ‘het sanatorium’, kortweg ‘het san’ genaamd.

ons arsenaal aan alternatieve antibiotica op moeten

Het bestaat uit twaalf eenpersoonskamers met eigen

loslaten.’

douche en toilet, plus gemeenschappelijke voorzienin-

Andere opname-indicaties zijn de lastig behandelbare

gen als een wasmachine, strijkruimte en huiskamer.

combinatie van tbc met hiv, en de zogeheten extrapul-

In de entreehal hangt een wereldkaart waarop de

monale tuberculose, waarbij de bacterie zich buiten de

herkomstlanden van alle patiënten door de jaren heen

longen ophoudt, bijvoorbeeld in de hersenen, lever of

omcirkeld zijn. Ruim vijftig bolletjes illustreren dat

nieren.

tuberculose tegenwoordig in Nederland vooral een

Ten slotte kunnen ook zwakke sociale omstandigheden

importziekte is. De afdelingsregels zijn vertaald in het

opvang noodzakelijk maken. ‘Mensen thuis behandelen

Pools en Somalisch.

heeft onze voorkeur, als het enigszins kan. Maar een

Een van de isolatiekamers wordt bewoond door Tony uit

psychiatrische patiënt of dakloze wil je niet wegsturen

Oeganda, die vorig jaar in Maastricht met een manage-

met een besmettelijke tbc, en evenmin een asielzoeker

mentopleiding is begonnen. Maar hij werd verkouden

die met anderen één kamer bewoont.’ Niet alleen het

en koortsig, en de gebruikelijke medicijnen hielpen

besmettingsgevaar is een overweging. De antibiotica-

niet. Pas na een tijdje bleek waarom. ‘De diagnose

behandeling duurt zes maanden en het is van groot

tuberculose was een grote schok voor me’, vertelt hij.

belang deze volledig af te maken. ‘Bij sommige patiën-

‘In mijn familie heeft nooit iemand de ziekte gehad.’

ten is een opname daarvoor de enige garantie. ’
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Zonnehuisjes

verblijven, is een gezamenlijke huiskamer ingericht,

Vóór de komst van de antibiotica zochten de artsen

inclusief tv en een keukentje waar ze zelf kunnen

noodgedwongen hun toevlucht tot de klassieke drie ‘r’s:

koken. In de hoek hangt een boksbal, op de grond

rust, reinheid en regelmaat. ‘In de sanatoria heerste

staat een roeiapparaat. ‘Fysiotherapeuten bieden elke

een ijzeren dagritme en brachten de patiënten veel

dag fitness’, verklaart verpleegkundig specialist Inge de

tijd door in bed.’ Niet dat het hielp, de uitkomst was en

Guchteneire, die zich speciaal bezighoudt met tbc-

bleef het natuurlijk beloop: bijna de helft stierf, een

patiënten. ‘We willen hun spierkracht op peil houden

kwart herstelde en een kwart werd chronisch patiënt.

en zorgen dat hun longen goed functioneren. Als je

‘Die lagen soms jaren in het sanatorium en teerden

voortdurend op bed ligt, kun je slijm vasthouden en

uiteindelijk helemaal weg.’

ontstaan infecties. Dat vele liggen doen we niet meer.’

De therapeutische onmacht leidde tot bizarre reme-

Bij gewichtsverlies wordt een diëtiste erbij gehaald,

dies. Zo werd soms operatief de borst geopend en

voor sociale problemen helpt een maatschappelijk

de long blootgelegd, om de bacterie met frisse lucht

werker. Ook zijn activiteitenbegeleidsters en een

te bestoken. Afgezien van de drastische ingreep was

geestelijke verzorger beschikbaar, en voor islamitische

díe gedachte zo gek nog niet. De tuberkelbacil gedijt

patiënten komt zorgconsulente Saïda Baktit regelmatig

namelijk in stille, donkere hoekjes; van tocht houdt

langs.

het organisme niet en van licht nog minder. Boeree:

Ondanks het algemene rookverbod op het UCCZ,

‘Destijds waren om die reden de ziekenzalen tamelijk

mogen de patiënten een sigaretje roken, onder het
afdak van een tuinhuisje, dicht bij de huiskamer. De
Guchteneire: ‘We gaan de rokers nu niet tegen wil en

’Als je voortdurend op bed ligt, kun je
slijm vasthouden en ontstaan infecties.
Dat vele liggen doen we niet meer.’

dank laten afkicken, het is al moeilijk genoeg voor ze.’

Resistentie
De lange duur van de behandeling is niet alleen vervelend voor de betrokken patiënten. Boeree legt tevens
een direct verband met het ontstaan van resistentie.
‘Dat is een groot en groeiend probleem. In landen
met een slecht georganiseerde gezondheidszorg is

open en werden de patiënten heel veel buiten gezet.

het moeilijk mensen zes maanden alle noodzakelijke

Je had nog die draaibare zonnehuisjes, die steeds in

medicijnen te laten slikken. Maar het niet afmaken van

de richting van de zon werden gepositioneerd om de

de kuren leidt behalve tot terugkeer van de ziekte ook

patiënten de hele dag maximaal in het licht te zetten.’

tot het ontstaan van resistente stammen.’

Eigenlijk worden licht en luchtstroming nog steeds

Boeree en zijn collega’s onderzoeken of de behandeling

in stelling gebracht. In de kamers van besmettelijke

te verkorten is. ‘Mogelijk kan dat met nieuwe medicij-

patiënten hangen zogenoemde virobusters, apparaten

nen. Ook denken we dat het nu gebruikte antibioticum

die eventueel in de lucht zwevende tuberkelbacillen

rifampicine hoger gedoseerd kan worden, waardoor je

wegzuigen. Binnenin zit een UV-straler die de gevangen

korter kunt behandelen. We onderzoeken in trials hoe

bacillen vernietigt.

hoog we kunnen gaan qua toxiciteit en dan kijken we

Omdat tuberculosepatiënten soms lang op het UCCZ

vervolgens of een kortere behandeling even effectief is.
Een maand winst zou al grote betekenis hebben.’

Tbc-patiënten koken zelf en
eten gezamenlijk op de tb-unit.

Ook bij mevrouw Van den Nieuwenhuizen wordt
geëxperimenteerd met de dosering. Bij haar is dat niet
vanwege resistentie, maar om te voorkomen dat ze
moet overgeven van de medicijnen. ‘Dat spul moet erin
blijven’, vat ze het kernachtig samen.
Terwijl het medicijn per infuus naar binnen druppelt,
wordt nauwlettend haar bloeddruk, zuurstofgehalte
en temperatuur in de gaten gehouden. Mevrouw blijft
er opgewekt onder. ‘Komde gij weer plagen?’, zegt ze
lachend tegen de verpleegkundige die wederom alles
komt controleren. ‘Ik heb nog nooit een chagrijnige
getroffen, ze zijn allemaal vriendelijk en aardig.’
Desondanks hoopt ze snel weer naar huis te kunnen.
‘Maar eerst zorgen dat het allemaal goed gaat. Ik ben
geen kind dat gaat zeuren: ik wil naar huis.’
Park Dekkerswald
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’Studenten houden ons scherp’
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Niet in je eentje stage lopen, maar

Jules Kraaijkamp. Voor hem is de rol als werkbe-

met een hele groep tegelijk. Dat is de

geleider ook een uitdaging, aangezien hij zelf nog maar

bijzondere opzet van de leerwerkplaats

kort geleden is afgestudeerd. De aanwezigheid van de

in het ZZG Herstelhotel, waar aanstaande
verpleegkundigen en paramedici van de
HAN samen proeven van de praktijk. ’De
studenten leren hier met en van elkaar.’

HAN-studenten heeft een positief effect op de zorg,
denkt hij. ‘Hbo-ers hebben meer dan verzorgenden
een kritische blik op de zorg en hoe je die kunt
optimaliseren.’
‘We willen hier een leercultuur ontwikkelen, ook
voor het vaste personeel’, vult Arts aan. ‘Studenten

Mevrouw Verbeek zit al rechtop in bed, wanneer

houden met hun vragen de boel scherp, zo pluk je als

verpleegkundestudent Shelly langskomt op haar

organisatie de vruchten van hun aanwezigheid.’

ochtendronde. Drie weken geleden heeft de negen-

Parallel aan de groep van veertien, is er nog een

tigjarige dame een hersenbloeding gehad, tijdens de

tweede groep HAN-studenten actief in het Herstelhotel.

begrafenis van haar zus nog wel. ‘Dat stond nog niet

‘Zij werken hier aan hun afstudeeronderzoek naar het

op mijn programma’, zegt mevrouw opgewekt, want

zorgpad CVA en het zorgpad heupfractuur’, vertelt

ondanks de rechtszijdige verlamming heeft ze haar

Arts. ‘De bedoeling is dat beide studentengroepen van

levenslust niet verloren. Schalks bekent ze dat ze op

elkaar gaan leren, dat is nog in ontwikkeling.’

eigen houtje uit bed heeft proberen te klimmen. ‘Prima
dat u oefent, maar volgende keer moet u echt wachten

Tropenkolder

tot ik erbij ben’, zegt Shelly bezorgd. ‘Wie niet waagt

De vijf maanden durende stage op de leerwerkplaats

die niet wint’, reageert mevrouw olijk.

kent grofweg drie fasen. Na een introductiefase volgt

Shelly behoort tot de veertien studenten van de Hoge-

een periode waarin de studenten aan de hand van de

school Arnhem Nijmegen (HAN) die stage lopen op de

begeleider het vak verkennen, waarna ze in de laatste

nieuwe leerwerkplaats van het Herstelhotel. ‘Die stage

fase zelfstandig aan de slag mogen. ‘Dan maken ze

doen ze niet als eenling, maar echt als groep met een

behandelplannen en zorgen ze zelf voor de cliënten.

gezamenlijk programma’, vertelt seniorverpleegkundi-

Dat geschiedt wel altijd onder supervisie van de

ge Inge Arts. Ze heeft de werkplaats vorig jaar samen

professionals, echte eindverantwoordelijkheid hebben

met de HAN en het Herstelhotel opgezet en begeleidt

ze niet, maar ze voelen die verantwoordelijkheid

nu het leertraject.

ontzettend’, aldus Arts.

In de groep zitten naast aanstaande verpleegkundigen

Logopediestudente Sara zit in de slotfase van haar

ook studenten fysio- en ergotherapie, logopedie en

stage en begeleidt een cliënt die vanwege een hersen-

diëtetiek. Gedurende de stage kijken ze allemaal bij

bloeding moeite heeft met taal en redeneren. ‘Meneer

elkaar in de keuken. ‘Zo krijgen ze meer kennis van en

is wat breedsprakig en kan zijn verhaal moeilijk

respect voor elkaars beroep en leren ze interdisciplinair

structureren.’

te werken’, aldus Arts. ‘Je gaat veel breder kijken naar

De man heeft bij de marine gezeten. ‘32 effectieve

de cliënten’, beamen de diëtetiek-studenten Mirte en

dienstjaren’, zegt hij niet zonder trots. De hele wereld

Annet. ‘Je leert van elkaar waar je op moet letten. Als

heeft hij gezien, inclusief een periode in Nederlands-

wij bijvoorbeeld zien dat iemand zich vaak verslikt,

Indië. ‘Maar wat ik nu heb, is geen tropenkolder’, grapt

roepen we de logopedist erbij en omgekeerd weten

hij.

verpleegkundigen wanneer ze ons moeten inschakelen

De inspanningen van Sara stelt hij zichtbaar op prijs.

bij gewichtsverlies van de cliënt.’

Het is ook Arts’ ervaring dat cliënten de inzet van

Alle studenten hebben een ‘buddy’ uit dezelfde

studenten waarderen. Nu de eerste editie van de

studierichting, met wie ze het programma doorlopen

leerwerkplaats naar het einde loopt, kan ze tevreden

en cliënten begeleiden. ‘Aan je maatje vraag je veel

terugkijken, al zijn er volop ideeën om het komend

makkelijker: Weet jij wat dat ziektebeeld inhoudt? of:

semester nog beter te doen. Dat de werkplaats en het

Hoe heb jij dat aangepakt’, legt Inge Arts het voordeel

Herstelhotel zelf ook in ontwikkeling zijn, heeft zijn

uit. ‘Ze leren met elkaar en van elkaar.’

voordelen, vinden de twee diëtetiek-studenten. ‘Ze
staan hier open voor nieuwe ideeën’, aldus Mirte en

Kritische blik

Annet. ‘Het is heel gewenst wat je doet. Dat maakt de

De leerwerkplaats is georganiseerd op afdeling de

stage extra leuk en motiverend.’

Bruuk 1, waar mensen verblijven die een CVA, dus een
hersenbloeding of beroerte hebben gehad. ‘Die cliënten
kampen vaak met complexe problematiek, waar meer
disciplines bij betrokken zijn. Hbo-studenten vinden

De naam van mevrouw Verbeek is om privacyredenen

hier voldoende uitdaging,’ verklaart verpleegkundige

gefingeerd.
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Leren op Dekkerswald
Onderwijs heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen op Dekkerswald. In het verleden
(zie pagina 24) maar ook nog steeds in het heden. Allereerst is er natuurlijk het dagelijkse
bijzondere onderwijs op de Terwindtschool van Kentalis en de Werkenrodeschool van Pluryn.
Maar ook binnen het UCCZ en bij ZZG zorggroep vindt dagelijks onderwijs plaats.

UCCZ

Het UCCZ doet méér….!

Het innovatieve karakter van het UCCZ en snelle ontwik-

Integrale studentenbespreking

kelingen in het vakgebied vragen om structureel opleiden

Alle studenten in het UCCZ, werkzaam op verschillende

en continue bijscholing van zorgdisciplines in een krach-

afdelingen en bezig met uiteenlopende opleidingen,

tige leeromgeving waar interdisciplinair wordt samen-

houden twee wekelijks een integrale studenten bespreking

gewerkt. Hiermee wordt beoogd de inzetbaarheid van

onder supervisie van de adviseur opleiding en onderwijs.

medewerkers en stagiaires te behouden en te vergroten.

Naast het uitwisselen van kennis en ervaringen, leren de
studenten de meerwaarde van integraal samenwerken.

Praktijkstages

Nascholing
Deskundigen van het UCCZ zijn regelmatig op verschillen-

MBO

de plekken in het land te vinden om nascholing te geven

Maatschappelijke zorg

aan andere specialisten (in opleiding) op het gebied van

Verpleegkunde

bijvoorbeeld COPD, Astma, Slaapapneu, TBC en Bronchiectasieën.

HBO
Maatschappelijk werk

Praktijkdagen

Verpleegkunde

Het UCCZ organiseert praktijkdagen voor verschillende

Diëtetiek

beroepsgroepen, waaronder fysiotherapeuten. De

Creatieve therapie

praktijkdagen richten zich op de vertaling van aanwezige

Fysiotherapie

(theoretische) kennis naar de praktijk. Praktische vragen

Psychomotore therapie

worden beantwoord en implementatieproblemen opgelost.
De zorgprofessionals kunnen naderhand de informatie in

Vervolgopleidingen

de praktijk op een juiste manier interpreteren en vertalen

Longverpleegkundige

naar een behandeling op maat.

Nurse Practitioner
Longfunctieanalist

Stages voor middelbare scholieren
Maatschappelijke stage

Medische opleidingen

Beroepsoriëntatie

UCCZ Dekkerswald ontwikkelt en verleent specialistische
zorg op maat vanuit een interdisciplinaire aanpak aan

Afstudeeronderzoeken/opdrachten

patiënten met een chronische, vaak complexe problema-

Elk jaar begeleidt het UCCZ meerdere studenten bij

tiek. Het centrum vormt een uitstekende academische

hun afstuderen op het HBO of de universiteit. Ook biedt

opleidingsplaats voor aanstaande artsen en specialisten.

het UCCZ studenten de faciliteiten om hun (afstudeer-)
onderzoek uit te voeren.

Geneeskunde - opleiding tot longarts
Geneeskunde - verpleegstage medisch studenten

Radboud College Tour

Geneeskunde - coschappen

Het UCCZ organiseert jaarlijks een Radboud College Tour

Medische Psychologie - opleiding tot medisch psycholoog

waarbij middelbare scholieren de kans krijgen om een
kijkje te nemen achter de schermen van het UCCZ. De
stagiaires van het UCCZ laten scholieren van alles zien
en horen over hun opleiding en het werken in een centrum voor chronische ziekten. Een unieke ervaring voor
scholieren om op één moment in contact te komen met
uiteenlopende opleidingen en zorgdisciplines.
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ZZG zorggroep
Praktijkstages

Onderzoek en Innovatie
Binnen ZZG zorggroep spelen onderzoek en innovatie
een steeds belangrijkere rol bij het leren en werken. In
samenwerking met het HAN-lectoraat Langdurige Zorg

Voortgezet onderwijs

wordt er nauw samengewerkt in diverse projecten om de

Maatschappelijke stages VMBO/HAVO/VWO

theorie en de beroepspraktijk zo goed mogelijk op elkaar

Beroepsoriënterende en – voorbereidende stages VMBO

af te stemmen.

LeerWerktrajecten VMBO
Op de Multidisciplinaire leerwerkplaats van het
MBO

Herstelhotel leren studenten van onder andere ver-

Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

pleegkundige en paramedische studies, multiprofessioneel

Zorghulp

samen te werken. Daarnaast gaat het ook in zo’n team om

Helpende Zorg en Welzijn

het ‘onderzoeken’. Het streven is hierin bachelorstudenten

Verzorgende – IG

maar ook masterstudenten of promovendi samen met pro-

Medewerker maatschappelijke zorg

fessionals van het ZZG Herstelhotel en de lectoraten als

Verpleegkundige

onderzoeksteam of researchteam te laten functioneren.

Secretaresse
Managementassistent

De Academische Leerwerkplaats Thermion

Salarisadministrateur

(in ontwikkeling) gaat in de toekomst onderwijsprogram-

Facilitair medewerker

ma’s rondom ‘geïntegreerde eerstelijnszorg’ op het

Facilitair Leidinggevende

snijvlak van disciplines ontwikkelen in samenwerking met
onder andere de opleiding Huisartsgeneeskunde van de

HBO

afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud.

Verpleegkundige
Diëtist

Ook vinden vele andere studenten van HBO’s en uni-

Ergotherapeut

versiteiten binnen ZZG zorggroep een werksituatie en

Fysiotherapeut

organisatie waar zij, in het kader van afstudeeropdrachten

Logopedist

en onderzoeksvragen, terecht kunnen.

Vervolgopleidingen
Verpleegkundig specialisten

Bij- en nascholing, training en coaching

(voorheen opleiding tot Nurse Practitioner)
In de Kentering op het terrein van Dekkerswald is een
Medische opleidingen

rijk geoutilleerd praktijklokaal voor bij- en nascholingen

Geneeskunde - verpleegstage aan 1e jaars studenten van

op het gebied van verzorging en verpleging. Daarnaast

de Medische Faculteit

worden er vakinhoudelijke scholingen aangeboden, maar

Geneeskunde – specialist ouderengeneeskunde

ook scholingen en trainingen op het gebied van arbowetgeving, fysieke belasting, persoonlijke effectiviteit en
computervaardigheden. Dit alles om iedere medewerker
in zijn kracht te zetten en te houden. Ter ondersteuning
van individuele medewerkers en teams worden regelmatig
coachingtrajecten ingezet.
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De geschiedenis van het onderwijs

Zweten in de Zweedse paviljoens
Toen de Zusters onder de Bogen in 1912 naar Dekkerswald kwamen, namen ze niet alleen
de verpleegkundige zorg onder hun hoede, maar ook het onderwijs. Het sanatorium
had immers behoefte aan goedgeschoolde verpleegkundigen. Omdat de eigen opleiding
aanvankelijk niet aan de groeiende vraag kon voldoen, werden tevens zusters gerekruteerd
die de congregatie elders had opgeleid.
De opleiding tot ziekenverzorgende ontstond pas veel
later, tegelijk met de komst van de verpleeghuizen.
Dekkerswald startte met verpleeghuiszorg in 1961,
toen het Irenepaviljoen haar deuren opende. Voor het
personeel - aanvankelijk verpleeghulpen - werd een
interne huisopleiding opgezet, met als grote pionier
zuster Theodota, die jarenlang hoofd van de opleiding
was.
Overal in het land zetten zorginstellingen dergelijke
opleidingen op. Omdat de overheid de kwaliteit daarvan
wilde garanderen, werd landelijke eisen aan de opleiding tot ziekenverzorgende gesteld en bij wet vastgelegd. Zo ontstond ook in Dekkerswald de in-service
opleiding, waarbij de leerling via een leer-arbeidsovereenkomst aan de instelling was verbonden. Naast het
werk werd tijd vrijgemaakt voor theoretisch onderwijs.

Lange hut
De lessen op Dekkerswald werden voornamelijk gegeven door eigen docenten. Artsen, verpleegkundigen, en
paramedici onderbraken hun klinische werk om - vaak
nog in uniform - voor de klas te staan. Ze namen de
dagelijkse praktijk van Dekkerswald mee het leslokaal
in en verlevendigden daarmee de theorielessen. Tijdens

schillende leslokalen. Ook had het een zonneterras en

de praktijkexamens fungeerden medewerkers van de

op het omliggende terrein lag een sportaccommodatie.

technische dienst vaak als proefpatiënt.

In de Kentering werden de leerlingen van Dekkerswald

Het onderwijs werd gegeven in één van de zogeheten

opgeleid samen met die van Huize Joachim en Anna.

Zweedse paviljoens, ook wel ’de lange hut’ genoemd.

In 1980 werd met drie andere verpleeghuizen een

Het leslokaal grensde aan de huiskamer. Ook de

stichting opgericht die de verantwoordelijkheid van de

leerlingen waren gehuisvest in deze Zweedse pavil-

opleiding ziekenverzorging kreeg. Later sloten zich nog

joens, waar tevens ander verplegend en huishoudelijk

twee verpleeghuizen aan. In ongeveer 15 jaar leidde

personeel woonde. De leerlingen huurden er een kamer

‘De Regenboog’, zoals de naam van de school luidde,

en brachten daar hun opleidingstijd door, werkend

2.250 ziekenverzorgenden op.

én recreërend, onder toeziend oog van de mentrices,
die een soort ouderrol hadden. Er was respect en

In 1996 ontstonden de Regionale Opleidingen Centra

waardering voor hen, maar net als in een gewoon gezin

(ROC’s). Vanaf dat moment lag de verantwoordelijkheid

waren er ook de eeuwige discussies over de vrijheid en

voor de opleiding tot verpleegkundige, verzorgende

tijdsbesteding na het werken en leren.

en paramedische beroepen bij de ROC’s en de Hoge-

De Kentering

scholen. Daarmee kwam een einde aan het in-service
onderwijs en aan de lange traditie van de zeer

In 1968 verscheen een nieuwe verpleegstersflat,

gewaardeerde opleiding voor ziekenverzorgende op

‘De Kentering’, een naam die was bedacht door Zuster

Dekkerswald.

Dolorata, de toenmalige directrice van de verpleging.
Het gebouw, destijds als architectonisch hoogstandje
beschouwd, bood ruimte aan 160 kamers en telde ver24 Park Dekkerswald
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Dekkerswald

Aardpeer
Een van de percelen rond Dekkerswald wordt nog steeds het topinamboer-perceel genoemd. Hier kweekten de zusters ooit aardperen, ook wel
topinamboer, knolzonnebloem of Jeruzalemartisjok genoemd. Dit knolgewas, Helianthus tuberosus, heeft een zachte, zoete smaak, is bijzonder
voedzaam, licht verteerbaar en heeft een helende werking. Bij de vertering
komt geen glucose vrij, waardoor het zeer geschikt is voor diabetici. Daarnaast heeft de groente een weldadig effect op reuma, jicht en verstopping.
De aardpeer is aan een nieuwe opmars begonnen, maar 100 jaar geleden
werden de positieve kwaliteiten op Dekkerswald blijkbaar al onderkend.

Bevrijding
Hoewel de oorlog niet ongemerkt aan Dekkerswald is voorbijgegaan, zijn er niet veel foto’s uit deze periode
bewaard gebleven. Bijzonder is wel deze serie foto’s gemaakt in de dagen van de bevrijding, toen Canadese
soldaten enige dagen op het park verbleven, waarbij ze op grote belangstelling van het verplegend
personeel konden rekenen.

Contact
Als sms, twitter en whats-app avant la lettre werd de ansichtkaart als communicatiemiddel
intens gebruikt. Ter verdrijving van de verveling of voor een korte groet of wens, een kaart
bood afleiding. Geen wonder dan ook, dat er een ongekend scala aan ansichtkaarten is van
Dekkerswald. Ieder gebouw en elke gevel is door de jaren heen in alle jaargetijden vastgelegd
en afgebeeld. Voer voor verzamelaars! Maar niet alleen de voorzijde van de kaarten is
interessant. De achterzijde biedt interessante inkijkjes in wat mensen bezig hield en hoe
ver men eigenlijk van het normale leven verwijderd was.
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Mies Berendsen en Rinus van Wely

Vergroeid
met
Dekkerswald

26 Park Dekkerswald

100 jaar

R

Persoonlijk
uim dertig jaar werkt Mies

Toen ik in 1978 in dienst trad, moest ik op het terrein

Berendsen als fysiotherapeute op

komen wonen. Met die stoomketels moest er iemand

Dekkerswald. Sinds 1984 woont ze

zijn voor calamiteiten - de zaak begon wel eens te

er ook, samen met Rinus van Wely,

die twintig jaar bij de technische dienst zat.
‘Vroeger had je meer een dorpsgevoel.’

rammelen of te schudden. Waar nu Eikenhorst staat,
zat ooit de stookkelder. Je had een centraal ketelhuis,
dat verzorgde alles. Dat ging eerst met kolen, later kon
ik op olie of gas stoken, er lagen hier twee tanks van
dertigduizend liter. Het water ging met leidingen onder

Mies: ‘Ik werkte voor een particuliere fysiotherapie-

de grond naar de gebouwen toe. ’s Winters als het

praktijk in Oosterbeek en werd gedetacheerd in een

gesneeuwd had, kon je precies zien waar alle leidingen

verpleeghuis. Dat vond ik het leukst, merkte ik. Je

liepen.’

bouwt een band op met de mensen, in plaats van

Mies: ‘Vroeger kende je bijna iedereen hier, je had

even een klacht te behandelen. En ik heb ook iets met

meer een dorpsgevoel. Dat is wel minder. Ik zit bij het

ouderen. Dus toen er een vacature kwam in verpleeg-

kerkkoortje, met allemaal mensen die hier gewerkt

huis Irene, heb ik gesolliciteerd.

hebben. Binnenkort stoppen we ermee, het groepje

Je had Irene 1 tot en met 7, ik heb op alle afdelingen

wordt steeds kleiner en ouder. Daar hoor je de verhalen

gewerkt. Ook draaiden we weekenddiensten in de long-

van vroeger. Bijvoorbeeld over hoe een vroegere

kliniek. Wat we daar veel deden, was het zogeheten

medisch-directeur was. Zijn tuinman mocht niet

kloppen van COPD- of longoperatie-patiënten, om het

binnenkomen, hij kreeg de koffie op de stoep.

longslijm los te maken. Dat wordt niet meer gedaan,

Die mensen waren heel precies. Of verhalen over

mensen moeten nu oefenen met diep in- en uitademen,

oud-directeur Peeters, die bekend stond om zijn liefde

om zo het slijm los te houden.

voor de jacht. Moest het personeel mee als drijver.

Patiënten worden sowieso meer geactiveerd. Vroeger

Die mensen stonden nog op een voetstuk, met allerlei

in het sanatorium was het: hou je maar rustig. Nu

voorrechten.’

proberen we de mensen in beweging te krijgen. In het
verpleeghuis zijn ze soms gekluisterd aan hun rolstoel,

Dienstwoning

maar we kijken altijd wat iemand nog kan en graag wil.

Rinus: ‘Het is hier prachtig. Maar het is 900 m2 gazon

Zo hebben we een mevrouw die dolgraag naar de bingo

en tuin, dat is een bult werk. Ik heb een tractortje,

in Groesbeek gaat, zo getraind dat ze het stukje naar

een zitmaaier, een bosmaaier en een bladblazer, heb ik

de bus en van de bus naar de zaal, zelf kan lopen.

allemaal aangeschaft. Vroeger mocht je alles gebruiken

Een klein ding, maar heel belangrijk voor haar welzijn.

van Dekkerswald, nu is alle tuinonderhoud uitbesteed.’
Mies: ‘Dit waren echte dienstwoningen, als je hier niet

’Patiënten worden meer geactiveerd.
Vroeger in het sanatorium was het:
hou je maar rustig.’

meer werkte, moest je verhuizen. Ongeveer vijftien
jaar geleden is dat veranderd en mocht je toch blijven
zitten. Sommige mensen vinden het misschien te
achteraf, maar ik kom van het platteland, ik vind het
heerlijk om buiten te wonen.
Met mijn werk als fysiotherapeut wil ik doorgaan tot
mijn zestigste, maar we blijven hier zitten zolang we
kunnen. Als mensen zeggen: goh, wat wonen jullie

En voor een tuinliefhebber die een beroerte had

mooi, zegt Rinus altijd: ‘Had je ook maar een vak

gekregen, hebben we bij de afdeling een tuintje

moeten leren.’

gemaakt en zijn we met veel oefenen zover gekomen
dat hij de plantjes kon verzorgen.’

Stoomketels
‘Er liggen twee tennisbanen achter de Kentering. Daar
heb ik mijn man Rinus leren kennen, bij het tennissen.
In 1984 ben ik bij hem ingetrokken, hij woonde hier al
op het terrein.’
Rinus: ‘Ik zat bij de technische dienst en was verantwoordelijk voor het warm- en koudwatergebeuren.
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Eefje Gerritsen & Paulini Oostveen

Vroeger gaven we overzorg

28 Park Dekkerswald

100 jaar

Waarom werd vroeger iemand ‘zuster’ en

ik. Een klein ziekenhuis, met korte lijnen en een fijn

wat drijft de huidige verpleegkundige? Is in

contact met collega’s en artsen. Ik ben hier helemaal

de loop der jaren de relatie met patiënten

losgekomen. We hadden toen nog longpatiënten die ge-

zakelijker geworden of juist niet? En welke
rol speelt het geloof tegenwoordig nog?
Een gesprek tussen Paulini Oostveen (80)
en Eefje Gerritsen (32) over de zorg toen en

opereerd werden, en daarnaast chronische patiënten.
Ook die afwisseling vond ik erg uitdagend.’

Betrokkenheid
Toen Paulini op Dekkerswald arriveerde trof ze nog een

nu. ‘Sommigen patiënten werden boos op

zeer besloten instelling aan. ‘Tuberculose noemden ze

onze Lieve Heer.’

destijds de witte dood, iedereen liep in een grote boog
om het sanatorium heen uit angst voor besmetting. Het
was een soort getto. Veel personeelsleden in de tuin of

Ze ontmoeten elkaar voor het eerst, oud-verpleegkun-

bij de technische dienst, waren ex-tuberculosepatiën-

dig directeur Paulini Oostveen en gespecialiseerd (long)

ten die elders niet aan de slag kwamen.’

verpleegkundige Eefje Gerritsen, die nu negen jaar

Haar congregatie had voor Dekkerswald vijftig zusters

bij het UCCZ Dekkerswald werkt. Het gesprek vindt

ter beschikking gesteld, die zich volledig in dienst van

plaats ten huize van Paulini, die ruim twintig jaar tot de

het werk stelden. ‘Ze leefden alleen voor de religiositeit

Zusters Onder de Bogen behoorde, maar op 45-jarige

en voor de patiënten, het was bijna familie.’

leeftijd uit de congregatie trad en sindsdien niet meer

Anno 2013 hebben zorgverleners naast het werk een

in het klooster woont. Ze is sinds twintig jaar gepen-

eigen leven, maar de betrokkenheid is nog steeds

sioneerd, maar toont zich een onvermoeibare bron van

groot. Eefje: ‘Ik maak patiënten intensief mee. Bijvoor-

herinneringen, terwijl Eefje ook van nature de meer

beeld mensen met cystic fibrosis (CF) ofwel taaislijm-

luisterende rol op zich neemt.

ziekte, die zie ik jarenlang minimaal vier keer per jaar.

Een halve eeuw zit er tussen hun beider loopbanen,

Het voelt niet als familie, maar je leeft in goede en

maar één ding hebben ze alvast gemeen: ze hadden

slechte tijden met ze mee. Ook bij de COPD-patiënten

aanvankelijk een ander spoor in gedachten. Paulini

zijn er mensen die geregeld terugkomen en met wie je

werkte in haar jonge jaren als binnenhuisarchitecte en

een band krijgt.’

richtte voor mensen huizen in. ‘Maar op den duur beviel

Wel veranderd is de verhouding tussen de verschillende

me dat niet meer, liever wilde ik wat je nu zou noemen

zorgverleners. ‘De afstand tussen arts en verpleeg-

ontwikkelingswerk doen.’

kundige was heel groot, tijdens mijn opleidingstijd in

In de jaren vijftig kon dat alleen via een religieuze

Amsterdam heb ik dat nog sterk meegemaakt’, weet

orde, dus klopte ze aan bij de Zusters Onder de Bogen.

Paulini. ‘De dokter besliste alles, zelfs of iemand het
Heilig Oliesel mocht ontvangen. In Dekkerswald was
dat al veel minder.’

’ Vlak voordat patiënten onder narcose
gingen vroeg de omloopzuster altijd:
“Mag ik u een kruis geven?”
Aan iedereen, katholiek of niet.’

Ook Eefje heeft het in andere ziekenhuizen nog
ervaren: wat de professor zei was wet. Maar bij het
UCCZ Dekkerswald heeft ze nooit hiërarchie gevoeld
tussen arts en verpleegkundige. ‘We zitten samen aan
de koffie, spreken elkaar aan met de voornaam. En
wanneer je als verpleegkundige iets bij een patiënt ziet
en je vertelt het de artsen, dan nemen ze dat serieus.’

Kapzuster
En dan de rol van de religie. Paulini werkte in AmsterZe kreeg een verpleegkunde-opleiding in het Onze

dam op de kraamafdeling en liep daar nog in vol ornaat

Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, maar werd

- een grote witte kap op het hoofd en de rozenkrans

vervolgens niet naar een ontwikkelingsland gestuurd,

aan haar zijde. ‘De moeders wilden met hun baby en

maar naar Dekkerswald, als waarnemend hoofd van

mij op de foto. Die kleding vond ik niet erg, wel dat

de longafdeling. ‘Ik denk dat ze me daar meer geschikt

mensen je zo snel hun hele hebben en houwen toever-

voor achtten. En dan had je te gehoorzamen.’

trouwden. Omdat ze dachten: bij een kapzuster is dat

Eefje op haar beurt wilde eigenlijk tandarts worden,

veilig. Maar dat vertrouwen was niet in jou als persoon,

maar toen ze voor de tweede keer werd uitgeloot,

maar in je habijt.’

switchte ze naar hbo-V. ‘Mijn moeder was verpleegkun-

Ook op Dekkerswald was het katholieke geloof pro-

dige, dus ik kende de verhalen, en ik wilde ook graag

minent aanwezig. Paulini: ‘Een zuster begeleidde hier

iets met mensen doen.’ Tijdens haar opleiding kwam

als omloop de patiënten naar de operatiekamer. Vlak

ze op UCCZ Dekkerswald terecht. ‘Dit is het, dacht

voordat ze onder narcose gingen vroeg ze altijd: “Mag
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ik u een kruis geven?” Aan iedereen, katholiek of niet.

vind de overheidsbemoeienis met de gezondheidzorg te

In al die jaren heeft ze twee weigeringen gehad, het

groot, daar zou ik erg veel moeite mee hebben.’

gaf een veilig gevoel, toen. Nu zouden mensen

‘Vroeger was er veel tijd om in gesprek te gaan met de

misschien zeggen: hoe bedoelt u?’

patiënt’, zegt Eefje. ‘Nu zit ik steeds meer achter de

Eefje beaamt het sterk veranderde perspectief.

computer formulieren in te vullen, want je moet vol-

‘Op zondag komt nog iemand langs om de Heilige

doen aan bepaalde kwaliteitsindicatoren, anders krijg

Communie te geven. Maar de belangstelling wordt

je geen geld van de verzekeraars. We zijn onderhand

steeds minder.’ Paulini herinnert zich dat sommigen

meer bezig met administratie dan met de patiënt.’

vanwege hun ziekte teleurgesteld waren in het geloof.

Paulini: ‘Mijn stelregel was altijd: de echte directeuren

‘Een meneer was terminaal en wilde het kruisbeeld op

liggen in bed. Die bepalen mijn werk en betalen mijn

zijn kamer weg. Ik legde hem uit dat het beeld er niet

salaris. Ik liep iedere dag over de afdelingen, dan sprak

voor de patiënten hangt, maar voor het personeel, als

ik patiënten en personeel. Daar trok ik anderhalf uur

symbool van de spiritualiteit van waaruit zij de patiën-

voor uit, dat zul je nu niet meer zien. Als ik ‘s nachts

ten tegemoet treden.’

wakker werd, stond ik op en ging ik het ziekenhuis

Eefje: ‘Mijn drijfveer is dat ik mensen wil helpen. Pas

en verpleeghuis in, zeker toen ik nog in het klooster

heb ik een mevrouw met veel geduld zover gekregen

woonde. Gewoon ter morele steun, zo van jongens, hoe

dat ze een kapje ter ademhalingsondersteuning op

gaat het.’

durfde. Als ik later zie dat het beter met haar gaat en
dat ze mijn inzet waardeert, is dat erg mooi. Daarvoor

Elkaar steunen

doe je het.’

Het werk met ernstig zieke patiënten confronteert

Bemoederen

zorgverleners met de scherpe kanten van het leven.
Hoe gaan ze daarmee om? Eefje: ‘Als je net gediplo-

De twee zijn het erover is dat de insteek van de zorg

meerd bent en iemand komt te overlijden, is dat heftig.

heel anders is geworden. ‘Ik denk dat we vroeger

Bij mijn moeder en partner kan ik altijd terecht en ook

‘overzorg’ gaven’, zegt Paulini. ‘Je nam een nieuwe

bij mijn collega’s. Je leert het een plekje geven. En je

patiënt meteen mee naar de badkamer, die ging je

ziet bij patiënten die al zo lang strijden en lijden, een

wassen, ongeacht of iemand dat zelf nog kon. Er werd

last van de schouders vallen wanneer ze aan een pomp

veel bemoederd, wij namen alles over.’

met morfine en een slaapmiddel worden gelegd.’

‘Bij sommige patiënten herken je dat nog’, aldus Eefje.

Paulini: ‘Vaak is de dood een oplossing hè. Ik durf het

‘Die komen binnen, doen hun pyjama aan en gaan op

nauwelijks te zeggen, maar het is wel zo.’

bed liggen. Die denken, nou laat alles maar komen.

Eefje: ‘Maar soms is het heel zwaar, bijvoorbeeld

Maar tegenwoordig leggen we veel meer de nadruk op

wanneer een jonge CF-patiënt een fatale infectie krijgt,

de eigen zelfstandigheid. Als patiënten worden opgeno-

terwijl hij op een longtransplantatie wacht. Dan zoek je

men werken we meteen naar het ontslag toe. Wanneer

steun bij elkaar.’

moet iemand zich zelf weer gaan wassen? Wat heeft

Paulini: ‘Die onderlinge steun lag bij de zusters moei-

iemand nodig als ie weer thuis komt? Met dat soort

lijker. In je gelofte koos je voor God, gehoorzaamheid

vragen zijn we voortdurend bezig.’

en het celibaat. Vriendschap tussen zusters mocht

De bevoogding komt tegenwoordig van de sterk toe-

eigenlijk niet. Je had een biljartbalcontact, tot diepe

genomen regelgeving, constateren beiden. Paulini: ‘Ik

persoonlijke gesprekken over wat je doormaakte,
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kwam het nooit. Voor een goed kloosterlinge was God

Hij had een ontsteking gekregen, maar ze lieten de

een soort vriend en leidsman, daar moest je je steun

geplande trouwerij toch doorgaan. Toen hebben col-

zoeken.’

lega’s zijn kamer helemaal omgetoverd in een honeymoonsuite. Met twee bedden tegen elkaar is een soort

Vakantieoord

hemelbed gemaakt, ontbijt op bed, rozenblaadjes,

Een constante in al die jaren is het weldadige gevoel

noem maar op. Dat zoiets ontstaat en de ruimte krijgt,

dat Dekkerswald en de omgeving oproept. Eefje: ‘Als

dat is typisch de charme van het UCCZ Dekkerswald.’

patiënten voor het eerst hun kamer binnenlopen, hoor
je ze heel vaak zeggen: Het

Zorg in de praktijk van toen.

lijkt wel een vakantieoord.’
‘Vroeger werden de
bedden van de tuberculosepatiënten buiten
gezet’, weet Paulini.
‘Er werden pinda’s aan
gehangen, daar kwamen
de eekhoorns op af.
Patiënten zien konijnen
en herten lopen, en
destijds ook nog wilde
zwijnen.’
Eefje: ‘De tuin met de magnoliaboom, de rododendrons. Wij kunnen in de pauze op het terras gaan
zitten, dan heb je een supermooi uitzicht. En er lopen
veel minder mensen over de gang dan in een groot
ziekenhuis. Patiënten zeggen vaak: wat een rust.’
Paulini: ‘Dat hoorde ik pas nog van een mevrouw
die vanwege een chemokuur naar het Radboud was
overgeplaatst. Ze zegt: ik wil wel terugkruípen.’
Gebleven is ook de informele sfeer. Paulini: ‘s Zomers
als het erg warm was, liep ik naar de keuken en riep

’ Vriendschap tussen zusters mocht eigenlijk niet. Tot diepe persoonlijke gesprekken
over wat je doormaakte, kwam het nooit.’

ik: “Jongens, ligt er ijs in de diepvries?” Ging ik een
afdeling op en deelde ik ijsjes uit aan personeel en
patiënten. Vonden ze prachtig. En ik ook.’
‘In de nieuwjaarsnacht ging ik altijd om kwart over
twaalf naar Dekkerswald, met twee kilo bonbons in
mijn tas. Iedereen een gelukkig jaar wensen. Dat
bezoek had ook een praktische reden. Met oudjaar
mocht het bezoek tot half één bij de zieke zijn, met een
hapje en een drankje. Maar de verpleging kreeg nooit
iedereen op tijd weg. Dan gaf ik een bonbon, plus het
laatste zetje.’
Eefje: ‘Twee van onze CF-patiënten zijn met elkaar
getrouwd terwijl de bruidegom hier opgenomen was.
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Een eeuw patiëntenlevens op Dekkerswald

Iedereen het bed uit
Als er iets is veranderd in honderd jaar Dekkerswald, dan is het wel het leven
van de longpatiënt. Hoezo bedrust? Vier getuigenissen over een verblijf op
Dekkerswald. ‘We werden sloom van de verveling.’

Lies van Veggelen 6 november 1922 - 26 september 1923

‘Wachtend op een brief’
Fons Verbeek kan er nóg geëmotioneerd over raken. Hij vertelt over het verblijf van zijn moeder
op sanatorium Dekkerswald, toen ze als vijftienjarig meisje in 1922 werd opgenomen om van haar
tbc te herstellen. Alles wat los en vast zit heeft Fons verzameld om haar verblijf (‘Precies 325
dagen’) tot leven te wekken.
Zijn moeder is in 1988 op 82-jarige leeftijd overleden, voor Fons resteren de bidprentjes, de ansichtkaarten en
– dat op de eerste plaats – een brief van zijn oudoom aan zijn moeder: “In uw schrijven verneem ik altijd dat ge
van mij een brief verlangt”, zo start oudoom Peet op 17 juni 1922 zijn epistel aan zijn nicht Elisabeth. Peet woont
in Zeeland en verhaalt over zijn verjaardag, zijn zieke paard en een nichtje dat leert fietsen. “Maar nu betert ge
toch goed naar ik verneem”, schrijft Peet. Voor Fons is déze zin in de brief de belangrijkste: “Gij zijt zo ver van ons,
anders zouden wij eens bij u komen, maar het is zoo ver van hier.”
Fons Verbeek kan zich niet herinneren dat zijn moeder vaak over Dekkerswald heeft gesproken. Maar het verblijf
moet een enorme indruk hebben gemaakt, vermoedt hij. Hij verwijst naar de tien door zijn moeder nagelaten
dichtbeschreven foliovellen, met daarbij een aantal gedichten die een indruk geven van de landerige dagen. “Kom
maar om half 11 in de hal / Dan komt de post, o heere jee / Krijg je niets, het valt niet mee.” ‘Post speelde een
heel belangrijke rol in haar dagen’, vertelt Fons. ‘De moeder van mijn moeder was weduwe en stond er alleen voor
met haar kinderen en de winkel. Die kon niet zomaar even langskomen.’ Fons heeft ook zelf over zijn moeder een
gedicht geschreven, met zinnen als “325 donkere trage dagen” en “Wachtend op een brief desnoods een ansichtkaart”.
Ondanks de familie op grote afstand, denkt Fons dat zijn moeder het niet slecht heeft gehad. En dat ze in elk geval
goed is opgeknapt van haar jaar op Dekkerswald. Hij verwijst naar de ontslagbrief van haar arts. Bij het lemma “Is
mevrouw in staat arbeid te verrichten”, luidde het advies: “Ja, maar slechts in de huishouding.” Het liep anders,
zegt Fons: ‘Moeder was nog geen dag thuis of ze stond al in de winkel om haar moeder mee te helpen. In die chocolaterie aan de Prinsengracht in Amsterdam
heeft ze nog tien jaar gewerkt, tot aan haar
trouwdag. Ze is met onvermoede krachten
uit Groesbeek teruggekeerd. Met veel
levenslust.’ Fons kijkt terug op zijn moeder:
‘Fysiek was ze niet bijster sterk, maar ze
was wel heel taai. Naast het werk wist ze
nog zeven kinderen groot te brengen.’
Tuberculose is uit het gezin Verbeek nooit
ver weg geweest. Behalve moeder had
ook een van de zonen tbc, en omdat alle
kinderen in het onderwijs terecht kwamen,
werden ze onderworpen aan de in die jaren
verplichte tbc-test. ‘”Inademen - vasthouden - uitademen”, hoe vaak we dát niet
hebben gehoord’, memoreert Fons. ‘Het
was een rode draad in ons leven.’
Lies (l.) en Annie van Veggelen.
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Boudewijn Oremus 27 februari 1960 - 18 mei 1961

‘Liggen, liggen, liggen’
Veertig jaar later, eind februari
1960, maakte Boudewijn
Oremus als 17-jarige Arnhemse
jongen zijn entree op sanatorium Dekkerswald. Net als Lies
in 1922 was de aanleiding tbc,
en aan de voorgeschreven kuur
was niet zo gek veel veranderd.
Boudewijn heeft zijn vijftien
maanden op Dekkerswald onlangs
op schrift gesteld, waarin hij
verhaalt van “liggen, liggen, liggen
met soms een paar uurtjes zitten
tijdens bezoekuren en vrijetijdsbesteding”. Ondanks de verveling en
ondanks de “fysieke en chronische
vermoeidheid”, kan ook Boudewijn,
inmiddels de 70 gepasseerd en
goed hersteld, tevreden terugblikBoudewijn Oremus rechts op de foto.
ken. “We voelden een lotsverbondenheid met elkaar en dat versterkte de samenhorigheid, we hadden veel plezier en maakten veel lol.” Hij
memoreert het voorschrift aan de jonkies om met de “tbc-veteranen niet te praten over ziekteverschijnselen”. Want daar werd je niet vrolijk van. En aan een duistere geschiedenis op een van de toiletten moest niet
te veel aandacht worden besteed. “Zelfmoord?”, vraagt Boudewijn zich af in zijn memoires. Hij weet er nog
steeds niet het fijne van.
In de jaren zestig is het isolement van de jaren twintig verdwenen: veel mensen waren
mobieler en hadden een eigen auto, waardoor Boudewijn veel vaker bezoek kreeg dan
Lies. Elke twee weken kreeg hij bezoek van tante Greet en zijn oudste zus Maria, en
ook zijn andere zussen lieten zich regelmatig op het bezoekuur zien. Alleen de leerlingen en docenten van zijn middelbare school schitterden door afwezigheid. “Waarom?
Dat is voor mij nog steeds een raadsel.” Waar geen verandering in is gekomen: het
grote belang van de postzuster. Naar haar komst werd elke dag reikhalzend uitgekeken, memoreert Boudewijn , die nóg kan genieten van de wekelijks bezorgde Elsevier:
“Een lekker groot pak papier.” Het isolement werd verder doorbroken dankzij enkele
correspondentievrienden.
Maar ook al kwam er bezoek: de meeste dagen moest je het zonder doen. En dan
waren er gelukkig de ontspanningsavonden, de culturele uitvoeringen (“De zingende
fraters van Steyn!”) en de avondwandelingetjes naar de aula. En niet te vergeten de
radio. Boudewijn weet nu nog de hits op te sommen die hij beluisterde op Arbeidsvitaminen: Pat Boone, Ramona van de Blue Diamonds of Peter Koelewijn met Kom van
dat dak af. En tijdens de lange zomerse middagen met gedwongen bedrust gaf Radio
Tour de France afleiding. De toppers van toen draagt Boudewijn nog steeds met zich
Boudewijn Oremus hier in het midden.
mee: Ab Geldermans, Piet van Est, Jacques Anquetil. Ook de bijdrages aan de interne
radio Ziekenomroep staan in het geheugen gegrift. “Daarmee zetten wij als jonge
honden regelmatig het sanatorium op stelten”, noteert Boudewijn.
Kwam Boudewijn na vijftien maanden gesterkt terug in Arnhem? Dat valt te bezien. Fitness maakte in die
jaren nog geen deel uit van het sanatoriumleven: Boudewijn kwam fysiek verzwakt thuis en trainde met
een nieuwe fiets op de heuvels bij Arnhem om weer aan te sterken. “Alles verliep traag en vermoeid, ook de
studie”, aldus Boudewijn in zijn terugblik. “En in Arnhem miste ik de mensen op de afdeling en het groepsplezier op Heren kamer 33.”
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Marjo Donders 12 september - 17 december 1982

‘Leef naar wat je kunt’
Drie maanden revalidatie bij het UCCZ Dekkerswald: dertig jaar geschiedenis. De herfstmaanden
in 1981 hebben het hele verdere leven van Marjo Donders getekend. Ze was al een eind in de 30
toen haar dokter haar eindelijk naar UCCZ Dekkerswald stuurde. Eindelijk, want ze had er toen
al 25 korte opnames in het ziekenhuis op zitten om weer even op krachten te komen na een
astma-aanval. ‘De spiraal naar beneden werd een spiraal naar boven’, blikt Marjo terug op haar
verblijf. Ze weet nog goed dat haar arts op UCCZ Dekkerswald, dokter Molema, haar vroeg:
“Zou u niet eens drie maanden bij ons komen om iets te doen om echt beter te worden?”
En beter werd ze. Niet omdat de astma ophield. Of omdat de medicatie steeds beter werd. Maar vooral omdat ze
haar ziekte in de greep kreeg. Met behulp van een team van specialisten kreeg ze bij het UCCZ in de gaten dat
jij de baas bent van je lijf, en dat niet de ziekte het heft in handen moet nemen. Waar ze thuis ondersteund door
haar man de trap op werd geduwd, leerde ze bij het UCCZ haar krachten aan te spreken, die er ook zijn als je ziek
bent. Ze ging wandelen, zwemmen, fietsen, tennissen. Een bewijs van haar vooruitgang was de coopertest. Toen ze
binnenkwam liep ze in twaalf minuten twee rondjes in de zaal, nog geen honderd meter. Toen ze vertrok kwam ze
tot dertien rondjes. ‘Ik heb geleerd met mijn ziekte om te gaan. Als het niet gaat, neem je even rust, maar als het
wel gaat, haal je eruit wat erin zit.’
Bij het UCCZ heeft Marjo ook geleerd om te durven: was ze
voorheen bang om het ‘stikbenauwd’ te krijgen alleen al bij de
gedachte aan een tennisracket, sindsdien slaat ze als het even
kan de ballen over het net. De ultieme test dat ze na Dekkerswald ‘een ander mens’ was geworden lag in Utrecht, waar ze
een paar maanden na haar ontslag een stadstripje maakte en
de Domtoren bezocht. Naar boven? Ben je helemaal besodemieterd! Dat was de reactie van toen. Op die memorabele
januaridag in 1983 viel ze aan en kwam ze boven.
Het UCCZ Dekkerswald was met het “in de kracht zetten”
van patiënten zijn tijd vooruit, en Marjo plukte er de
vruchten van. Evenzo was ze geholpen door het adagium
op Dekkerswald, “Een chronische
ziekte heb je niet alleen.” Haar
echtgenoot is een betrokken volger
en stimuleert waar nodig. Nog elk jaar
komen ze samen naar het UCCZ. Zo’n jaarlijks consult hoort overigens al lang niet meer
tot de mores vanwege de nóg betere medicatie en de steeds beter toegeruste huisartsen.
‘Je bent er op tijd bij als er iets is’, verklaart Marjo haar jaarlijkse reisjes van Venray naar
Groesbeek en het telefonisch consult tussendoor. En het bezoek aan Dekkerswald is ook
wel een sentimental journey, bekent ze: met Molema, die ze nu al 32 jaar kent, heeft zij op
eigen verzoek de voor haar zo vertrouwde behandelrelatie onderhouden. ‘Zo lang ik kan zal
ik blijven komen.’
Op Dekkerswald leerde ze voor het eerst grip te krijgen op het eigen lijf, sterker: weer
regie te nemen over haar leven. Ze illustreert de toegenomen mondigheid met haar
bejegening van rokers in huis: daar durfde ze vroeger niks over te zeggen, nu worden ze
vriendelijk doch dringend verzocht even naar buiten te gaan. Het bracht haar in het latere
leven naar het Astma Fonds, waar ze actief werd in de plaatselijke kring. Marjo verwijst
naar een belofte die ze zichzelf deed na haar ontslag: ‘Als ik nu echt beter word, zal ik er
ook iets voor terugdoen.’ Er is nog steeds missiewerk te verrichten, weet ze: er zijn nog
genoeg patiënten die liever achteroverleunen en de verantwoordelijkheid voor hun ziekte
bij de arts leggen. Hoe goed of slecht je er ook aan toen bent, haar boodschap geldt
volgens Marjo voor iedereen: ‘Leef naar wat je kunt, niet naar wat je niet kunt.’
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Murielle Wouters-Fridael 27 februari - 27 april 2012

‘Ook rust kan leuk zijn’
Dertig jaar na Marjo Donders verschijnt
Murielle Wouters-Fridael op het toneel van het
UCCZ Dekkerswald, net veertig jaar en met
een dan al meterslang ziektedossier. Infectie
na infectie, in de eerste kwart eeuw van haar
leven elk voorjaar ellende, artsen die wat
ze ook doen haar kwaal niet onder controle
krijgen.
Totdat een immunoloog van het Radboud UMC (de
moederorganisatie van het UCCZ) een afweerstoornis
op het spoor komt, uitgerekend op het moment dat de
longarts van ziekenhuis Rijnstate Murielle aanraadt een
paar maanden bij het UCCZ Dekkerswald te revalideren
om aan een nieuw leven te beginnen. Sindsdien krijgt
ze elke drie weken thuis een infuus met immunoglobulinen en gaat het beter dan ooit. Haar astma-aanvallen
bleken grotendeels een gevolg van een gebrekkig
afweersysteem. ‘Ik word niet meer van elk virusje
doodziek’, zegt ze in het lijfblad van zorgverzekeraar
VGZ in april 2013.
De manier waarop Murielle op Dekkerswald binnenkomt
is een wereld van verschil met die van Marjo. De les dat longpatiënten actief moeten blijven is in bredere lagen
van de bevolking doorgedrongen, zeker bij de ouders van Murielle. ‘Zij dachten: van een beetje beweging kun je
als kind niet slechter worden, ook niet als je ziek bent. Zij hadden helemaal niet de aandrang om mij steeds binnen
te houden, gelukkig niet.’ Als het even kan was ze na school en in de vakanties buiten te vinden, de bossen in.
‘Mijn ouders wisten ook wel dat ik daar het gelukkigste van werd en lieten me lekker begaan.’ In haar jeugd en ook
daarna heeft ze altijd gesport, op het fanatieke af: naast een fulltimebaan gemiddeld tien uur per week, bij gewone
gezondheid. Een goede conditie is belangrijk voor astmapatiënten, weet Murielle.
Waar Marjo moest leren haar krachten te benutten, leerde Murielle tijdens haar drie maanden juist wat meer rust
te nemen. Ogenschijnlijk tegengesteld, maar het komt op hetzelfde neer: mensen leren in balans te komen. ‘Ik
leerde bij het UCCZ dat het goed is om door te pakken, maar dat het net zo verstandig is om af en toe een tandje
terug te schakelen.’ Haar team van deskundigen pakte dat subtiel aan: tijdens boswandelingen – Murielle natuurlijk
in de voorste gelederen – riep haar bewegingstherapeut haar bij zich voor een gesprekje en verminderde bijna
ongemerkt het tempo, totdat ze helemaal in de achterhoede liepen. ‘Heel subtiel gaf hij de boodschap: ook in een
minder tempo kan het fijn zijn. Je hoeft niet steeds in de hoogste versnelling te staan.’ Zelfs op de mindere dagen
jakkerde ze vroeger maar door, inmiddels voelt ze zich ook goed als ze rust neemt. Wat heeft geholpen is dat haar
voltijdse betrekking niet werd verlengd, waardoor ze sowieso kalmer ging leven. ‘Het UCCZ heeft me op een goede
manier de spiegel voorgehouden, dat helpt me nu.’

Honderd jaar Dekkerswald: waar Lies en Boudewijn soms gek werden van verveling, werd Marjo geleerd in actie te komen en leerde Murielle haar uitknop te bedienen. Te veel rust is niet goed, te weinig
ook niet. Als je maar luistert naar je lijf en de ziekte geen kans krijgt de regie over te nemen. Stond ooit
de ziekte centraal, nu zijn dat de mensen, waardoor Dekkerswald kon evolueren van sanatorium voor
longlijders tot park voor herwonnen levenslust. De les na honderd jaar: leef met de lucht die je gegund
is. Of in de woorden van Murielle: ‘Geef naar eigen kunnen sport en beweging een plaats in je leven.
Pak zelf de regie!’
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Netty Blaauboer en Beppie Wubbels

‘Je kende elkaar
van haver tot gort’
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N

Persoonlijk
etty Blaauboer was de eerste

we de honderdste operatie bereikten, toen werd er

niet-religieuze verpleegkundige

een hele grote taart besteld, in de vorm van een long.

op de OK. ‘Ik was niet eens

Later deden we er makkelijk honderdvijftig per jaar. We

katholiek.’ Bijna dertig jaar werkte

ze als operatie-assistente samen met
anesthesiemedewerker Beppie Wubbels,
die in 1973 op Dekkerswald begon met de

waren na het St Antonius in Nieuwegein het ziekenhuis
met de meeste longoperaties. Dat wist niemand.’
Beppie: ‘In de beeldvorming bleef Dekkerswald een
sanatorium.’
Netty: ‘Maar met de rest van Dekkerswald hadden we

opleiding tot ziekenverzorger. ‘Ik vond dit

weinig van doen. Je kwam niet van de OK af, je zag

meteen een fijne plek.’

alleen de mensen die op de OK kwamen.’
Beppie: ‘Ik zei altijd: “Ik werk op de gesloten afdeling”.’

Netty: ‘Het was een heel klein team op de OK, we

Netty: ‘Altijd met dezelfde mensen.’

stonden lang met zijn vieren. Twee voor de chirurgie,

Beppie: ‘Je wist precies wat iedereen deed en kon. Dat

twee voor de anesthesie.’

was gewoon heerlijk. Niet alleen voor onszelf, maar ook

Beppie: ‘Het was zo gezellig en collegiaal. We wisten

voor de chirurg en de anesthesioloog. En wat denk je

wanneer er serieus gewerkt moest worden, maar er

van de patiënt die op tafel ligt?’

was ook tijd voor een lolletje.’

Netty: ‘Je liet nooit werk liggen, want dan moet je
naaste collega het opknappen. En we hadden een heel
laag ziekteverzuim.’

’We waren na het St Antonius in
Nieuwegein het ziekenhuis met de meeste
longoperaties. Dat wist niemand.’

Gloriejaren
Netty: ‘In 2001 kregen we twee nieuwe operatiekamers. De oude OK lag midden in de kliniek, iedereen
kon zo binnenlopen.’
Beppie: ‘In de beginjaren werd nog met de hand
beademd. Er werd een tube ingebracht en dan reden
we de patiënt de OK in. En maar in die ballon knijpen.’

Netty: ‘25 jaar hebben we met professor Lacquet

Netty: ‘Een assistent dommelde wel eens weg.’

gestaan. Beppie en ik konden aan zijn rug al zien wat

Beppie. ‘En die kneep dan gewoon door, haha. Gewel-

hij nodig had. Geweldige chirurg! Vrijdags liep ik visite

dig.’

met hem. Hij zei tegen een patiënte: “Dag mevrouw, ik

Netty: ‘Maar de technieken veranderden. Omdat je

ben professor Lacquet. Ik ga u maandag opereren en

met zo’n klein team was, raakte je snel vertrouwd met

we zorgen ervoor.” Zo van: u bent in goede handen.’

nieuwe dingen.’

Beppie: ‘Op de OK was het altijd: deuren dicht en

Beppie: ‘Dat was het leuke. Bijvoorbeeld die minimaal

zwijgen, en haren onder de pet. ’

invasieve chirurgie, de thorascopie, met cameraatjes

Netty: ‘En dan kwamen die arts-assistenten binnen,

de borst in. Dat heeft Ad Verhagen hier geïntrodu-

steeds vaker jonge meiden, met hun haar onder het

ceerd.’

kapje uit. Dan kon je op dat zinnetje wachten. Moesten

Netty: ‘In 2006 ben ik gestopt. In dat jaar stopten ook

wij natuurlijk weer lachen.’

de longoperaties hier, die gingen naar het Radboud.

Beppie: ‘Je had nog de klassieke afstand tussen arts

Dus er was toch veel weggevallen.’

en verpleegkundige. “Professor, mag ik u iets vragen.”

Beppie: ‘Ik vond het verlies van die longoperaties

Dat was gewoon zo in die tijd, daar hadden we vrede

ontzettend jammer. Een aderlating. We konden

mee, ook omdat hij superaardig was en ons erg waar-

meegaan, maar dat wilde ik niet. Het is een heel groot

deerde.’

OK-complex, qua sfeer en onderlinge collegialiteit is het
niet te vergelijken. Op de OK hier doen we nu pijnbe-

Gesloten afdeling

handelingen en ook operaties van andere Radboud-af-

Beppie: ‘We deden hier vooral operaties vanwege

delingen, zoals Plastische Chirurgie en Heelkunde. En

longkanker. Later ook kippenborsten en trechterbor-

ik heb nog steeds plezier in mijn werk. Maar de tijd van

sten, daar was Lacquet in gespecialiseerd.’

de longoperaties, dat waren de echte gloriejaren.’

Netty: ‘Eerst hadden we zo’n veertig longoperaties
per jaar, maar dat nam geleidelijk toe. Ik weet nog dat
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HOOG LIED
Er is een dal waarin een man
wiens adem stokt. Hij hoort dat
in een hoger oord verlichting lokt.
Hij neemt de berg en treft een bos
met mild klimaat, ontvangt er zorg
en snuift tot in zijn hart versterking op.
De man gedijt naarmate hij er onder
vele open handen rijpt, het perspectief
van zijn verlangen in hun liefde vindt.

Victor Vroomkoning ©2013

Dit gedicht verwijst indirect naar het ontwerp van het labyrint in de vloer van de Sint-Servaasbasiliek te Maastricht,
het thuis van de Zusters onder de Bogen, die in 1913 aan de wieg van Dekkerswald stonden. Soms wordt het labyrintmotief verticaal voorgesteld: afgebeeld is dan een heuvel met bovenop de Tempel van de Deugd, aan de voet
ervan een man die aan de klim begint om via een labyrintachtig samenstel van muren de top te bereiken. Een labyrint
(horizontaal) van de hand van kunstenaar Jan Samson leidt in de nabije toekomst naar de Kapel Onder de Bogen.
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Heel de mens
Wonen en beter worden vraagt meer dan een dak en fysieke
zorg alleen. Vanouds is er op Dekkerswald aandacht voor de
mens achter de patiënt. Vroeger vormde het katholieke geloof
de inspiratiebron, nu een eigentijdse zorgfilosofie. Rode
draad in honderd jaar is zingeving en het geloof in de kracht
van de gemeenschap.
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Ziel in de zorg
Voor de zusters was de kapel van
Dekkerswald hun baken in de zorg. Het was
de plek voor samenzijn, rust en bezinning.
De zusters vertrokken, de kapel bleef. Ze
symboliseert dat wonen en genezen meer
vraagt dan een dak en fysieke zorg alleen.
Ook in geseculariseerde tijden blijft er
behoefte aan zingeving.
Bij mooi weer spat het goud van het mozaïek je
tegemoet. Het kunstwerk in de apsis van de kapel
verbeeldt het Laatste Avondmaal, Jezus met zijn
apostelen tegen een gouden achtergrond. Bij de
renovatie van de kapel in 2011 zijn de religieuze
voorstellingen bewust behouden. ‘Ze hebben nog
steeds betekenis’, vertelt ZZG-directeur Anny van
Lanen. ‘Voor mij beeldt dit samenzijn uit. Ik ga vaak

’Het draait in de zorg ook om
geestelijke aspecten. En dan hebben we
het over zingeving en levensvragen’
hier onder het mozaïek met mijn managementteam
vergaderen, dat geeft meteen een heel andere sfeer
dan in een gewone vergaderzaal. Het samen doen
en elkaar inspireren staan voorop.’
Voor de ziekenverzorgers van het eerste uur, de
Zusters Onder de Bogen, vormde de kapel het hart

van Dekkerswald. Hun werkdag begon en eindigde
er. Voor hen was het de plek om op verhaal te
komen en samen te zijn, hun bron van bezinning,
inspiratie en kracht. De zusters zijn inmiddels
vertrokken van Dekkerswald, de kapel bleef en
kreeg een nieuwe functie.

Afdoende remedie
Dekkerswald is van huis uit katholiek (zie kader).
Het geloof vormde de Alfa en Omega van de zorg.
De oprichters geloofden oprecht in de helende
kracht van het geloof: ‘De invloed, welke van den
godsdienst op de zieken uitgaat, kan niet hoog
genoeg worden aangeslagen. Rust en berusting zijn
vooral voor den tuberculosepatiënt van onschatbare
beteekenis, en dragen in niet geringe mate bij tot
zijn genezing’, aldus een artikel in Het Centrum
uit 1918. De schrijver ervan vervolgt enigszins
triomfantelijk: ‘Een dokter, aan een ander sanatorium werkzaam, vroeg eens: Wat doen jullie met
menschen die wanhopig zijn en tot vertwijfeling
vervallen? Men kon hem het antwoord gemakkelijk
geven: Zulke menschen kennen wij hier niet. De
opwekking en de opgewektheid die uitgaan van
het religieuze leven vormen daartoe een afdoende
remedie.’ De nabijheid van Gods huis (kapel) en het
geloof doen een kalmte ‘neerstorten in de ziel die
van groote uitwerking is op het medische, op de
bevordering der genezing’.
Een echo van deze woorden klinkt door in de nota
Pastor, wat doe je? die Kees Scheffers bij zijn
aantreden in 1987 als pastoraal werker in Dekkers-

Katholieke giften
De katholieke longlijder moest naar een katholiek sanatorium
kunnen. Dat was het doel van de op 22 maart 1907 officieel
opgerichte Vereniging Roomsch Katholieke Herstellingsoorden
voor Longlijders en Zwakke Kinderen. Wie dat moest betalen?
Vanzelfsprekend de katholieke gemeenschap zelf. Om
middelen te vergaren organiseerde de vereniging onder meer
loterijen, liefdadigheidsvoorstellingen en huis-aan-huisverkoop
van sluitzegels, prenten en prentbriefkaarten van katholieke
kunstenaars als Molkenboer, Dunselman en Toorop. Hiermee en met
schenkingen en legaten van Nederlandse katholieken werd de bouw van
Dekkerswald gefinancierd. De eerste jaren doet een bouwkeet dienst als
kapel. In oktober 1918 wordt de eerste steen gelegd van de kapel zoals die er
nog steeds staat. Ook nu weer bekostigd uit katholieke giften.
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wald schreef. ‘Er moest nieuwe schwung komen
in de geestelijke verzorging’, vertelt Scheffers
terugblikkend. Er werkten op Dekkerswald naast
hem weliswaar een pater, rector en dominee, maar
de vanzelfsprekende, dagelijkse zielzorg die de
zusters jarenlang hadden geboden, was naar de
achtergrond verdwenen. Scheffers bepleitte de
(her)integratie van geestelijke verzorging in de totale zorg. ‘Artsen en verpleegkundigen zijn opgeleid in
het biopsychosociale model. Maar bij het menselijk
welzijn draait het niet alleen om fysieke, sociale en
psychische, maar ook om geestelijke aspecten. En
dan hebben we het over zingeving en levensvragen.
Over acceptatie bij ziekte, leven met beperkingen
en het naderend levenseinde. Je daarover uitspreken helpt, of je nu gelovig bent of niet.’
Scheffers ijverde ervoor om volwaardig lid van het
afdelingsteam te worden en werd daarmee ook
betrokken bij patiëntenbesprekingen. ‘Ik herinner
me een van de eerste besprekingen, over een
vrouw met een zeer been en dat het met het been
de goede kant op ging. Ze wilden al over naar de
volgende patiënt, toen ik vroeg “Hoe maakt ze
het eigenlijk?” Het werd even stil en toen begreep
iedereen dat dat de belangrijkste vraag was.’

Levenskunst
Ook Top-Care, een nieuwe organisatie op Dekkerswald voor revalidatie, huldigt het adagium dat
lichaam en ziel als een geheel behandeld moeten
worden. Ze werkt volgens een door CIRAN (Centra
voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering
Nederland) ontwikkelde filosofie. ‘We merkten dat
ondanks alle geavanceerde medisch-technische
hulpmiddelen mensen toch vaak niet beter werden.
De dimensie zingeving bleek de onderliggende
factor’, vertelt Jan Jochijms, inhoudsdeskundige
van CIRAN. ‘Betekenis geven aan je leven en leren
omgaan met tegenslag is geen kwestie van een pil
of therapie, maar van reflectie en aandacht.’
Om dat in de zorg handen en voeten te geven liet
CIRAN zich niet alleen inspireren door de westerse
geneeskunde, maar ook door de Oosterse filosofie
van levenskunst. Sleutelwoorden daarbij zijn edelmoedigheid, geduld, enthousiaste energie, mentale
stabiliteit en wijsheid. Als rode draad door de vier
maanden durende behandeling lopen modules over
onder meer transformatieve dynamiek (hoe kijk je
aan tegen gezondheid en het leven?) en existentiële
coping. Daarnaast is een serious game ontwikkeld,
Laka, waarbij patiënten tijdens een virtuele wereldreis opdrachten over inzicht en aandacht moeten
doen.
De effecten staan vervat in de titel van het boek dat
Jochijms met anderen schreef: Van ziek zijn word
je wijzer. ‘Je merkt dat er een poortje open gaat
44 Park Dekkerswald
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Anny van Lanen:’Ik droom dat de kapel
weer echt van de gemeenschap wordt’.

bij mensen. Het is verbazingwekkend hoe snel dat
gaat. Mensen die drie, vier jaar klachten hebben
en zich dan opeens beter voelen. We horen terug:
het lijkt alsof jullie na behandeling andere mensen
afleveren, mensen met andere inzichten en met
vertrouwen in het leven.’

’Ik ga graag naar de kapel,
want daar ben ik even geen patiënt.’
Aandacht heelt, weet ook Kees Scheffers na zijn
jarenlange werk als Hoofd Pastorale Dienst Dekkerswald (1987-2005) en door zijn nieuwe werk bij
het Centrum Ontmoeting in Levenszaken (COiL).
‘Ik heb ontdekt hoe belangrijk luisteren is, het doet
een mens in het diepst van zijn hart goed als hij zijn
verhaal kan doen. Toen ik begon, was dat nieuw. Nu
is het volledig geaccepteerd als onlosmakelijk deel
van de zorg. Al is daar helaas niet altijd meer tijd
en geld voor.’ Daarom citeert hij nog maar eens de
woorden van de voorzitter van Stichting Maat: ‘Een
euro besteden aan geestelijk welzijn bespaart vier
euro op zorg.’

Ont-moeting
Lang vervulde de kapel een spilfunctie in de zielzorg
op Dekkerswald. Getuige het intentieboek dat
nog steeds voorin de kapel te vinden is, zochten
en vonden patiënten er steun in moeilijke tijden.
Scheffers memoreert de zondagse missen: ‘Elke
zondagmorgen was het een feest voor patiënten
om van de afdeling gehaald te worden en dan in die
open, hoge, gewijde ruimte te komen met orgelmuziek. Ze voelden zich er opgenomen in een grotere,
hogere werkelijkheid. Of zoals iemand me eens zei:
“Ik ga zo graag naar de kapel, want daar ben ik
even geen patiënt.”.’
Die religieuze functie van de kapel is verminderd,
zeker sinds de zusters in 2007 het terrein hebben
verlaten. Toch is er bewust voor gekozen de kapel te
handhaven. Samen met het nieuw eraan gebouwde
theehuis moet het een multifunctioneel centrum
voor cultuur, bezinning en inspiratie worden.
‘Zingeving is iets van alle tijden en mensen, alleen
verschilt de vorm’, zegt ZZG-directeur Anny van
Lanen. ‘De verbindende factor is ontmoeting. Dat
was het destijds voor de zusters en dat wordt het
nu ook weer. Letterlijk ook ont-moeting, een plek
waar even niets hoeft en je je even los van dagelijkse zorg kunt laten inspireren door een spreker,
door muziek of kunst. Waar je tijdens een seminar
bijvoorbeeld samen kunt nadenken waardoor jij je

laat bezielen en waarom je ook alweer gekozen hebt
voor dit prachtige beroep.’
Ze laat zien hoe de kapel al is ingericht op alle
nieuwe functies: ruimte voor vergaderen onder
het mozaïek, een beamer die kan worden gebruikt
tijdens congressen en symposia, een houten tafel
die tijdens de missen op hoogtijdagen kan worden
uitgeschoven tot een altaar en aan de zijkanten
verrijdbare panelen voor kunstwerken. De oorsprong is nog zichtbaar in de foto’s op de ramen
van de nonnen in het oude sanatorium. En in het
mozaïek en de oude schilderingen op de bogen. Dat
zijn beelden die nog steeds inspireren, vindt Van
Lanen. Ze wijst op de schildering van de visioenen
en dromen van Johannes’ Apocalyps. ‘Voor mij
betekent dit: houd je eigen dromen vast, maak
sterk waar jij in gelooft. Dat past in onze visie op
zorg: mensen in hun kracht zetten.’

Droom
De nieuwe functie van de kapel moet nog vorm
krijgen en groeien. Sinds 1 maart trekt coördinator
Anita Hartholt daar hard aan. Samen met vrijwilligers in drie werkgroepen - exposities, optredens
en zingeving – werkt ze aan een programmering.
‘We willen levendigheid brengen op Dekkerswald. Er
wonen en werken weliswaar veel mensen, maar ze
zien elkaar zo weinig. De kapel moet het cultuurhuis
van Dekkerswald worden: hier gebeurt het, hier
gaat het ergens over, dit is onze plek.’
De eerste activiteiten variëren van een concert van
het Groesbeeks Gemengd Koor, een Pinkstermis,
een congres over dementie, een kunstexpositie
over hortus conclusus, een toneelstuk over hoe je
als mantelzorger omgaat met dementerenden en
een lezing van Scheffers over de kunst van afscheid
nemen. ‘Nu is het nog te grillig, straks hopen we
meer regelmaat te brengen, dat mensen weten dat
er bijvoorbeeld elke zondagmiddag een concert is’,
vertelt Hartholt. Ze hoopt daarmee ook de buitenwereld binnen te brengen op Dekkerswald. Want
iedereen is welkom in het theehuis en de kapel.
‘We gaan van een gesloten instelling naar een open
woonomgeving waar iets te beleven valt.’
Kapel, theehuis plus de nog aan te leggen tuin moeten straks het hart van die woonomgeving vormen.
Van Lanen koestert de droom dat dit dan echt van
de bewoners wordt: ‘Zingeving in de zorg is niet
alleen maar dingen regelen voor mensen, maar hen
juist uitnodigen om zelf te werken aan de kwaliteit
van hun leven. Samen moeten ze Dekkerswald tot
een goed thuis maken. Dan wordt de kapel weer
echt van de gemeenschap.’

Park Dekkerswald

100 jaar 45

Jan en Leny Rieken

100 jaar familiewerk
op Dekkerswald
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Z

Persoonlijk
ijn grootvader ging in 1913 op

Leny: ‘Onze taak was patiënten met bed of rolstoel

Dekkerswald werken, zijn vader

naar de kapel rijden voor de zondagse mis.

volgde twee jaar later en zelf

Eens in de vijf weken had je dan dienst. In het begin

was Jan Rieken er van 1962 tot

2005 tuinman. Daarnaast doen hij en zijn
vrouw Leny sinds 1971 vrijwilligerswerk
in de Ziekenbrigade en in de kapel.

bracht je elke zondag wel zo’n 30 tot 35 rolstoelen naar
de kapel. En diverse bedden. De patiënten vonden het
heerlijk er even uit te zijn.’
Jan: ‘Het is een andere tijd en de diensten zijn nu niet
meer zo druk bezocht. Het wordt ook niet meer gesti-

‘Straks verdwijnt de naam Rieken van

muleerd op de afdelingen. We moeten nu zelf iedereen

Dekkerswald.’

vragen of ze mee willen.’
Leny: ‘Het was een drukke tijd. Maar het heeft ons veel

Jan: ‘Mijn familie is goed voor tweehonderd dienstjaren

voldoening gebracht.’

op Dekkerswald. Mijn grootvader Willem Rieken was

Jan: ‘De vrouw van de burgemeester van Groesbeek

een van de eersten die hier kwamen werken. Hij bleef

zat ook hier op Dekkerswald. Toen hij hoorde hoe lang

maar vijf jaar, maar heeft er wel voor gezorgd dat

we dit vrijwilligerswerk al deden, zei hij: dan zal ik jullie

zijn drie zonen hier konden komen werken. Mijn vader

eens voordragen voor een lintje. Dat hoeft niet, zei ik.

Bertus Rieken was stoker. Toen Groesbeek in de oorlog

Ik doe dit werk gewoon, voor mezelf en voor anderen,

geëvacueerd werd, vroegen ze of hij op Dekkerswald

daar hoef je me niet voor te prijzen.’

kwam wonen. Hij kon niet gemist worden. Zelf heb ik
hier negen maanden gewoond. We bivakkeerden met

Gregoriaans

vijf gezinnen in de aula, mannen, vrouwen, kinderen,

Jan: ‘Er was hier een nonnenkoor. Een oud nonneke

alles door elkaar.’

vond dat koor maar niks, ze wilde er mannen bij. Ze

Leny: ‘Jij vertelt altijd dat het een mooie tijd was.’

heeft net zo lang bij het mannelijk personeel gelopen

Jan: ‘Ja, dat was het ook. We hadden de ruimte om

tot ze voldoende zangers had. We moesten de nachtmis

lekker te ravotten. En als je bij de zusters binnen liep,

voor Kerst doen, in het Gregoriaans. Dat had ik nog

kreeg je altijd een appel of een kapje met boter.’

nooit gedaan. Wekenlang hebben we in de bibliotheek

Leny: ‘Toen je vader met pensioen ging, kon jij zijn

geoefend.’

werk overnemen, maar dat wilde je toch niet.’

Leny: ‘Maar met kerst zongen jullie! Het was echt
mooi.’
Jan: ‘Het was zo’n succes dat we met Pasen weer

’Het werk voor de Ziekenbrigade
heeft ons veel voldoening gebracht’

mochten. En sindsdien hebben we elke zondag gezongen.’
Leny: ‘In 1983 ben ik er ook komen zingen. Maar er
vielen steeds meer zusters af en nu is ons koor te klein
geworden.’
Jan: ‘Als tuinman heb ik jarenlang de bloemstukken

Jan: ‘Hij moest elke ochtend om vijf uur beginnen,

voor de kapel verzorgd. Toen ik met de vut ging, vroeg

want om zes uur moesten de keuken, de kapel en de

pastor Kees Scheffers me: “Je laat me toch niet in de

wasserij stoom hebben. En elke zondag had hij dienst.

steek, he?”.’ Dus dat heb ik ook nog jaren gedaan. Dan

Later heeft mijn vader ander werk voor me geregeld,

gingen Leny en ik samen naar de markt of Intratuin

als terreinbeheerder bij het kinderastmacentrum

om bloemen te kopen, het groen plukte ik meestal op

Eikeloord. Laat maar komen, zei directeur Peeters, ik

Dekkerswald.’

hoefde niet eens te solliciteren.’

Leny: ‘Je maakte er altijd iets moois van. Zuster Noor-

Leny: ‘Dat zou nu niet meer kunnen.’

dermeer heeft al die bloemstukken gefotografeerd.’

Ziekenbrigade

Jan: ‘Jammer dat er zo veel verandert, maar het is nu
eenmaal zo.’

Jan: ‘In 1971 hebben Leny en ik ons aangemeld als

Leny: ‘Als wij ermee ophouden verdwijnt de naam

vrijwilliger voor de Ziekenbrigade, na een preek van

Rieken van Dekkerswald.’

rector Vostermans in de Groesbeekse Sionskerk. Hij
had in één zondag zo’n vijftig vrijwilligers bij elkaar
gepreekt.’
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Zusters op Dekkerswald

Persoonlijke aandacht
stond voorop
Bijna honderd jaar, van 1913 tot 2007, verbleven de Zusters Onder de Bogen op
Dekkerswald. Ze verpleegden zieken en zorgden voor ouderen, werkten in de keuken,
naaiden lakens, slopen en habijten. En dat alles vanuit een gedeelde inspiratiebron en
gesteund door de eigen zustergemeenschap.
Op 21 juli 1913 arriveren om elf uur ’s ochtends vijf

behoeften van de tijd. We zijn nu bijvoorbeeld hier in

zusters in wit habijt op Dekkerswald. Ze lopen door

Maastricht bezig een stiltecentrum op te richten, waar

een speciaal voor hen met guirlandes versierde pavil-

mensen even tot rust kunnen komen in het tumult

joengang naar de refter alwaar ze een boterhammetje

van het moderne leven.’ Waar hun werk is, is ook hun

eten. Daarna is er werk aan de winkel: de directiekeet

kloostergemeenschap.

moet worden omgetoverd in een kapel. Een in een

Het een kan niet los

etui meegebrachte monstrans (houder om de hostie te

worden gezien van het

tonen) krijgt er een plek en de volgende ochtend vindt

ander. ‘Doordat je het

de eerste Heilige Mis plaats op Dekkerswald.

doet vanuit een gemeenschap, is het werk

‘Ik heb mijn roeping
op Dekkerswald gevonden’

Liefdezusters

makkelijker en rijker.

Met de komst van moeder-overste Julie en haar vier

Iedereen werkt vanuit dezelfde inspiratiebron.’

zusters begon de gemeenschap van de Liefdezusters

Zuster Paulie, tot 2011 provinciaal overste, was vooral

van de Heilige Carolus Borromeus op Dekkerswald.

op afstand bij de communiteit op Dekkerswald betrok-

Deze congregatie, beter bekend als Zusters Onder de

ken, maar haar woorden worden herkend door zusters

Bogen - omdat hun Moederhuis zich letterlijk onder de

die wel op het terrein woonden en werkten. Zuster
Theodarde Theunissen, van 1971 tot 1990 naaister op
Dekkerswald: ‘Doordat je je gesteund wist door elkaar,
kon je meer oppakken.’ Zuster Nothburga Meurders,
die van 1971 tot 1998 de scepter in de keuken zwaaide,
knikt. ‘Als iemand het een dag wat moeilijk had, was
het vanzelfsprekend dat je elkaar steunde.’ Lachend:
‘En als er weer eens gemopperd werd dat het eten niet
lekker was, vond je troost bij elkaar.’

Puddingmiddag
De zusters begonnen en eindigden hun werkdag

Vlnr: zuster Paulie,

dagelijks in de kapel. Die ‘aandagtige bidplaats’ zoals

zuster Theodarde en

stichteres Elisabeth het al noemde, was nodig om het

zuster Nothburga

werk goed te kunnen doen. Of zoals zuster Paulie het in
2007 bij het vertrek van de zusters van Dekkerswald

bogen van de St. Servaaskerk in Maastricht bevindt

formuleerde: de kapel is symbool voor ‘de Bron waar

- werkte al samen met dokter Van Spanje, de initia-

vanuit de dienst aan de patiënten hier gedragen kon

tiefnemer van de katholieke sanatoria. De komst van

worden’ en van waaruit ‘bezielde zorg’ ontstaat.

de zusters naar Dekkerswald om daar de ziekenzorg

Zeker in het begin gebeurde het werk heel spontaan,

op zich te nemen was dan ook snel beklonken. ‘We

zonder vaste werktijden. De zusters zorgden, kookten,

zijn een congregatie waar God oprecht gediend wordt’,

maakten schoon, naaiden lakens en slopen, brachten

vertelt zuster Paulie Douven. ‘Onze stichteres Elisabeth

wekelijks de communie rond en beijverden zich daar-

Gruyters zei: “Je moet Gods liefde met wederliefde

naast om het verblijf voor patiënten en bewoners zo

beantwoorden en mensen in nood helpen.” Die liefde

aangenaam mogelijk te maken. Voorop stond een

is tot op de dag van vandaag de bron van waaruit we

goede sfeer en voldoende ontspanning. ‘We organiseer-

werken: de noden van de medemens lenigen, al naar

den extra dingen, zoals een puddingmiddag of taart-
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middag voor de patiënten’, vertelt zuster Nothburga.
‘Dat was enig!’
Bij al het werk stond persoonlijke aandacht voorop.
‘Het gaat ons om aandacht voor heel de mens, voor
alles wat iemand meemaakt en zijn persoonlijke
zorgen’, vertelt zuster Paulie. ‘Dat is een instelling die
we als zusters allemaal hebben. Ook daarin word je
gevoed door de gemeenschap, doordat je samen bent.
Gebed, apostolaat en zorg, dat vormt een eenheid.’

Roeping
Zuster Theodarde kwam als juffrouw Theunissen
vanuit Groesbeek op Dekkerswald werken. Ze was het
zat om als coupeuse naar al haar klanten te moeten
fietsen en zocht een plek om intern te komen werken.
Na een advertentie kreeg ze reacties uit Amsterdam
en Rotterdam. Maar daarheen wilde ze niet en meneer
pastoor was het met haar eens. ‘Hij zei dat ik zo op
Dekkerswald kon beginnen.’ Of ze dan ook het klooster
in ging, vroeg haar schoonzus. ‘Ik werd spinnijdig en
zei: “Dat doe ik niet!”. Maar na twee, drie jaar begon
het te kriebelen, het religieuze leven trok me. Ik heb
mijn roeping op Dekkerswald gevonden.’
Zuster Nothburga noemt de saamhorigheid als belangrijke reden voor haar intrede bij de zusters. En zuster
Paulie wist al heel vroeg dat ze naar het klooster zou
gaan. ‘Ik wist het, maar wilde het nog niet. Toen een
pater me een congregatie adviseerde, zei ik: nee, dan
ga ik naar De Bogen. Toen wist ik wat ik wilde. Mij trekt
de eenvoudige, blije sfeer, het samen leven vanuit de
Bron.’
Zuster Nothburga kijkt met genoegen terug op haar
tijd op Dekkerswald. Al was het werk in de oude keuken
zwaar en smeet ze om zich af te reageren regelmatig
de deksels van de etensketels met kracht in de afwasbak, ze noemt het een ‘enige tijd’ met ‘ongelooflijk veel
plezier’. Zuster Theodarde heeft louter fijne herinneringen aan Dekkerswald. ‘Mijn mooiste herinnering is dat
ik daar mijn roeping heb gevonden. Ik was er gelukkig.’
Inmiddels wonen ze alle drie in het Maastrichtse moederhuis waar ze hun religieuze gemeenschapsleven, zij
het niet meer werkend, voortzetten. Op Dekkerswald
herinnert de kapel nog aan hun verblijf: na de renovatie kreeg deze de naam kapel Onder de Bogen. ‘Dat
gebaar waarderen we zeer’, zegt zuster Paulie. ‘Het is
de verbinding van het verleden naar het nu, waarin de
Zuster Paulie: ‘Het gaat ons om aandacht voor heel de mens,

kapel een nieuwe functie krijgt voor de bewoners van

voor alles wat iemand meemaakt en zijn persoonlijke zorgen’

Dekkerswald.’
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Annemarie van Steenveldt

Een beetje getrouwd
met Dekkerswald
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I

Persoonlijk

n 1976 kwam de 17-jarige Annemarie

werk. Het is een tweede thuis. Als ik ziek ben, mis ik

Driessen in de verpleegstersflat

mijn werk, mijn collega’s, mijn patiënten, het zorgen

wonen voor de interne opleiding

en regelen. Ik sta ook altijd klaar voor het werk. Als ze

ziekenverzorging. Ze raakte verknocht

aan het werk en aan Dekkerswald. ‘Als ik
ziek ben, mis ik mijn werk.’

bellen, kom ik.
Ik ben dagcoördinator op verpleegafdeling 1 van het
UCCZ en regel daarnaast de nazorg. Een van mijn
bijscholingen was palliatieve zorg. Die begeleiding
van die laatste fase heb ik altijd fijn gevonden. Het

‘In de verpleegstersflat ging het er streng aan toe. Er

geeft jezelf ook rust als je iemand goed en mooi kunt

mochten geen jongens naar binnen, daarop zagen de

begeleiden naar de dood. Vroeger ging ik altijd naar

nonnen toe. Twee broers van mij kwamen een keer een

de uitvaart van de patiënten. Maar dat werd me te

kast brengen. Ze moesten zich melden bij de mentrix

veel, ook emotioneel. Ik sluit het tegenwoordig op de

en die geloofde eerst niet dat het mijn broers waren.

afdeling af.’

Bij de gratie Gods mochten ze de kast naar boven
dragen, maar daarna moesten ze meteen weg.

Voldaan

In de huiskamer zat de mentrix ook altijd, dat vonden

‘Ik heb nooit spijt gehad van mijn beroepskeuze. Mijn

we maar niks. We zaten liever samen op onze kamers,

werk geeft me een voldaan gevoel, ik kan mezelf hier

stiekem roken en bier drinken. Twee keer per week

volledig in kwijt.

mochten we laat thuiskomen, om twaalf uur. Als je te

Het werk is wel veranderd. Vroeger stond je heel veel

laat kwam, moest je op het matje komen.

aan het bed, nu zijn daarvoor verpleegassistenten. Wij

Toen ik eenmaal mijn diploma had, werd het soepeler.

doen alleen nog de complexe zorg en zijn verder vooral
bezig met regelen en rapportages schrijven. Vroeger
was het echt lichamelijk zwaar werk. Je begon om half

‘Je kunt hier jezelf zijn,
niemand hoeft op de tenen te lopen’

acht en dan moest je in anderhalf uur zes mensen
gekapt en gekleed klaar hebben zitten in de rolstoel.
Als je dat niet redde, was je een slechte leerling en niet
geschikt voor het vak. Geen wonder dat iedereen uit
mijn tijd last heeft van nek- en rugklachten. Ik moet er
nu nog niet aan denken om thuis te zitten, maar nog

Mijn verkering mocht op bezoek komen. Later ging ik

tot mijn 67e werken in deze baan is lichamelijk waar-

samenwonen in Molenhoek. Dat was ongehoord. Ik

schijnlijk te zwaar.’

moest verantwoording komen afleggen bij zuster Paula.
Nu zou ik zeggen: “Dat gaat je niks aan”, maar toen
durfde ik dat niet. Ik legde uit dat we samen een huis
hadden gekocht en dat we er wel moesten gaan wonen,
omdat er anders gevaar bestond dat het gekraakt zou
worden. En ik beloofde dat ik echt zou gaan trouwen.
Toen was het goed.’

Grote familie
‘Ik zie me nog de allereerste dag uit de bus stappen en
hier het terrein oplopen. Het was hier dicht begroeid
met rododendrons, alsof je in een andere wereld
kwam. Zoveel rust!
Ik heb hier altijd met heel veel plezier gewerkt. Je
kunt jezelf zijn, niemand hoeft op de tenen te lopen.
Het voelt als één grote familie: iedereen kent elkaar,
zegt elkaar gedag en is er voor elkaar als er iets is. Ik
heb voor bijscholing wel eens in een ander ziekenhuis
gewerkt, maar dat vond ik niks. Zo groot en anoniem.
Ik kan eigenlijk niet zonder mijn werk. Ik ben getrouwd, maar ik ben ook een beetje getrouwd met mijn
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Vlnr Anne Jonkers, Eric Jacobs en Jan Rieken.

Voor en door het personeel
Van 1988 tot 2004 kende Dekkerswald een actieve personeelsvereniging. ‘De wens om onszelf en de patiënten
te entertainen stond voorop’, aldus bestuursleden Eric Jacobs en Constance Kregting. Door het jaar heen
organiseerde het bestuur tal van activiteiten zoals een braderie, een zeskamp, een fietsenrally,
Sinterklaasvieringen met een van de artsen als goedheiligman en kerst-ins met Eric als Kerstman en
Constance als Kerstvrouw. Ook waren er geregeld stedentrips, naar Parijs, Praag, Berlijn en Londen, of een
dagje wadlopen.
Dekkerswald had een eigen personeelsblad, De Waldhoorn, geschreven voor en door het personeel. Bij de
splitsing van Dekkerswald in ZZG zorggroep en UCCZ werd de personeelsvereniging opgeheven. De
medewerkers van UCCZ vallen formeel onder het Radboud UMC en de daar al bestaande personeelsvereniging.
ZZG zorggroep heeft personeelsverenigingen op de verschillende locaties, maar niet centraal. Dat wil niet
zeggen dat er geen activiteiten voor medewerkers zijn. Zo is een groep medewerkers al druk aan het
repeteren voor een musical die in 2014 bij het personeelsfeest wordt opgevoerd.
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Dorp Dekkerswald
Lange dienstverbanden en een warme

iedereen apart. Het mannelijk personeel zat vaak in

onderlinge betrokkenheid. Dat kenmerkte

de kassen te pauzeren, het vrouwelijk personeel zat

jarenlang de werkgemeenschap

binnen, maar apart van de artsen.’
Vooral de directeuren waren vormelijk in de omgang en

Dekkerswald. (Oud-)medewerkers halen
herinneringen op aan personeelsfeestjes tot
in de kleine uurtjes, zeskampen met groene
zeep en de fameuze jacht.

hielden afstand. ‘Ik kende geneesheer-directeur
Huinink ook privé en dan was het gewoon Koos en
Puck, maar op de afdeling moest ik dokter Huinink
zeggen en sprak hij mij aan met meneer Eliazer’,
vertelt Puck Eliazer (fysiotherapeut 1963-1993). Eric

Het was op het 25-jarig jubileumfeest van Corry de

Jacobs (facilitair manager, sinds 1982 in dienst) herin-

koffiejuffrouw. De artsen hadden niet alleen een

nert zich dat hij in dezelfde auto reed als Huinink: ‘Een

stukje voorbereid voor de jubilaris, ze hosten later

mooie Renault 30. Hij vroeg me van welke dokter die

ook gewoon mee in polonaise. Niks geen kapsones,

toch was.’
Puck: ‘Het was heel gezellig om te werken, maar de
directeur bepaalde wat er gebeurde. Punt uit. Later

’Bij Dekkerswald bleef je
tot je pensioen werken’

kwam er een ondernemingsraad. Onze eerste voorzitter was… directeur Peeters! Moet je je voorstellen,
gingen we samen met de directeur op bijscholing.
Leerde hij hoe hij moest voorzitten en wij hoe we voor
onze belangen konden opkomen.’

herinnert Constance Kregting (van 1986-2007 secretaresse). ‘In de tijd dat ik op Dekkerswald woonde, was

Fervent jager

er geen standsverschil meer, het was een kleinschalige

Lange tijd woonden veel medewerkers op het terrein

gemeenschap waarin iedereen elkaar kende.’

zelf. De zusters in het klooster, de geneesheer-direc-

‘Dat was in mijn tijd wel anders’, weet Anne Jonkers

teur in zijn villa, maar ook de chauffeur en de tuinman

(1960-1999 technische dienst). ‘Toen zat in de pauzes

in hun woningen en later alle jonge verpleegsters in de

1962
Personeelsuitje voor het mannelijk personeel
naar Heliomare in Wijk aan Zee.
Achterste rij staand vlnr:
Toon de Bruin, tuinman
Cor Nillessen, wasbaas
Wim Peeters, tuinman
Jo Wessels, timmerman
Jan Rutten, tuinman
Gerard Clavant, transport
Meneer Rokers, schilder
Willy Braam, stoker
Thé Klösters sr., nachtportier
Joep Derks, stoffeerder
Jan Rieken, tuinman
Frans Andriaanse, schilder
Dhr. Hoppenbrouwer, broeder
Herman Wachter, wasserij
Meneer Eckhart, buschauffeur
Koos Hendriks, tuinbaas
Gerrit Westendorp, bosarbeider
Albert van de Pas, huisknecht

Voorste rij vlnr:
Thé Theunissen, bosarbeider
Pietje Poorts, schilder
Gerrit de Leeuw, schilder
Wim van de Logt, bosarbeider
Pietje Nillessen, bosarbeider
Wim Rieken, bosarbeider
Fons Niessing, tuinman
Toon Groning, schilder
Gerrit van Kesteren, bosarbeider
Leo van Wamel, timmerman
Leon Terwindt, bosarbeider
Bart Kersten, boswachter
Jan Jacobs, schildersbaas
Theo Klösters, schilder
Anne Jonkers, technische dienst
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Jagen
op Dekkerswald
Het hele terrein van Dekkerswald besloeg

zusterflat. ‘Het was een eigen leefgemeenschap’, ver-

vroeger 175 hectare, waarvan de gebou-

telt Anne. Dekkerswald had veel eigen voorzieningen,

wen slechts 15 hectare in beslag namen.

van een moestuin tot en met een eigen vuilnisbelt.

De rest was bos, daar liepen zwijnen,

Tussen werk en privé liep vaak geen dikke scheidslijn.

reeën en konijnen. Het hele terrein was

‘Ik kwam ook bij de directeur thuis als hij een lekkende

omheind. Oud directeur Peeters was een

kraan had’, vertelt onderhoudsman Anne. En Jan

fervent jager en de jachtrechten waren

Rieken, tuinman van 1962-2005, kwam regelmatig

door de familie Peeters gepacht.

‘s zaterdags opdraven voor de jacht. ‘Peeters was een

Het bos bood ruimte en voedsel voor zo’n

fervent jager, hij zorgde zelf voor wild op het terrein.

twintig zwijnen, maar soms liepen er meer

Het was dan bijna een eer als je als drijver gevraagd

dan honderd. Het overgebleven voedsel uit

werd.’ Dat heeft ook met ouderwets plichtsgevoel

de keuken werd door Jan de boswachter

te maken, denkt hij. ‘Als er in het weekend een pak

met de tractor aan de zwijnen gevoerd. Dit

sneeuw gevallen was, kwam je als tuinman hier sneeuw

voeren van de zwijnen is voor patiënten

ruimen. Dat deed je gewoon. Trouwens, als je het niet

en scholieren uit de omgeving vaak een

deed, kreeg je dat wel te horen.’

gezellig “uitje” geweest.

Om het terrein van Dekkerswald kwam op een gegeven

Om de wildpopulatie op peil te houden

moment ‘het raster’, een hek om ongenode gasten

moest er tijdens het jachtseizoen wild

buiten te houden. Want volgens de geruchten zouden

afgeschoten worden. Vanuit heel Neder-

er regelmatig prostituees het terrein op komen. Toen

land kwam mensen op Dekkerswald jagen,

directeur Peeters omwille van zijn geliefde jacht een

waaronder ook industriëlen en bekende

binnenhek wilde plaatsen, kreeg hij de vraag of dat wel

Nederlanders. Het tuin- en bospersoneel

stevig genoeg was. Waarop Peeters de legendarische

deed dienst als drijver. Zij joegen de

woorden zou hebben gesproken: ‘Als jouw hek de

zwijnen met stokken op, terwijl de jagers

hoeren kan buitenhouden, dan kan mijn hek de zwijnen

ergens verdekt stonden opgesteld. Na

wel tegenhouden.’

afloop van de jacht werd er flink gefeest,

In praktijk liepen de herten gewoon op het terrein.

door jagers en drijvers apart.

‘De tuinmannen klaagden steen en been, want wat je

Tegenwoordig is de afrastering van het

overdag plantte, werd ’s nachts opgegeten’, vertelt Jan

terrein grotendeels verdwenen en een deel

Rieken.

van de grond is verkocht aan Staatsbosbeheer. Door nieuwe regelgeving in 2004

In datzelfde bos waar de zwijnen en herten rondliepen,

kwam er aan de jachten op Dekkerswald

wandelden de patiënten ook graag. Niet alleen vanwege

officieel een einde.

de gezonde buitenlucht. ‘Op het hele terrein waren
mannen en vrouwen strikt gescheiden. Ze gebruikten
het bos om liefdesbriefjes aan elkaar te verstoppen’,
weet Puck. ‘Er waren ook plekken waar alcohol verstopt
werd.’
Zuster Judith, hoofdzuster op afdeling klasse B, had zo
haar eigen methode om het alcoholgebruik in bedwang
te houden. ‘Ze wist dat bezoek soms alcohol meenam
voor patiënten’, vertelt Puck. ‘Ze maakte de afspraak:
als jij de fles bij mij inlevert, zorg ik dat je elke avond
een borreltje krijgt.’
Jan: ‘Als er iemand was overleden, gaf de familie wel
eens geld aan zuster Judith. Dan zei ze altijd: “Daar
halen we een borreltje van, dan hebben we er allemaal
wat aan, anders drinkt alleen de rector ervan.”.’
Anne: ‘Die rector liep alleen maar te brevieren, verder

Jagers en drijvers poseren bij het eerste wilde
zwijn dat in 1956 geschoten is op Dekkerswald.
Trofee (de kop) heeft jaren in de centrale hal
gehangen. Op de foto: jagers: directeur Peeters
(tweede van links), twee onbekende jagers;
boswachter: Bart Kersten; bosarbeiders: Wim
Rieken, Wim van de Logt, Thé Theunissen en Wim
Kamps; rijkspolitie: de heren Van den Berk en Van
Beek; chauffeurs: Henk Eversen en Thijs Eversen.
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deed hij niet veel. Ja, tijdens een rally is hij nog eens
verdwaald.’

Plezier
In de jaren tachtig en negentig verdwenen de
vormelijkheid, maar de gemoedelijkheid bleef. Eric
heeft menig nieuwe medewerker rondgeleid op het
terrein. ‘Ik zei dan altijd: Je komt nu te werken in Dorp

Vlnr
Puck Eliazer,
journaliste Bea Ros,
Anne Jonkers,
Eric Jacobs,
Jan Rieken en
Leny Rieken.

1985
modeshow, zeskamp en
markt, georganiseerd
door de personeelsvereniging.
Dekkerswald en dat heeft een voordeel en een nadeel:

vloeide rijkelijk. ‘Ik herinner me nog een feest in de

iedereen kent iedereen.’

kelder van het ziekenhuis’, vertelt Puck. ‘We waren

Constance: ‘Het was één grote club, nu heb je twee

iemand kwijt. Hij was een beetje dronken en verdwaald

bedrijven en is het allemaal veel groter geworden.’

en zo in het mortuarium beland.’ Datzelfde feest kende

Eric: ‘Toen ik hier begon, was het de gewoonste zaak

nog een kleine machtsstrijd tussen twee directeuren,

van de wereld dat je gevraagd werd om iets te doen

waar de feestcommissie handig van profiteerde. Puck:

voor de personeelsvereniging of voor de patiënten. Dat

‘De ene directeur vond het om twaalf uur wel welletjes

was de cultuur, je wist niet beter.’

en zei dat de tap dicht moest. Wij van de feestcom-

Binnen die cultuur gingen festiviteiten voor mede-

missie waren het daar niet mee eens en gingen naar

werkers en patiënten plus bewoners hand in hand.

de andere directeur. Die deed de tap weer open en we

Het plezier van de een was ook de pret van de ander.

hebben tot in de kleine uurtjes doorgefeest.’

Lang voor de intrede van activiteitenbegeleiders en
creatieve therapeuten brachten medewerkers elke

De saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid die

woensdagmiddag bewoners naar de aula voor bingo

Dekkerswald lang heeft gekenmerkt, lijkt verleden

of andere activiteit zoals pannenkoeken bakken of een

tijd. ‘Door politiek en bezuinigingen is een zakelijker

taartmiddag. Medewerkers konden hun creativiteit

klimaat ontstaan in de zorg en door het uiteenvallen in

kwijt in de revue, de toneelvereniging, het kerkkoor

twee organisaties is de eenheid verdwenen’, zegt Eric

en de Carnavalsvereniging. Later, tijdens de jaarlijkse

Jacobs. ‘Maar anders is niet per se slechter. Op mijn

zeskamp in de jaren negentig streden de verschillende

afdeling voel ik me nog steeds helemaal thuis.’

afdelingen, liefst verkleed, tegen elkaar, terwijl patiën-

De gepensioneerden kijken in elk geval met tevreden-

ten en bewoners toekeken en genoten. Een helling met

heid terug op hun werktijd. Anne Jonkers: ‘Het was

groene zeep, met kruiwagens rijden en ringsteken met

een goede werkomgeving. Niet voor niets zijn er zoveel

een ‘strijdwagen’. Na afloop was er dan een barbecue

25- en 40-jarige jubilea gevierd. Bij Dekkerswald bleef

met borrel. ‘Je werkte gerust tot twaalf uur ’s avonds

je tot je pensioen werken.’

door om de dingen voor de zeskamp van de volgende
dag klaar te zetten. Dat ging allemaal op basis van
vrijwilligheid’, vertelt Anne.
Ook de personeelsfeesten waren legendarisch. De
eigen koks bereidden een vorstelijk buffet en de tap
Park Dekkerswald
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Puck Eliazer

Pionier in bewegen
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V

Persoonlijk

anuit de toenmalige opleiding

kunnen omgaan met de elektrische rolstoel.

Heilgymnastiek en massage

Later kwam dementie erbij. Dat was een nieuw feno-

belandde Puck Eliazer als hulp-

meen, daar wisten we geen bal van. Kwam er eerst uit

fysiotherapeut op Dekkerswald.

In 1963 kwam hij in dienst en van 1972
tot 1993 was hij Hoofd Fysiotherapie.
Zijn erfenis: twee tennisbanen en diverse
bewegingstherapieën.

de VS de aanpak overgewaaid dat je moest proberen
mensen in het heden te houden, een paar jaar later dat
je juist met ze mee moest praten. Wij als fysiotherapeuten probeerden of we via bewegingen mensen uit
hun stemming konden halen. Als je blij bent, maak je
grote bewegingen en als je verdrietig bent wordt alles
kleiner. Daar speelden we mee.

‘Eigenlijk kon je als zelfstandig fysiotherapeut meer

Dekkerswald is als eerste begonnen met longrevalida-

verdienen, maar ik vond het werk op Dekkerswald erg

tie. Mensen met longziektes hebben vaak een slechte

leuk. Toen ze me na mijn afstuderen vroegen, zei ik:

conditie. Ze durven bijvoorbeeld niet te zwemmen,

“Ik kom voor jullie werken, als jullie een huis voor me

omdat ze doodsbenauwd zijn een aanval te krijgen.

hebben.” Ze boden me een huis in Groesbeek aan,

We zijn begonnen met trainingen om hun conditie te

maar mijn vrouw wilde ab-so-luut Nijmegen niet uit.

verbeteren. We gingen met hen zwemmen en ontdek-

Later kregen we een flat in Nijmegen aangeboden.

ten dat dat juist heel goed was, de luchtvochtigheid

Dekkerswald had een van de eerste verpleeghuizen in

bleek weldadig.’

Nederland. Toen ik hier begon, bestond het Irenepaviljoen net twee jaar en hadden we dertig bedden. Dat

Wijn

werden er heel snel driehonderd. Binnen het jaar kreeg

‘Dekkerswald was een gezellige en leuke plek om te

ik er een collega bij.

werken. Je kreeg veel waardering. Bij 12,5 jaar in
dienst mocht ik een receptie houden op kosten van
de zaak, bij 25 jaar was dat een extra grote receptie,

’Er was niks bekend over fysiotherapie
bij ouderen, we hebben het allemaal
zelf uitgezocht’

met diner. De kok van het restaurant kwam met me
overleggen over het menu en welke wijn er geschonken
werd. Die wijn kwam uit de kelder van Dekkerswald.
Begin jaren zeventig begon ik les te geven op onze
eigen opleiding voor ziekenverzorger. Ik wees erop dat
dat een heel zwaar beroep is en dat sport dus belangrijk is. Ik ging dat bespreken met directeur Peeters en
toen hebben we twee tennisbanen kunnen neerzetten.

Het verpleeghuis heette heel lang ‘erbij’. Dan hadden

Veel meisjes hebben daar gebruik van gemaakt. Later

ze het in het Longcentrum over ‘die oudjes daar’.

konden alle medewerkers daar tennissen en kwam er

Terwijl wij steeds groter werden en zij steeds kleiner.’

een tennisvereniging. Die bestaat nog steeds.

Lopen

Sinds vier jaar ben ik geen lid meer, maar longarts Nico
Cox en ik huren de baan regelmatig voor een uurtje.

‘Voor ons was het gewoon uitproberen. Echt pionieren.

We blijven vaak langer dan dat uurtje tennissen.

Er was niks bekend over fysiotherapie bij ouderen, we

Geen probleem, want iedereen op Dekkerswald kent

hebben het allemaal zelf uitgezocht. Oudere mensen

ons nog.’

werken veel harder dan jonge mensen om beter te
worden. Ze willen niet stil blijven zitten afwachten,
daarvoor hebben ze te weinig tijd. Ik vond het fijn met
hen te werken. Je hoefde hen nooit te stimuleren. En
als dat wel zo was, dan wist ik: nu is het zinvol om
er een psycholoog of maatschappelijk werker bij te
halen. Want dan is er altijd iets aan de hand, een reden
waarom ze niet naar huis willen of kunnen.
Je einddoel was bij ouderen anders dan bij jonge
mensen. Het hoeft niet 100% goed te zijn, als ze maar
snel naar huis kunnen. Ze hoeven niet mooi te lopen,
als ze zich maar zelfstandig kunnen voortbewegen. Of
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Een omgeving
van licht en
groene ruimte

Er is veel veranderd in honderd jaar Dekkerswald, maar een ding
bleef hetzelfde: het grote belang van de omgeving. De oprichters
getuigden van een goede intuïtie: de open en groene omgeving
in het bos tussen Groesbeek en Nijmegen heeft inderdaad een
heilzame werking op de gezondheid.
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’Dekkerswald
verandert
van binnen
naar buiten’
60 Park Dekkerswald
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Hans Blanjaar, directeur ZZG Herstelhotel
“Cliënten blijven middenin de samenleving staan.”

Hoeveel binnen een eeuw ook kan

Dick Herfst, voorzitter van de Raad van Bestuur van

veranderen, niet het grote belang dat

ZZG zorggroep, hecht groot belang aan het door-

iedereen hecht aan de prachtige ligging

trekken van lijnen uit het verleden, zoals dat ook tot

in het boslandschap tussen Nijmegen en
Groesbeek. Een gesprek met Hans Blanjaar
en Dick Herfst over honderd jaar herstel
in een omgeving van licht en ruimte. “Het

uitdrukking komt in het Masterplan dat sinds 2009
de leidraad is voor het nieuwe Dekkerswald. Jezelf
opnieuw uitvinden, noemt Herfst dat, van sanatorium
voor tbc-patiënten tot modern zorgcentrum dat rekening houdt met de jongste inzichten over gezondheids-

Herstelhotel laat zien hoe je hier een mooie

zorg en de plaats van gezondheid in de samenleving.

en hedendaagse invulling aan kunt geven.”

“Denkend vanuit het verleden hebben we drie pijlers
geformuleerd om dit terrein nieuwe betekenis te

Op de tafel van Hans Blanjaar ligt een maquette van
een labyrint. De kunstenaar is net vertrokken en Blan-

geven”, zegt Herfst: “Rust, revalidatie en herstel.”

jaar, verantwoordelijk voor beheer en inrichting van

Van binnen naar buiten

het terrein, kan niet beter illustreren hoe verleden en

Je kunt honderden boeken lezen over het belang van

heden samenkomen in het nieuwe Park Dekkerswald,

herstel in een ruimte van licht en groen. Je kunt ook

waar ZZG zorggroep samen met UCCZ nu al een aantal

een gebouw binnenlopen dat die filosofie in een klap

jaren vorm aan geeft. Wat op tafel staat, verwijst

tot leven wekt. Het in 2012 geopende ZZG Herstelhotel

naar het labyrint in de Servaaskerk in Maastricht, het

is zo’n gebouw. Dit hotel is het tweede leven van

thuis van de Zusters Onder de Bogen, die honderd

verpleeghuis Margriet dat in Nijmegen-Oost dreigde te

jaar geleden aan de wieg stonden van Dekkerswald.

verpieteren en uit z’n voegen barstte. De nieuwbouw

Het nieuwe labyrint krijgt in 2014 een plaats nabij de

op Dekkerswald gaf een geweldige impuls aan wat we

kapel. Hans Blanjaar: “Hiermee drukken we uit dat

op dit terrein willen bereiken, zegt Hans Blanjaar. “Alles

herstel gebaat kan zijn bij inspiratie en meditatie. Van

klopt in dit gebouw”, zo wijst hij op de maatvoering, de

oudsher is zo’n labyrint een meditatief pad. Je hoeft je

kleur, de detaillering. “Dit gebouw wilden we naadloos

weg niet te zoeken zoals in een doolhof. Je kunt in alle

laten opgaan in zijn omgeving. Daar is de architect

rust en bedachtzaamheid je weg bewandelen naar het

prachtig in geslaagd.”

middelpunt.”

Het Herstelhotel is volgens Dick Herfst een fraaie

Dekkerswald rond 1920
Aanzicht achterzijde sanatorium. Het
kleine huis links op de foto was eerst als
bouwkeet en later als tijdelijke kapel in
gebruik. Later is het verplaatst en gebruikt
als garage en chauffeurswoning. In het
souterrain, rechtsonder op de foto, bevond
zich de matrassenmakerij.
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illustratie van de nieuwe kracht die het park moet gaan

Op eigen terrein moet de openheid gestalte krijgen

uitstralen. “Het terrein was een ratjetoe geworden.

met een nieuw te markeren wandelroute door het bos.

We moeten toe naar het herstel van de oude paden-

“Gasten kunnen met hun familie naar het theehuis of

structuur, van de wegen. Het Herstelhotel geeft daar

een wandeling maken door het bos. Dit geeft gestalte

vorm aan.” Het verbeeldt in zijn ogen het zo voorname

aan het revalideren in een mooie omgeving. Samen

streven de langdurige zorg om te turnen naar kort-

dingen ondernemen is bovendien een goede opstap

durend herstel, met als doel de mensen zo snel

naar de eigen omgeving waarin de mensen gaan

mogelijk weer thuis in eigen omgeving te krijgen. “Van
binnen naar buiten”, vat Herfst het concept samen. Wat
het Herstelhotel ook in letterlijke zin tot uitdrukking
brengt. “De verbinding met het landschap is uitstekend
gelukt.”
Hoe ziet van binnen naar buiten eruit? Zo: het onderste
deel van het Herstelhotel heeft een andere kleur

’Het nieuwe masterplan probeert met
respect voor oude uitgangspunten ook
nieuwe lijnen uit te zetten.’

dan het bovendeel, niet abrupt anders, maar subtiel
uitdrukking gevend aan de worteling van het gebouw

terugkeren.” Dekkerswald moet de brug zijn tussen

op het terrein. Zoals ze dat honderd jaar geleden ook

ziekenhuis en thuis, benadrukt Herfst.

al hadden bedacht, omdat alle gebouwen van buiten

“Het is aantoonbaar dat de invloed van bomen gunstig

bekleed waren met wat donkerder metselwerk onderin,

uitwerkt op herstel”, weet Hans Blanjaar. Ook licht is

dat overging naar een andere tint in de bepleistering

belangrijk, vandaar de grote aandacht ervoor in de

hoger op de gevels. En buiten komt letterlijk binnen in

gebouwen, naast materiaalgebruik en de combinatie

het prominent aangebrachte fotobehang: drie land-

van kleuren. Het herscheppen van Dekkerswald hoeft

schapsvormen uit de nabije omgeving die de drie delen

van Blanjaar overigens geen rigide terugkeer te zijn

van het hotel elk een eigen charme geven. De Bruuk

naar het vroegere landschap. “Het nieuwe masterplan

verwijst naar het moerasgebied, Kraayendal naar het

probeert met respect voor oude uitgangspunten ook

bos en Mulderskop naar de heide. En in het restaurant

nieuwe lijnen uit te zetten.” Zo moet er een andere

kunnen cliënten en bezoekers uitkijken op een zich

invulling komen voor het uitzicht dat honderd jaar

tientallen meters uitstrekkende fotocollage van de

geleden nog te genieten viel: vanaf het hooggelegen

Nijmeegse stuwwal, van boven zachtblauw aangelicht

Dekkerswald kon men vroeger tientallen kilometers

met speciale lampen die de indruk versterken dat je

uitkijken over de Maasvallei. “Iedereen denkt dat al

buiten zit. Dick Herfst: “Op Dekkerswald moet je je

deze bomen er altijd al waren, maar dat is niet zo.

goed voelen, ontspannen zijn, we willen een omgeving

Veel is latere aanplant.” Herstel van uitzicht vergt de

zijn die rust uitstraalt. Dat draagt allemaal bij aan

kap van tientallen bomen, volgens Blanjaar “een heel

herstel.”

lastige opgave”.
Een wens voor beide heren is dat Dekkerswald wordt

Een open park

ontdekt door het grote publiek. Het ooit zo besloten

Al honderd jaar geldt op Dekkerswald het adagium dat

en autarkische sanatorium zal worden omgetoverd

de omgeving heilzaam werkt op het herstel. Dat is nu

tot fraai publiekspark, waar iedereen welkom is voor

niet anders. Dick Herfst wijst erop dat het landschap

een wandeling met een terrasje na bij het Theehuis.

onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur, met in-

Ook de in 2012 heropende Kapel past in dit stramien,

middels open verbindingen naar de Bieseltsebaan en de

zegt Herfst. De restauratie van het gebouw is volgens

rest van het bos richting Groesbeek en Heumensoord.

hem mooi samengevallen met de heruitvinding van

Dick Herfst, voorzitter Raad van Bestuur ZZG zorggroep:
“Dekkerswald is brug tussen ziekenhuis en thuis.”
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zijn functies. “Het is van centrum voor geloof nu het

en ons niet te laten verleiden tot initiatieven die snel

centrum van het park geworden, met multifunctionele

geld opleveren.” We moeten vertrouwen houden in

functies die voor iedereen toegankelijk zijn. Ook dit

onze visie, spreekt Blanjaar zichzelf toe. “We zullen een

sluit aan op onze visie ‘van binnen naar buiten’.”

lange adem nodig hebben om het nieuwe Dekkerswald

Gewone mensen binnenhalen onderstreept het beeld

te gaan realiseren.”

dat onze cliënten middenin de samenleving blijven

Gevraagd naar het landschap van zijn dromen noemt

staan, zegt Blanjaar. Margriet werd in 2012 met pijn in

Hans Blanjaar Klimmendaal in Arnhem, Dick Herfst

het hart verlaten, omdat ziek en gezond in die opeen-

heeft als ideaalbeeld Valencia voor ogen. Lees: de

gepakte woonwijk elkaar niet konden ontlopen. Een

pleintjes in de stad waar oudjes op de bankjes zitten

goed bezocht park geeft het beste van twee werelden:

en een oogje houden op de kinderen, een ruimte waar

samen leven in de fraaist denkbare omgeving. In het

werkenden, bezoekers en ouders door elkaar lopen,

vroegere Margriet kwamen ziek en gezond bijvoorbeeld

kortom: waar het hele leven aan je voorbijtrekt. Zoals

samen bij de dierenweide. “Die verhuizing staat nog op

je vanuit het Herstelhotel zicht hebt op het schoolplein

stapel: volgend jaar zal op ons terrein zo’n weide zijn.”

van Kentalis, en dan uitgebreider. Herfst zou het liefste
“nog meer samenleving” binnenbrengen. “Er is een

Wonen met zorg

wereld te winnen om de overgang tussen ziekenhuis

Welke uitdagingen liggen voor het honderdjarige

en maatschappij te overbruggen.” Als uitdaging noemt

Dekkerswald in het verschiet en welke valkuilen liggen

Herfst de zorg voor de steeds ouder wordende mensen,

op de weg? Dick Herfst wijst op het plan voor pakweg

zonder hospitalisering. “Hoe geef je dat vorm? Waar

250 extra woningen aan de rand van het park, richting

genees je nog, en waar begint de acceptatie?” Herfst

de uitgang, om de overgang te markeren: dieper in het

ziet een opdracht in het leren leven met de beperkin-

bos de wat intensievere zorg, aan de rand de mensen

gen. “Op een gegeven moment is het zover dat mensen

die nog meer in de samenleving staan. De woningen

weten wat ze hebben en wat ze houden. Wat maak je

zijn voor bijvoorbeeld oudere echtparen, van wie een

binnen die beperkingen nog van je leven? Je kunt er

hulpbehoevend is en de ander ondersteuning biedt.

de hele dag over blijven mopperen, maar daar word

“Voor gewone seniorencomplexen is geen plaats. Onze

je niet gelukkiger van. Invulling geven aan die laatste

functie is zorg bieden, wonen is niet onze primaire

levensfase is een van de belangrijkste opdrachten van

taak.”

Dekkerswald.”

Als grootste valkuil in deze onrustige tijden noemt
Hans Blanjaar het opportunisme. “Het is de kunst de
grote lijnen vast te houden bij de uitbouw van het park,
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Organisaties op het park
Kentalis
Naam
Afdelingen
Activiteiten

Koninklijke Kentalis
Terwindt, De Open Cirkel, Personeel en Organisatie, Ambulante Dienstverlening.
Speciaal Onderwijs Cluster II (Terwindt), Vroegbehandeling, dagbehandeling, residentiële plaatsing
(Open Cirkel)

Personeel
Leerlingen
Waarom Dekkerswald

46 (Terwindt)
109 (Terwindt)
De rust en de ruimte die voor de kinderen een meerwaarde zijn, al zou vestiging middenin een wijk
een minder ‘weggestopte’ indruk geven.

Taborhuis
Naam

Stichting Taborhuis

Vestigingen

Eén vestiging, sinds medio jaren 90.

Activiteiten

Psycho-oncologische behandeling voor mensen met kanker en hun naasten.

Personeel
Cliënten
Waarom Dekkerswald

Zes mensen in dienstverband en zes mensen op freelance basis.
Ongeveer 350
De goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid, met prachtige omgeving die goed past bij het werk
van het Taborhuis.

UCCZ
Naam
Afdelingen

Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald (UCCZ)
Polikliniek, Verpleging, Revalidatie, Operatiekamer, Röntgendiagnostiek, Klinisch Chemisch
Laboratorium, Longfunctie afdeling, RAAcK (Regionaal Astma- en Allergiecentrum voor Kinderen),
CF-Centrum Oost-Nederland.

Activiteiten

Het UCCZ Dekkerswald is een expertisecentrum dat zich richt op specialistische zorg voor mensen
met een (complexe) chronische aandoening. Het unieke behandelconcept heeft naast specialistische
patiëntenzorg ook aandacht voor vermindering van klachten en belemmeringen, het leren
omgaan met de ziekte en zelfmanagement bij patiënten. Door de interdisciplinaire teams wordt
hoogwaardige ketenzorg geboden in behandelingen op maat. De focus ligt op: COPD, Astma, Allergie,
TBC, Bronchiëctasie, Cystic Fybrosis (CF), Slaapapneu (OSAS), Astma en allergieën bij kinderen,
Longemfyseem, Bronchitis/Recidiverende luchtweginfecties, Chronische pijn, Longrevalidatie,
Hartrevalidatie.

Personeel
Cliënten (2012)

250
Polikliniek consulten 7.720
Polikliniek Pijnbehandeling consulten 3.957
Revalidatie opnames 285
Revalidatie consulten 1.371
Verpleegafdeling opnames 2.437
OK operaties 2.016

Waarom Dekkerswald

Fraaie vestiging in het monumentale hoofdgebouw, dat honderd jaar geleden onderdak gaf aan
Sanatorium Dekkerswald en tot 2009 aan het Universitair Longcentrum Dekkerswald. De focus van
UCCZ in dit pand ligt nog steeds grotendeels op longziekten. De fraaie bosrijke omgeving zorgt voor
een rustige en informele sfeer en wordt door patiënten als zeer prettig ervaren. Bovendien bevordert
de kleinschaligheid de samenwerking binnen gespecialiseerde teams, wat de basis vormt voor
effectieve en efficiënte multidisciplinaire zorgverlening.
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Top-Care
Naam

Ciran/Top-Care

Vestigingen

Top-Care Nijmegen

Activiteiten

Resultaatgerichte revalidatiezorg gericht op zelfredzaamheid en eigen regie. Doel is van afhankelijkheid van zorg naar zelfredzaam in een goed leven.

Cliënten
Personeel
Waarom Dekkerswald

Ruim 400 per jaar
25
Park Dekkerswald is een omgeving naar ons hart. Het is een locatie waar mensen het leuk vinden om
naar toe te komen. De ligging in de bossen is uniek en sluit perfect aan bij onze therapie.
(Zie ook de artikelen op pagina 42 en pagina 82)

Werkenrode
Naam
Activiteiten

Werkenrode School (onderdeel van Pluryn)
Voortgezet Speciaal Onderwijs, leerroute Dagbesteding

Personeel

25

Leerlingen

48

Waarom Dekkerswald

Dichtbij de hoofdlocatie van Werkenrode School op de Nijmeegse baan in een mooie en veilige
omgeving.

ZZG zorggroep
Naam
Vestigingen
Eikenhorst

ZZG zorggroep
Eikenhorst, Berkenhof, ZZG Herstelhotel, De Kentering, Kapel Onder de Bogen
Verpleeghuiszorg nieuwe stijl sinds mei 2012 voor mensen met dementie en lichamelijke beperking.
Alle bewoners hebben een eigen tweekamerappartement.

Berkenhof

Kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. Verpleeghuiszorg volgens het vlinderconcept.
Eenpersoons- en tweepersoonskamers.

ZZG Herstelhotel

Revalidatie en herstel na bijvoorbeeld een zware operatie, een gebroken heup of een CVA. Inclusief
mogelijkheden voor overbruggingszorg, tijdelijk verblijf en een vakantie met zorg.

De Kentering
Kapel Onder de Bogen

Huisvesting van de Raad van Bestuur en de centrale ondersteunende afdelingen.
Multifunctioneel centrum in de gerestaureerde voormalige kapel van Zusters Onder de Bogen.
Met ruimte voor muzikale en andere optredens, voor tentoonstellingen en congressen en
zingevingsactiviteiten. Het naastgelegen theehuis is een plek om na een wandeling of bezoek aan een
voorstelling of expositie na te genieten onder het genot van koffie, thee of lunch.

Cliënten
Personeel
Waarom Dekkerswald

Totaal 286 (per 1 juli 2013)
Totaal 684 (+ een groot aantal vrijwilligers)
Park Dekkerswald is een unieke plek in Nederland. Een plek die gekenmerkt wordt door rust, natuur,
herstel en balans. Veilig, comfortabel en fijn verblijven in het groen, ver van de hectiek van alledag,
maar midden in de samenleving. Een omgeving die bijdraagt aan een hogere kwaliteit van leven. Ten
aanzien van de appartementencomplexen waarin ZZG zorggroep verpleeghuiszorg levert, geldt dat
de mensen die er wonen een bewuste keuze voor deze plek hebben gemaakt. Zij hebben behoefte
aan rust en een groene, bosrijke omgeving.
Met betrekking tot het ZZG Herstelhotel geldt daarnaast nog dat deze keuze is gemaakt in verband
met de bovenregionale functie die het ZZG Herstelhotel heeft.
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Park Dekkerswald
Organisaties op het park
Zie pagina’s 64 en 65

A Kentalis - De Open Cirkel
B Kentalis - Terwindtschool
C Taborhuis
D UCCZ
E Werkenrode School
F ZZG zorggroep - Eikenhorst
G ZZG zorggroep - Berkenhof
H ZZG zorggroep - Herstelhotel
I ZZG zorggroep - De Kentering
J ZZG zorggroep - Kapel Onder de Bogen, Theehuis
K ZZG zorggroep - De Plataan, in aanbouw
L Top-Care

Tien sporen naar het verleden
Zie pagina’s 70 t/m 73

1 Portiersloge
2 Huize Bethel
3 Het lunchbankje

G

4 Kaarsentafel
5 De Villa
6 Gedenkboek
H

7 Gietijzerwerk trappen
8 Het dakterras
9 Bankje langs bezinkingsvijver
10 Kweekbakken

Overige markante punten
a Woning tuinman. Eerste huis, bouwjaar 1912
b Hezelburcht, villa van de directie, bouwjaar 1912
c Woning boswachter, bouwjaar 1927
d Woning technische dienst, bouwjaar 1927
e Woning machinist, bouwjaar 1933
f Woning voor artsen, bouwjaar 1947
g Woning voor artsen, bouwjaar 1947
h Woning dr. Henneman, bouwjaar 1959
i Woning voor artsen, bouwjaar 1965
j Woning chauffeurs, bouwjaar 1969
k Woning rector, bouwjaar 1972
l Gymzaal
m Tennisbanen, aanleg begin jaren ‘70
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Rob en René Eversen

Einde aan een
chauffeursdynastie
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D

Persoonlijk
ecennia lang werkten Rob en René

René: ‘Je moest wel geduld hebben. Om drie uur

Eversen, in navolging van hun vader

’s nachts kon ik vaak nog een blokje om lopen want

Thijs, als chauffeur op Dekkerswald.

Peeters verliet meestal als laatste het feest.’

De broers (58 en 61 jaar) zijn

geboren op Dekkerswald, een van hen zelfs
in de kapel. Ze reden voor de directeur en
brachten patiënten en goederen rond.

Rob: ‘In 1981 kwam ik op Dekkerswald voor het
patiëntenvervoer: mensen thuis ophalen voor de
dagopvang en ’s avonds weer terugbrengen. En dan
ben je meer dan een chauffeur.’
René: ‘Want toen de begeleiders werden wegbezuinigd
kregen wij die rol. Er kwam veel werk bij, soms zwaar.

Rob: ‘In dit kantoortje bij de garage komen al jaren-

Probeer maar eens iemand die niet wil meewerken een

lang mensen bij elkaar, voor ex-medewerkers is het

jas aan te trekken.’

echt een pleisterplaats. Hoe klein het ook is, er kunnen

Rob: ‘De mensen die wij ophaalden: daar is iets mee,

acht man in en de koffie staat altijd klaar. Dit is mis-

vaak zijn ze aan het dementeren. Ik ging ooit een

schien wel mijn belangrijkste plek op Dekkerswald.’

vrouw ophalen die probeerde de geiser te ontsteken.

René: ‘Er liggen hier ongelooflijk veel herinneringen.

Met kranten en vuur. De boel stond in de fik. Je hebt

In onze jeugdjaren kwamen vriendjes graag bij ons

als chauffeur ook een signalerende rol.’

spelen. “Op Dekkerswald is altijd iets te doen”, zeiden

René: ‘Dat is het verschil met een taxibedrijf. Die rijdt

ze, en dat was ook zo.’

alleen. Instappen, uitstappen. Het is niet dat wij beter

Rob: ‘Misschien wordt de garage wel afgebroken om de

zijn dan taxichauffeurs. Wij kunnen gewoon meer tijd

weg recht te kunnen trekken. Dat doet me wel wat.’

voor alles nemen.’

René: ‘Het is logisch dat de boel verandert. Het móet

Rob: ‘Ik kwam eens ‘s ochtends iemand ophalen en die

veranderen. Als alles hetzelfde was gebleven, hadden

zat nog in haar stoel. Ik kon door het raam al zien dat

we waarschijnlijk niet eens meer bestaan.’

ze er niet normaal bijzat. Ik wist dat haar dochter drie

Rob: ‘Mijn vader reed vlak na de oorlog voor directeur

huizen verder woonde. Die kon ik er meteen bijhalen.’

Henneman. Een strenge man in mijn herinnering. Dat

René: ‘In de toekomst moeten de gemeentes gaan

beeld blijft vanwege mijn vader. Die boog voor die

betalen, dan moet het op z’n goedkoopst. Dan zal het

man: ja directeur, nee directeur.

vervoer er niet beter op worden.’

René: ‘Maar hij was niet onaardig. En hij kende elk

Rob: ‘Het leuke van Dekkerswald is dat we altijd mee

gezin op het terrein en iedereen die hier werkte. Er

kunnen denken. Over de aanschaf van materieel, we

gebeurde niks zonder dat hij het wist.’

hebben sommige dingen helemaal zelf uitgedokterd.’

Rob: ‘Henneman wilde rijden in een limousine. Mijn

René: ‘We kregen het vertrouwen van de directie.

vader reed met handschoenen aan en een pet op, ook

Dat ging niet zomaar, maar we lieten zien dat het op

als Henneman naar de kapper moest. Hij stond 24 uur

onze manier beter werkt. We hebben het vertrouwen

per dag tot zijn beschikking.’

gewonnen.’
Rob: ‘We hebben een aanhanger ontwikkeld met

’Als wij medicijnen ophalen, tellen we
even na of het aantal pakketjes klopt.
Dat is het verschil met een taxibedrijf.’

een lift erop. Uniek in Nederland. Die hebben we nog
gepresenteerd op de Bedrijfsauto RAI.’
René: ‘Er reden voor intern transport van die electroautootjes over het terrein. Met kleine wieltjes, die
waren daar helemaal niet voor gemaakt.’
Rob: ‘Die gingen vaak kapot. Dat kostte alleen maar
geld. Toen hebben wij de aanschaf van kleine busjes

René: ‘Vanaf 1970 werd ik de chauffeur van de heer

erdoor gekregen. Het ging gelijk veel beter. Wij onder-

Peeters, de opvolger van Henneman. De handschoenen

houden ons eigen wagenpark. Zie dit Mercedesbusje,

gingen uit, de pet kon weg, op één keer na toen de

gaat al 27 jaar mee. Een teken van betrokkenheid.’

minister op bezoek kwam. Maar tutoyeren was er niet

René: ‘Maar na ons zal het waarschijnlijk stoppen.

bij. Het bleef tot het eind toe “meneer Peeters”.’

Onze betovergrootvader was koetsenbouwer, zíjn vader

Rob: ‘Peeters was een graag geziene gast op feestjes.

koetsier. Mijn opa bracht de eerste wagen Nederland

Als hij er was kwam er wèl iemand binnen. Die man had

binnen en mijn vader was chauffeur, net als wij. Mijn

een geweldig netwerk. Hij deed van alles, was voorzit-

zoon gaat naar het hoveniersbedrijf dus er komt een

ter van de jagersvereniging, van van alles en nog wat,

einde aan een dynastie.’

een echte bestuurstijger.’
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Tien sporen naar het verleden
Een eeuw Dekkerswald heeft tal van sporen nagelaten, van een honderd jaar oude deurklink
tot de resten van de eigen waterzuiveringsinstallatie. Marjo Kraaij, secretaresse van
de Raad van Bestuur ZZG zorggroep, en Eric Jacobs, facilitair manager bij UCCZ, tonen
tien doorkijkjes naar het soms diepe verleden van het park en de gebouwen. Zie ook de
plattegrond op de pagina’s 66 en 67.

2 Huize Bethel
Hoewel het Klooster
in de jaren ’80 werd

1 De portiersloge

afgebroken, wilden veel
zusters op Dekkerswald

Hier heeft tot 2003 een portier gezeten. Daarna

blijven wonen. Het al

werd de taak overgenomen door een stagiair, maar

bestaande Huize Bethel

ook daaraan kwam in 2012 een einde. Het portiers-

werd daarom verbouwd tot appartementencomplex

ambt heeft de honderd jaar net niet gehaald. De

met binnentuin. Zusters die nog goed te pas waren

bewaking is een van de taken die nu in handen ligt

konden hier zelfstandig wonen, tegelijkertijd

van een extern bureau. Marjo Kraaij. “De nieuwe

verrichtten zij vaak hand- en spandiensten in de

filosofie is dat Dekkerswald een voor iedereen

zorg. Ook van buitenaf kwamen er zusters wonen,

toegankelijk terrein wordt. En dan klopt het

maar in de loop der jaren nam het aantal langzaam

natuurlijk helemaal dat er geen portier meer is.”

af. Het vrijwilligerswerk werd minder, omdat de
zusters zelf steeds meer hulpbehoevend werden.
In 2010 zijn de laatste zusters dan ook naar het
moederhuis in Maastricht gegaan en heeft het
pand een nieuwe bestemming gekregen. Een steen
herinnert nog aan de aanwezigheid van de zusters.

3 Het lunchbankje
Uitzicht van het vaste bankje waar Marjo Kraaij en collega’s in
de lunchpauze zaten, tot 1987, toen ze vanuit het Hoofdgebouw
verhuisde naar de Villa. Een prachtige lunchplek, en niet voor haar
alleen. “Er kwamen hier heel veel medewerkers om even te zitten
en te lopen.” Het Heilig Hart Beeld staat er nog, maar er is ook heel
veel verdwenen, zoals de twaalf markante draaibare houten huisjes
waar patiënten volop van de zon konden profiteren. Een tuindienst
van zeven mensen onderhield toen het park, weet Marjo. Ook nu is
het nog een bijzondere plek.
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4 Kaarsentafel in de kapel
Talloze mensen hebben steun gezocht en
gevonden bij deze stilteplek in de kapel, bij de
tafel waar men kaarsjes kon opsteken. Die tafel
met daarop een Mariabeeldje is er niet meer.
Nadat de kapel in juli 2012 werd heropend
als expositieruimte, is de plek voor bezinning
verplaatst naar een afgesloten stiltecentrum.
“We mogen blij zijn dat zo’n plek er nog is.”
Kaarsjes opsteken mag hier niet meer - er zijn
nu elektrische kaarsjes.

5 De Villa
Ook dit gebouw beleeft het eeuwfeest, en heeft jarenlang
dienst gedaan als directeurswoning. Tussen 1987 en 2000
was het de zetel van de directie van de salaris- en financiële
administratie van ZZG zorggroep. Marjo was die jaren werkzaam in de kamer links van de voordeur. “Ik kon van daaruit
alles overzien. Ik voelde me de spin in het web.”
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6 Gedenkboek in origineel kastje

van Cuypers

In de hal bij ingang A van het hoofdgebouw ligt de hele
geschiedenis van Dekkerswald samengebald in een
boek, plechtig uitgestald in het door architect Cuypers
ontworpen kastje. Op oude foto’s vinden we dat kastje
terug in de toenmalige centrale hal van het gebouw.
Eric Jacobs bladert door het gedenkboek en toont
de volgens hem voornaamste handtekening, die van
Koningin Emma bij haar bezoek op 2 september 1915.
De voorlopig laatste mijlpalen in het boek verwijzen
naar de oprichting van een samenwerkingsovereenkomst tussen ZZG zorggroep met UCCZ, in 2009 en
2011.

7 Gietijzeren trappen

in hoofdgebouw

Eric Jacobs leidt zijn gasten bij rondleidingen
graag langs de verborgen hoeken en gaten
van het park en de gebouwen, waar tal van
details de rijke geschiedenis blootgeven. Het
oorspronkelijk gietijzerwerk langs de trappen
in het hoofdgebouw bijvoorbeeld, of het
groenige ‘oorlogsglas’. Op oude foto’s zijn de
toen veel hogere plafonds te zien, nu omlaag
gehaald om ruimte te maken voor allerlei
installaties. “Hoge plafonds kunnen echt niet
meer. Je stookt voor de bovenste meters en
dat kost te veel energie”, zegt Jacobs.
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8 Het dakterras
Op dit terras met uitzicht op de tuin, lagen in vroeger dagen
patiënten te kuren: zon en frisse lucht waren onderdeel van
de genezing. “Het genezingsproces houdt niet meer in om
mensen buiten te leggen”, zegt Jacobs. Vanaf het terras
loop je naar de zolders, sinds de jaren zestig niet meer in
gebruik. Halfweg de jaren tachtig werden hier de karakteristieke dakkapellen verwijderd, omdat een nieuwe schilderbeurt er niet meer inzat. “Er werd een paar decennia heel
economisch geredeneerd”, zegt Jacobs. “Nu kun je je niet
meer voorstellen dat ze zulke dakkapellen zouden weghalen.
Maar ja, nostalgie kost geld.” Jacobs juicht de herwaardering
van het verleden toe. “Wie niet weet van zijn verleden, kan
niet aan zijn toekomst werken.”

9 Bankje langs vroegere bezinkingsvijver
Tot 2008 functioneerde hier de eigen waterzuiveringsinstallatie op het terrein, in bedrijf vanaf begin jaren
zestig. Elders in het bos zijn nog minieme resten te vinden
van de allereerste installatie. Op deze plek werd via drie
bezinkingsvijvers al het vuile water gezuiverd en in het bos
geloosd. Er duikt een bankje op, nu wat verloren ogend
maar ooit de favoriete stek van Eric Jacobs om te genieten
van de vijverpartijen. “Dit was een prachtig stukje bos,
met rietkragen en zwanen op het water en karpers in de
vijvers.”

10 De resten van de kweekbakken
Het ‘nonnenveldje’ werd het genoemd: het nog
steeds open terrein in het bos waar de zusters
vroeger in het gras zaten te picknicken. Ernaast
liggen de resten van de ‘eerste moestuin’, die
later werd verplaatst dichterbij de bebouwing.
Hier werden destijds de groenten voor de
keuken geteeld. Zelfvoorziening was tientallen
jaren het parool in het park, legt Eric Jacobs uit.
Ook de resten van oude varkensstallen getuigen
daarvan. “Het was hier een beetje kloosterachtig
van opzet, met de gedachte dat we alles zelf
wilden doen.”
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Nieuw Park Dekkerswald:
oude schatten laten herleven
Dekkerswald staat na honderd jaar op de drempel van een nieuwe toekomst: een open en
fraai park waarin oude sporen opnieuw tot bloei komen. Paul Staats is de stedenbouwkundig
regisseur van het in 2007 ontworpen masterplan. “Respect voor het verleden wil niet
zeggen dat we alles gaan kopiëren.” Drie lessen van Paul Staats bij de transformatie van
oud naar nieuw.

De eerste indruk:
“Honderd jaar goede bedoelingen”

van de godsdienstige inslag van de oprichters, van de

“Toen wij in 2007 de opdracht kregen een nieuw mas-

gewerkt. Dat we beseffen hoe honderd jaar van goede

terplan te ontwerpen, heb ik me eerst goed rekenschap

bedoelingen Dekkerswald hebben gemaakt tot wat het

gegeven van het park. We vielen van de ene verbazing

is.”

in de andere. Er was een enorme verscheidenheid in de

idealen van al die mensen die hier werken en hebben

troffen. Er waren lanen met bomen, maar waar liepen

Aan de slag:
“Oude schatten laten herleven”

die naartoe? We voelden meteen de kracht die in het

“Cuypers had honderd jaar geleden iets moois ge-

landschap zat, de energie die hier honderd jaar heeft

maakt. Niet alles is gerealiseerd en helaas is in de loop

gebruist. Maar het waren allemaal verborgen schatten.

van tientallen jaren veel verloren gegaan. Met name

Er viel bij eerste aanblik geen touw aan vast te knopen.

vlak na de oorlog werd de toon gezet door het pragma-

Het is een enorme uitdaging om uit dat chaotische

tisme, waardoor er gebouwen werden neergezet zonder

samenspel iets nieuws te laten herleven, een vorm van

veel visie. Zo raakte een rijke traditie verkwanseld.

ontrafelen van de geschiedenis. Die leerde ik kennen

Wij wilden iets nieuws maken met respect voor wat er

door veel gesprekken te voeren, oude kaarten te

was, zonder het verleden te idealiseren. Ook in vroeger

bestuderen, door veel te lezen. En te ontdekken dat de

tijden werden er rommelige gebouwen neergezet.

oude inrichting geen toeval is: dat het hoofdgebouw op

Niemand wil nog oude toiletten of hokkerige patiën-

het zuiden staat vanwege de zon, dat de paviljoentjes

tenkamers met veel te kleine raampjes. Het accent

in de tuin een ovaal vormden om zoveel mogelijk licht

gaat van pure zorg naar wonen met zorg. Respect voor

te vangen. Het is belangrijk dat we doordrongen raken

traditie is dus iets anders dan het verleden kopiëren.

monumentale gebouwen die we op het terrein aan-
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Sleutel voor succes:
“Vertrouwen houden in elkaar”
Ik ben geen
restaurateur.
Wat we in het verleden zoeken zijn ijkpunten,
een kapstok om een nieuw verhaal
over het park aan op te hangen. Hoe
meer lijntjes je naar het verleden kunt trekken
- naar de historie, de natuur, de zorgidealen - hoe

“Het masterplan is geslaagd als onder meer de padenstructuur in het vroegere landschap zal zijn hersteld.
Er liggen nu nog wat gebouwen in de weg, maar straks
heb je bijna rechte verbindingslijnen over het terrein,
zoals tussen het centrumgebied en het Herstelhotel.
Waar ik van wakker lig is het herstel van die grote
lijnen. De ornamenten en individuele gebouwen zijn
ook belangrijk, maar dragen minder bij aan het succes.

beter het fundament onder het nieuwe Dekkerswald.

In het begin van het masterplan troffen we konink-

Zo’n stevig verhaal is hard nodig: het geeft me argu-

rijkjes aan van allerlei instituten, een structuur die

menten om in het nieuwe bestemmingsplan voldoende

inmiddels verleden tijd is. Het toekomstbeeld over dit

bouwvolume te bepleiten, of om criticasters te over-

park wordt nu gedragen door alle partijen, door de

tuigen dat er vanwege meer openheid bomen moeten

opdrachtgevers, de architecten en door de mensen die

sneuvelen. Vooral de bosrand langs de Nijmeegsebaan

hier werken. Vertrouwen is het sleutelwoord. Vertrou-

moet een meer open karakter krijgen, zodat mensen

wen in elkaar, ook het vertrouwen dat ik mag genieten

van buitenaf zicht hebben op wat hier gebeurt. Het

als regisseur voor de grote lijnen in het terrein. Het

is toch al moeilijk om de afslag te nemen naar een

gaat heel goed. Nu moeten we zorgen dat het goed

instituut als Dekkerswald, waarvan het beeld heerst

blijft gaan en dat andere partijen blijven meedoen en

dat er vooral mensen komen die zielig en ziek zijn. De

willen investeren. ZZG zorggroep is de grootste speler,

prachtige, oude wachthuisjes moeten je nu naar binnen

maar kan het niet alleen.”

lokken in plaats van afschrikken. De slagbomen zijn
gelukkig weg. Een van de uitdagingen is om van dit ooit

Het stedenbouwkundig ontwerp (2007) dat leidraad is

zo gesloten instituut een publieksvriendelijk park te

voor toekomstige ontwikkelingen is ontworpen door

maken.”

Oostzee Stedenbouw. Paul Staats begeleidt het proces,
aanvankelijk als medewerker van het bureau en nu als
vrijgevestigd adviseur.

Artist Impression uit het Masterplan
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Marjo Kraaij

’De zorgzaamheid
blijf ik houden’
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Persoonlijk

arjo Kraaij maakte in 1978

kon ik op Dekkerswald een woning huren. Ik woon

haar entree op Dekkerswald

nu alweer zeventien jaar in de “boswachterswoning”,

als secretaresse van Jan van

het eerste huis dat hier is gebouwd. Het is nog steeds

de Giesen, adjunct-economisch

directeur, die in 1980 Piet Peeters opvolgde.
Na een zesjarig tussendoortje in de horeca
van Groesbeek kwam zij in 1978 in haar

in de stijl van toen, want de vorige en eerste bewoners – tuinman Koos en zijn familie - wilden niets van
modernisering weten. “Ons vader en moeder hebben
hier altijd goed gewoond, dus laat het maar zo”, was
hun motto. Koos was overigens een begrip op Dekkers-

oorspronkelijke functie van secretaresse

wald. Op verjaardagen zorgde hij voor de mooiste zelf

terug op Dekkerswald. Sinds 2003 is ze

gekweekte bloemen.

secretaresse van Dick Herfst, voorzitter van

Het was vroeger vaak noodzaak om vlak bij het werk te

de raad van bestuur van ZZG zorggroep.

wonen: de rector woonde op het park om snel iemand
te kunnen bedienen, de fysiotherapeut om patiënten
met acute problemen te bekloppen, de man van het

‘Ik kwam 35 jaar geleden werken op Dekkerswald en
behoor inmiddels tot de “inboedel”. Maar vastgeroest

ketelhuis om alles in de gaten te houden.

ben ik niet. Er is hier zóveel veranderd, en ik verander

Nog altijd betrokken

mee. Je moet groeien, anders komt je voortbestaan in

‘Ik loop iedere dag een stukje over het park. De

gevaar. Je kunt niet blijven vasthouden aan de dingen

omgeving is veranderd, dat merk je, maar wat wil je:

die er niet meer zijn.

vroeger hadden we een eigen portier, zes tuinmannen,

In mijn beginjaren werkten hier zo’n kleine zeshonderd

een grote technische dienst en bospersoneel. Het

mensen, nu zijn dat er na allerlei fusies en veranderin-

mooiste vind ik de tuin achter het hoofdgebouw, waar

gen ruim vierduizend.

we vroeger zaten om te lunchen. Soms zou ik wel terug

In de loop van de tijd is het ons-kent-ons-gevoel

willen naar vroeger, maar dan spreek ik mezelf streng

verloren gegaan, maar het werk zelf is alleen maar

toe: “Je kunt niet in het verleden blijven hangen.”

interessanter geworden. Voor mij is het heel boeiend

Maar ik blijf zorgzaam zoals ik dat altijd heb betracht.

om vanaf mijn werkplek de enorme veranderingen in

Ik blijf signaleren. Als er een buitenlamp kapot is, zal ik

de gezondheidszorg op de voet te kunnen volgen.

het melden. Soms zeggen mensen: “Waar bemoei je je
nog mee”, maar ik kan niet anders: het komt allemaal
voort uit betrokkenheid.

’Je kunt niet in het verleden
blijven hangen’.
‘In het begin wist ik alles. Dekkerswald was een klein
dorp en ik wist wat overal gaande was. Als secretaresses waren we toen nog betrokken bij de patiënten,
met wie ik soms tussen de middag een wandelingetje
maakte. Het kneuterige van toen is er nu af en ik sta
iets meer op afstand. Ik ken niet iedereen meer, maar
de grote lijnen houd ik wel in de gaten. Die kan ik goed
overzien omdat ik voor zowel de Raad van Bestuur als
de Raad van Toezicht werk. Een vraagbaak ben ik altijd
gebleven. Er lopen hier zoveel mensen binnen, en dan
overleg je even. Zo ook voor de medewerkers van het
pastoraat, wat me de titel “engel van het pastoraat”
opleverde. Dat deed me goed. Mensen vinden bij mij
altijd een luisterend oor, nog steeds.
‘Na achttien jaar op de wachtlijst te hebben gestaan,
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1928

Oprichting Vereniging Rooms
Katholieke Herstellingsoorden voor
Longlijders en Zwakke kinderen

1913

1906

Tijdlijn 100 jaar Dekkerswald

Officiële opening hoofdgebouw

Hoofdgebouw van twee
naar drie verdiepingen

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935
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1933

Opening
kapel

Aankoop
Dekkerswald
in Groesbeek

1924

1908

1919

Opening
röntgenafdeling

Ingebruikname nieuwe
klooster en rectoraat

1950

Officiële opening
astmacentrum
Eijkeloord

1963

1935

1959

Officiële opening
Dr. Van Spanjekliniek

50-jarig bestaan

Opening operatie afdeling

1950

1955

1960

1965

1970

1969

1945

Bouw
Zweedse
Paviljoens

Oplevering
van verpleegstersflat
De Kentering

Officiële opening
Verpleeghuis lrene
Bouw zwembad
Eijkeloord

1968

1961

1940

1947

1935

Kaderovereenkomst
intensiveren
samenwerking met de
Faculteit der
geneeskunde
van de
Katholieke
Universiteit
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Medisch Centrum Dekkerswald en Revalidatiecentrum
Heliomare verkrijgen de eigen
rechtspersoonlijkheid; Stichting
Katholieke Herstellingsoorden
blijft eigenaresse van alle vaste
activa

1981

Verlenging
contract met de
congregatie van de
zusters tot 1991

1985

1979

1992

Opheffing van de Eijkel Bloemarts Stichting
(kinderastmacentrum Eijkeloord)
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1995

1996

De Wylerberg,
instituut voor
slechthorende
meervoudig
gehandicapte
kinderen,
neemt het
voormalig
astmacentrum
Eijkeloord in
gebruik

Officiële opening van
de opleidingsschool voor
ziekenverzorgenden
De Regenboog

Oplevering van
nieuw gebouw met
26 appartementen
voor de Zusters
Onder de Bogen

1990

1988

1980

1984

1975

25-jarig bestaan
Verpleeghuis Irene

1991

1986

1980

1976

Astmacentrum Eijkeloord sluit
haar deuren. De kinderastmapolikliniek wordt gekoppeld aan
de polikliniek van de Dr. Van
Spanjekliniek. De B.L.O.-school
wordt L.O.M. school en gekoppeld aan paedotherapeutisch
instituut Bayard

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
tussen Sint Radboud Ziekenhuis en Medisch
Centrum Dekkerswald – ontstaan Universitair
Longcentrum

75-jarig
bestaan

Verzelfstandiging
van ziekenhuis en
verpleeghuis

2000

Ontvlechting van de
stichtingen Katholieke
Herstellingsoorden,
Medisch Centrum
Dekkerswald en
Revalidatiecentrum
Heliomare

2012

Renovatie van de kapel,
nu genaamd Kapel Onder
de Bogen
Oplevering van het
Theehuis, gekoppeld aan
Kapel Onder de Bogen
Oplevering van Eikenhorst, verpleeghuiszorg
nieuwe stijl, met 39 plaatsen voor mensen met een
lichamelijke beperking en
32 plaatsen voor mensen
met dementie
Oplevering van het ZZG
Herstelhotel, met 185
plaatsen voor revalidatie
en herstel in een hotel–
achtige omgeving en sfeer

2010

Ontvlechting Stichting
Habicura en Stichting
ULC Dekkerswald

2006
2003

Vertrek van
de Zusters
Onder de
Bogen

Verpleeghuis Irene 3
wordt verbouwd tot
Berkenhof: een kleinschalige woonvorm voor
mensen met dementie

Juridische fusie van de
stichtingen Habicura,
Arcus en Thuiszorg
Zuid-Gelderland tot
ZZG zorggroep

2005

2010

Presentatie van het
Masterplan voor het
nieuwe Park Dekkerswald

Bestuurlijke
integratie ULC
Dekkerswald en
UMC St Radboud

2013

2004

2009

Oprichting van het UCCZ
(Universitair Centrum voor
Chronische Ziekten)

2007

2003

Verpleeghuis Irene 1 en 2
sluit haar deuren

100-jarig bestaan
Park Dekkerswald

Komst van het
Pijnbehandelcentrum
naar Dekkerswald
(ULCD)
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Silicon Valley in het bos
‘Mensen in hun kracht zetten met een

Zielig hoopje mens

intensieve totaalaanpak’. Op Dekkerswald

Wie onderbouwing zoekt voor het welslagen van de

slaan diverse organisaties de handen ineen

methode van Top-Care, kan onder meer te rade gaan

om de nieuwe weg in de gezondheidszorg te
borgen met wetenschappelijke resultaten.
“Dat onze methode werkt weten we, maar
waarom?”

bij de gastenboeken. Bijvoorbeeld bij het gastenboek in
Venlo, hoofdkantoor van Ciran en tevens behandelcentrum. Een bloemlezing: ‘Ik kwam binnen als een zielig
hoopje mens en ga na het Top-Care-traject fluitend
door het leven.’ Een andere cliënt: ‘Wat kan het leven
toch mooi zijn. Vooraf leek alles nog donker en grijs,

Wie een rondje loopt door het bos van Dekkerswald

voor mijn gevoel overheersten pijn en angst, nu is alles

moet niet raar opkijken van een groepje mensen dat

weer zonniger!’ En een derde schrijft: ‘Toen ik hier naar

samen oefeningen doet. In een kring, handen zwaaiend

binnen liep was ik mezelf helemaal vergeten (….) Ik

om het lichaam, in alle rust. Hier is Top-Care aan

ben er weer, ik met al mijn beperkingen.’ Wie bladert

het werk: een behandelwijze waarbij niet alleen het

door het boek ziet een algemene noemer: futloosheid

lichaam aandacht krijgt, maar ook de mentale gesteld-

die is omgezet in kracht, mensen die zichzelf hebben

heid. Fons van Bergen, directeur van Top-Care spreekt

herontdekt. ‘Ik ben weer wie ik was.’

van een nieuwe weg. “Al te lang heeft in het westen de

De resultaten zijn opvallend, zeker gezien de duur van

technocratische benadering de hoofdtoon gevoerd. Wij

de therapie: Ciran houdt zijn cliënten niet gevangen

gaan uit van een holistische aanpak, waarin zienswijzen

in jarenlange sessies, integendeel: in gemiddeld acht

van oost en west samenkomen.”

weken kunnen de mensen er weer tegenaan, dankzij

Top-Care valt onder de hoede van moederbedrijf Ciran,

120 uur arbeid onder leiding van een team van des-

dat vanuit negentien centra in het land al ruim tien jaar

kundigen: fysiotherapeuten, psychologen, manueel

duizenden mensen met succes van hun klachten heeft

therapeuten en deskundigen op levensbeschouwelijk

bevrijd. Vaak mensen met chronische aandoeningen die

vlak. De weken zitten vol met spel, oefeningen, inzicht

vastliepen binnen de reguliere zorg, lijdend aan chroni-

en gerichte aandachttrainingen.

sche pijn of vermoeidheid en klachten met houding en

Van Bergen hoopt dat Dekkerswald het laatste zetje is

beweging. “Top-Care heeft bewezen van toegevoegde

naar volledige erkenning. Nu is Top-Care in Nijmegen

waarde te kunnen zijn”, zegt Van Bergen: “De mensen

nog een klein laboratorium, straks is het een behan-

kunnen weer terug naar hun werk, kunnen hun leven

delplaats voor 500 mensen per jaar, op het terrein en

weer oppakken.” In 2009 ontving Ciran de formele

thuis. Een nieuw te bouwen locatie voor onderzoek

erkenning als instelling voor specialistische zorg, zodat

en onderwijs moet de kroon op het werk worden. Van

de behandelingen nu onder de zorgverzekeringswet

Bergen heeft nooit geaarzeld om zijn topcentrum te

vallen. Ook heeft het concept inmiddels een eigen

vestigen in de bossen tussen Nijmegen en Groesbeek.

post-HBO-opleiding.

“Zoek je een locatie waar mensen het leuk vinden om

De groeiende stapel met succesverhalen heeft zijn

naartoe te komen, dat kom je als eerste op Dekkers-

werk gedaan, zegt Fons van Bergen. Maar er ontbreekt

wald terecht. Een omgeving naar ons hart.” De weten-

één ding: hard bewijs. Ciran zocht daarom in 2010

schappelijke erkenning is nodig voor het welslagen,

aansluiting bij het Radboud UMC, waarna op Dekkers-

benadrukt de directeur. “Verhalen zijn leuk, maar voor

wald samen met de Radboud-afdeling UCCZ ‘een centre

je het weet word je een soort van Jomanda. Daar is ons

of excellence’ werd opgetuigd. Van Bergen: “In Nij-

werk veel te waardevol voor.”

megen moet onze ervaring bewijs worden.” De eerste
wetenschappelijke resultaten worden in 2013 verwacht.

Erkenning

“Het is heel spannend”, zegt de Ciran-directeur. “Dat

Krijgt het werk van Top-Care de wetenschappelijke

onze methode werkt weten we nu, maar waarom?

erkenning waarop wordt gehoopt? De man die hier bij

Hoe werkt het? En hoe kunnen we de methode verder

uitstek het antwoord op weet is Kris Vissers, hoogle-

verbeteren?”

raar Pijn en Palliatieve Geneeskunde van het Radboud
UMC. Vissers is net als Van Bergen een warm pleitbezorger van het werk op Dekkerswald: een kleinschalige
aanpak in een groene omgeving is ook zíjn inzet. Op
termijn hoopt de hoogleraar de poli voor chronische
pijnpatiënten van het Radboudziekenhuis deels over te
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hevelen naar die geliefde plek in het bos.
De contacten tussen wetenschap en Top-Care kunnen
een goudmijn worden, denkt Vissers, en ze komen ook
voor zijn vakgebied als geroepen. “Nog steeds heeft
pijn niet de erkenning die het verdient.” Vissers wijst
erop dat chronische pijn in de westerse samenleving inmiddels een groter aantal mensen treft dan de zo vaak
besproken hart- en vaatziekten en kanker samen. “En
toch wordt aan pijn te weinig aandacht geschonken.
In wetenschap, politiek en zorgverzekering hebben we
nog steeds een wereld te winnen. Daarin blijft het voor
ons nog steeds pionieren.”
En pionieren doet de afdeling van Vissers volop. Onder

gigabestand moet uitwijzen of er een specifiek model

de liefst 26 lopende promoties zijn er twee die de

achter de benadering schuil gaat. Kan er inderdaad

eerste wetenschappelijke pijlers moeten slaan onder

iets wat we de oosterse werkwijze noemen gekoppeld

het werk van Top-Care. De eerste twee artikelen zijn

worden aan de westerse visie?” Ook Vissers weet dat

aangeboden aan toonaangevende Amerikaanse tijd-

Top-Care veel successen boekt. “Nu is het succesvol

schriften: een eerste stap op weg naar het verbinden

ómdat het werkt, maar straks hopen we te weten

van oosterse en westerse geneeskunst. Er heerst veel

waaróm het werkt. En hoe. En vooral hoe het nog beter

scepsis, stelt hij vast, veel meer dan tegenover de op

kan.”

westerse leest geschoeide aanpak. Vissers denkt dat

Het tweede onderzoek is geheel anders van aard: hier

het onderzoek zal aantonen dat de combinatie van

geen retrospectief onderzoek naar reeds behandelde

oosterse en westerse geneeskunst nog beter werkt dan

patiënten, maar een vergelijking tussen de aanpak van

het klassieke model.

Top-Care met andere behandelwijzes. De onderzoeker

Kernbegrip in het samengaan van oost en west bij

vergelijkt twee groepen cliënten: bij de ene groep

de pijnbestrijding is de multidisciplinaire aanpak. Je

wordt wél gebruik gemaakt van oosters geïnspireerde

mag het van Vissers ook ‘multidimensionaal noemen’.

modules, bij de andere groep niet. Met als hamvraag:

Pijn kan zowel bijproduct zijn van een ziekte als een

welke groep revalideert beter?

eigenstandige ziekte die resteert na genezing van de

Als het bewijs op tafel ligt, hoopt Vissers dat de

oorspronkelijke aandoening. Vaak hebben de pijnklach-

zorgverzekeraars minder terughoudend worden. En

ten een belangrijke impact op de kwaliteit van leven en

dat andere onderzoeksfinanciers over de brug komen

het psychisch welbevinden. “Chronische pijn verhindert

met extra geld. Het oost-west-onderzoek wordt door

een normaal sociaal leven en deelname aan de arbeids-

het Radboud UMC uit eigen zak betaald. Vissers hoopt

markt, wat in de omgeving vaak op veel onbegrip

met de uitkomsten interesse te wekken bij met name

stuit. Dat zijn allemaal aspecten die op hun beurt weer

ZONmw, de belangrijkste financier voor medische

inwerken op de pijn.”

onderzoek in het land. “De hoop is dat ZONmw een

En in die tombola die pijn heet speelt ook zingeving een

speciaal op dit thema toegesneden subsidieronde

rol, tevens de focus van Top-Care: pijn is er niet alleen

opent. Zonder dit instituut is het niet mogelijk om goed

om te bestrijden, maar ook om mee te leren leven. De

onderzoek van de grond te krijgen.”

oosterse zienswijze is in dit licht relevant, vindt Vissers,

Wat als de twee onderzoeken het gehoopte bewijs niet

wijzend op pijnrituelen bij religieuze handelingen. “De

leveren? “Dan werkt het nog steeds”, zegt Vissers,

betekenis die aan pijn wordt toegedicht, is volgens de

“alleen hebben wij dan nog niet ontdekt hoe.” Er zal

oosterse kijk vaak anders: pijn is meer dan pijn, meer

dan vervolgonderzoek nodig zijn om de methode aan

dan iets waar je zo snel mogelijk van af wilt. In het

te scherpen. De uitdaging waar de wetenschap voor

westen ervaren we pijn als iets waardoor we niet meer

staat is complex; zo wijst Vissers op het taalprobleem

kunnen werken. Maar volgens andere zienswijzen kun

tussen oost en west, en op de immense culturele

je met je pijn gewoon blijven functioneren. Hoe dit voor

verschillen. In het westen ben je met je pijn alleen

elkaar te krijgen: dáár zoeken we naar.”

of hooguit met een partner, terwijl je in een land als
Indonesië omringd bent door tien mantelzorgers.

Nieuw onderzoek

“Een enorm verschil voor de behandeling.” Toch hoopt

Het eerste van de twee promotieonderzoeken over de

Vissers uiteindelijk die tegenstellingen te overbruggen.

nieuwe aanpak van pijnbehandeling is een anoniem

Zijn zekerheid dat de multidimensionele benadering

uitspitten van dossiers van medische gegevens van

van Top-Care heilzaam is moet meer worden dan een

alle cliënten die de laatste vijf jaar binnen Top-Care

persoonlijke overtuiging. “Ik geloof erin en dat zal ik

zijn behandeld. Wat is precies de werkwijze geweest,

blijven doen, maar om meer mensen te overtuigen

wat zijn de effecten? Kris Vissers: “De analyse van dit

moet het échte kennis worden.”
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Herstellen in een groene omgeving (healing environment) is een van de
pijlers onder Dekkerswald. Ook aandacht voor méér dan alleen het vege lijf
is al jaren een handelsmerk. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs
voor het concept van Dekkerswald.

Van geloof naar bewijs
Healing environment
• Patiënten ervaren minder stress en angst wanneer ze naar een afbeelding van natuur kijken.
Ook hebben patiënten een veel lagere dosis medicatie nodig wanneer ze blootgesteld worden
aan gesimuleerde natuur (Ulrich, 1991)
• De natuur, realistisch of gesimuleerd, laat andere omgevingskenmerken als muziek en kunst
ver achter zich op het gebied van ontspanning en daarmee stressvermindering (Ulrich, 1991)
• Zelfs zeer korte blootstelling aan gesimuleerde natuur zorgt al voor significante stressvermindering (Parsons & Hartig, 2000)
• Patiënten die een veelal pijnlijke bronchoscopie moeten ondergaan geven achteraf aan
significant minder pijn te hebben gehad wanneer ze werden blootgesteld aan een afbeelding
van de natuur die gemonteerd was op het plafond, dan patiënten die niet aan deze afbeelding
worden blootgesteld (Diette et al., 2003)
• De simulatie van natuur zorgt voor een positieve afleiding met emotionele en fysiologische
veranderingen als gevolg (Ulrich en Gilpin, 2003)
• Verbetering in licht en verbetering in lay-out helpt fouten tegen te gaan, vermindert stress,
verbetert het slapen en gaat pijn en medicijngebruik fors tegen (Ulrich, Quan, Zimring, Joseph
en Choudhary, 2004)
• Patiënten op de intensive care die vanuit hun bed uitzicht hadden op de natuur in plaats van op
een blinde muur, verbleven gemiddeld anderhalve dag korter op de intensive care en hadden
minder pijnstillers nodig (Elsevier, 2009)
• CIRAN werkt samen met Richard Davidson uit de VS die heeft vastgesteld dat mensen op
basis van neuroplasticiteit geluk en medelijden kunnen aanleren met onder meer meditatieoefeningen, op dezelfde manier als muziek spelen of sport wordt aangeleerd.
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Sponsors
Wij danken onze sponsors voor hun bijdrage aan de realisatie van dit digitale magazine.

architecten bv www.opzoom.nl

architecten van de Kapel onder
de Bogen en het ZZG Herstelhotel

Oldejans Financial Services B.V.
advies- en interimdiensten in de
gezondheidszorg

86 Park Dekkerswald

100 jaar

Colofon
Dit is een uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Park Dekkerswald.
Uitgave: UCCZ Dekkerswald en ZZG zorggroep
Redactie en coördinatie:
Marion van de Coevering (ZZG zorggroep), Lieke van Herwijnen (UCCZ Dekkerswald),
Pauline de Weijer (TCD | Communicatie & Design)
Teksten: Paul van den Broek, Paul van Laere, Bea Ros
Fotografie: Henk Braam, Goedele Monnens, Hans Slegers,
archief UCCZ, archief ZZG zorggroep, diverse privé-archieven
Ontwerp en realisatie: TCD | Communicatie & Design, Groesbeek
Druk: Trioprint Grafisch Centrum, Nijmegen
Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de realisatie van deze uitgave.
Speciale dank aan: Eric Jacobs, Cor Janssen en Marjo Kraaij

UCCZ Dekkerswald
info@uccz.nl
(024) 685 92 97
www.uccz.nl
ZZG zorggroep
info@zzgzorggroep.nl
(024) 685 92 01
www.zzgzorggroep.nl
www.parkdekkerswald.nl

Park Dekkerswald: een terrein met een rijk verleden,
een uniek heden en een veelbelovende toekomst.

