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De ‘aanpak Ravenswaerde’

Een maand nadat ik bij Laurens in dienst kwam, werd 
Ravenswaerde geopend. Ik was facilitair manager en had 
alleen zijdelings met bewoners en team te maken. Na een tijdje 
herkende ik wat gezichten. Je groet elkaar, maakt eens een 
praatje, drinkt samen een kopje koffie. Zo kwam ik in contact met 
Nils, een van de bewoners, en met teamleider Monique Zieck. 
Bij een van die gelegenheden vroeg Monique of ik een keer als 
vrijwilliger mee wilde, ik geloof dat het naar discotheek Alcazar 
was. Terug in de bus opperde iemand dat het fantastisch zou zijn 
om een keer met z´n allen naar een popconcert te gaan. In een 
onbewaakt ogenblik zei ik: ‘Dat regel ik wel!’.  Zo startte mijn 
persoonlijke betrokkenheid bij Ravenswaerde.

We zijn een paar jaar achter elkaar naar het bluesfestival in Ospel 
gegaan. Bijna alle bewoners gingen mee. Het was één groot 
feest met bewoners, vrijwilligers en het team. Eén moment is 
me heel erg bijgebleven. Het was de eerste keer dat ik meeging. 
Ik stond ´s ochtends vroeg in de tent, toen iedereen nog op de 
veldbedden lag, en keek om me heen. Het drong in alle omvang 
tot me door hoe afhankelijk deze jonge mensen zijn van anderen. 
Zo´n moment  vormt je en leert je relativeren; dit kan iedereen 
overkomen.

Beroepsmatig ben ik sinds 2007 bij Ravenswaerde betrokken, 
toen ik manager Zorg Aan Huis werd en Ravenswaerde binnen 
mijn cluster viel. Natuurlijk denk ik mee over de koers, maar bij 
Laurens kijken we vooral naar hoe een team het werk kan doen. 
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Vervolgens moet je het team vertrouwen en ruimte geven. Zij 
zijn de professionals, zij begeleiden cliënten en je moet hen de 
speelruimte geven om hun werk te doen. En niet alleen dat: je 
moet het ook zien en waarderen.

Inmiddels heeft Laurens een langere traditie van revalidatie en 
begeleiding van cliënten met NAH: op afdeling 2-rechts van 
Antonius IJsselmonde, tien jaar woonervaring in Ravenswaerde 
en vijf jaar intramurale zorg in De Hoek. In het Leerhuis NAH 
gaan we kennis delen en verder ontwikkelen op basis van de drie 
pijlers ontwikkeling, onderwijs en onderzoek. Ook gaan we ons 
richten op ambulante zorg voor mensen met NAH. 

Wat we geleerd hebben in Ravenswaerde, willen we uitdragen. 
Dat is in de eerste plaats de manier waarop de teamleden 
bewoners stimuleren om mogelijkheden te zien, en geen 
grenzen. In de tweede plaats is dat de sociale dynamiek van de 
groep, iets wat ik erg bewonder in Ravenswaerde. Bewoners, 
team  en mantelzorgers ondernemen leuke dingen met elkaar, 
tegelijkertijd zijn ze lotgenoten en delen ze de problemen die 
ze tegen komen in het dagelijks leven. Dat groepsproces, dat 
delen van leuke én moeilijke dingen, dat is naar mijn idee echt 
ingebracht door Monique en haar team. Misschien is dit wel wat 
je de ‘aanpak Ravenswaerde’ zou kunnen noemen. 

g o d e r t  va n  w e z e p

Manager Zorg aan Huis / locatiemanager Ravenswaerde, 
Laurens regio Zuid-Oost
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Over dit boek

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw groeit het traditionele 
verpleeghuis uit z´n voegen. Er wordt steeds meer zorg op maat ontwikkeld 
voor specifieke groepen patiënten, zoals revalidatie voor mensen met 
orthopedische problemen en mensen die een beroerte hebben gehad. We 
krijgen ook een nieuwe groep patiënten: mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (nah). Dat heeft te maken met betere anesthesietechnieken, 
betere medische zorg, met ambulances en traumahelikopters die sneller ter 
plaatse zijn, waardoor patiënten eerder gestabiliseerd worden en vaker in 
leven blijven. 

In veel gevallen is er sprake van meervoudig letsel en zijn veel patiënten 
aanvankelijk korte of langere periode in coma. Ziekenhuizen weten niet zo 
goed wat ze met hen aan moeten. Met name een groep jonge comapatiënten 
vindt - vanaf 1997 - via het Erasmus Medisch Centrum zijn weg naar 
afdeling 2-rechts van verpleeghuis Antonius IJsselmonde. Maar een 
verpleeghuisomgeving blijkt geen stimulerende omgeving voor  jonge mensen 
die nog een heel leven voor zich hebben. 

In 2002 besluit Laurens daarom voor deze groep patiënten twaalf 
appartementen te realiseren op de eerste en tweede etage in de flat 
Ravenswaerde naast Antonius. In 2007 wordt achter woonzorglocatie 
Laurens Dijkveld een project voor dezelfde doelgroep ontwikkeld: De Hoek. 
In 2012 vieren we dus het 15-jarig bestaan van de afdeling 2-rechts, het 
10-jarig bestaan van Ravenswaerde en het 5-jarig bestaan van De Hoek. 
Iedere locatie staat op eigen wijze stil bij het jubileum.

Dit boek vertelt het verhaal van tien jaar Laurens Ravenswaerde. Bewoners
en professionals vertellen waar zij nu staan en hoe ze daar gekomen zijn. Dit
boek wil laten zien hoe het is om te leven en te werken met nah. Rode draad: 
nah kan iedereen overkomen. En ook: het leven houdt niet op als je nah hebt.



‘Ik heb geleerd om 
weer mens te zijn’ 

Sonja Broere: 



Sonja Broere  woonde zes jaar op afdeling 2-rechts van Antonius 
IJsselmonde, verhuisde naar de eerste verdieping van Ravenswaerde 
en woont nu al weer zes jaar op de achtste. “Op 2-rechts had ik het 
moeilijk. Mijn privé is erg belangrijk voor me en dat had je daar 
niet, met vier mensen op een slaapkamer en een gemeenschappelijke 
huiskamer.”

In april 2002 verhuisde Sonja van 2-rechts naar de eerste verdieping van 
Ravenswaerde. “Eerst was ik blij, want nu had ik een eigen voordeur. Maar 
als je je voordeur open deed, stond je in de gemeenschappelijke ruimte. Je ziet 
daar te veel van elkaar, daar kan ik niet tegen. Waar ik nu woon, ben ik beter 
op mijn plek en krijg ik ook de begeleiding die ik nodig heb.” Sonja gaat nog 
regelmatig naar beneden om koffie te drinken. “Ik zoek de anderen op als ik 
dat zelf wil.”

IntellIgent  Een van haar begeleiders is psychologe Renée Tjoa. “Sonja 
was er slecht aan toe toen ze binnenkwam op 2-rechts”, herinnert ze zich. 
“Haar zelfvertrouwen was ver te zoeken. Ze wilde ook helemaal niet met me 
in gesprek. Ik heb haar mijn kamer binnen gelokt met koffie en een sigaretje.” 
Sonja knikt. “Renée stelde zich voor en zei: ik ben psycholoog. Ik zei: ´Die 
heb ik niet nodig!´ En als je wéét hoe ik haar nodig had...!” Renée begon met 
een neuropsychologisch onderzoek. “Het multidisciplinaire team wilde graag 
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weten wat Sonja nog kon. Uit tests bleek dat ze intelligent is. We hebben veel 
gepraat. Sonja kwam vele jaren om de twee weken bij me langs. Ze vond het 
heel moeilijk om te verwerken wat er met haar gebeurd was, maar  je zag  
haar sterker worden. Nu heeft ze me minder nodig, maar ze kan altijd bij me 
terecht.” 

regelmaat  Door haar nah is Sonja erg vergeetachtig, maar daar weet 
ze heel goed oplossingen voor te vinden. “Ik schrijf alles op in mijn agenda. 
En regelmaat, dat helpt ook. Ik heb een strak weekprogramma. Op zondag 
en maandag bijvoorbeeld, zie ik mijn familie. Als het mooi weer is, spreek 
ik met mijn zus af in het winkelcentrum. Iedere donderdag ga ik naar het 
activiteitencentrum in Ridderkerk. Daar ben ik de hele dag onder de pannen. 
Koffie drinken, boodschappen doen, koken, 3D-ansichtkaarten maken of  
puzzelen. Mijn hersens moeten lopen. Rust roest! Na zo’n volle donderdag 
doe ik ’s avonds m’n huispak en sloffen aan, zet ik de televisie aan en ga ik op 
de bank Lingo kijken. Heerlijk!”

Terwijl we praten, begint de kanarie van Sonja zich steeds luider met het 
gesprek te bemoeien. Uit volle borst reageert hij op onze stemmen. “Die 
houdt niet op”, zegt Sonja, “of ik moet al een doek over zijn kooi doen. Of hij 
een naam heeft? Welnee, daar doe ik niet aan, hoor! Gewoon, kanarie.”

Sonja en 

renée tjoa
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Waarom  Sonja heeft het prima naar haar zin in haar woning. “Iedereen 
zegt tegen me: ‘Je hebt het goed gedaan!’, maar ik vind het niet meer dan 
normaal. Ik heb mezelf in de kraag gepakt en besloten dat ik mijn leven weer 
op de rit wilde krijgen. Dat was zwaar, maar het is me gelukt. De vraag die ik 
mezelf het meeste stel, is ‘waarom?’ Waarom is het in mijn leven zo gelopen? 
Ik kan dat heel lang loslaten, maar soms vliegt het me weer aan. Op die 
momenten bel ik Renée. Zij heeft me ontiegelijk geholpen. Ik dacht dat ik 
niks meer waard was, maar Renée heeft me geleerd om weer mens te zijn.”

trouWfoto 

van de 

ouderS van 

Sonja
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‘Eerst maar eens 
op vakantie naar 

Suriname’ 

Djottis Sewradj: 



Het valt nog niet mee om een afspraak met djottIS SeWradj te 
maken. Hij heeft een baan bij Multibedrijven en is veel op stap. 
Als we hem spreken, staat hij op het punt om een paar weken naar 
Suriname te gaan.

Djottis reist veel, hij is ’s weekends bijna nooit thuis, behalve als zijn twee 
dochters komen. “Ik zoek vaak mijn familie op, dat deed ik ook voor mijn 
ongeluk al.” Djottis speelde een belangrijke rol in zijn familie, vertelt Gracia 
Slijngard. Zij was de eerst zeven jaar zijn persoonlijk begeleider. “Hij stuurde 
altijd geld en pakketten naar Suriname. Dat zit er gewoon ingebakken, nog 
steeds wil hij zorgen voor zijn familie.”

tram  Djottis was vrachtwagenchauffeur en reed door heel Nederland.
“In 1999 ben ik aangereden door een tram. Ik lag zes weken in coma en 
kwam uiteindelijk terecht op afdeling 2-rechts van Antonius IJsselmonde. 
Toen Ravenswaerde van start ging, was ik één van de eerste bewoners. Ik was 
blij dat ik hier naar toe mocht.” 

SnorfIetS  Op 2-rechts en ook nog later in Ravenswaerde, was hij 
behoorlijk gedesoriënteerd. “Ik was regelmatig de weg kwijt. Ik weet nog 
dat mijn moeder hier was vanuit Suriname. Ze vroeg of ik brood wilde gaan 
halen. Ik ging naar het winkelcentrum, maar wist niet meer hoe ik terug 
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moest komen. Toen ik de weg vroeg aan mensen bij een bushalte, kwam 
Gracia er gelukkig aan op haar snorfiets. Ze was me gaan zoeken.”
Gracia: “Dat is nu echt over, Djottis is enorm veranderd. Hij weet prima 
de weg en kan goed uit de voeten met het openbaar vervoer.”

multIBedrIjven  Toen hij net in Ravenswaerde woonde, bezocht Djottis 
drie keer in de week activiteitencentrum De Galerij. Hij ging hard vooruit 
en ontgroeide al snel de werkzaamheden daar. In 2004 kon Djottis aan de 
slag bij Multibedrijven, waar hij nu ook nog werkt. “Ik werk 20 uur per week. 
Het bevalt me prima.” Hij heeft veel steun aan zijn geloof. Twee keer per dag 
bidt hij. Hij zingt in het Hindi en schrijft hele schriften vol met teksten die hij 
mooi vindt. “Teksten en bemoedigende woorden horen bij mijn geloof.” 

fIlmS  Djottis doet regelmatig mee met de gezamenlijke activiteiten. 
“Koken vind ik leuk, en als we naar discotheek Alcazar gaan, ben ik er ook 
bij. Verder heb ik mijn eigen hobby’s. Ik ben dol op Hindoestaanse films. Ik 
heb hier zo’n 1200, 1300 dvd’s in de kast staan. Ik zing graag en doe drie 
keer per week mee met de fitnessgroep op Antonius. Op dinsdag volg ik een 
computercursus en op woensdag ga ik zwemmen. Om de vier weken komen 
mijn dochters op bezoek.”
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Vaderrol  In 1999, toen Djottis zijn ongeluk kreeg, was zijn oudste 
dochter drie jaar en zijn jongste dochter drie weken oud. Door allerlei 
omstandigheden duurde het zes jaar voordat hij ze weer zag. Toen ze op 
bezoek kwamen, was hij blij, maar moest hij tegelijkertijd wennen. Gelukkig 
kreeg hij ook hierbij steun van het team. Gracia: “We overlegden samen 
wat hij met hen wilde doen. Djottis groeide langzaam maar zeker in zijn 
vaderrol.”

Vakantie  Sinds drie jaar is Ineke Castelijns zijn persoonlijk begeleider. 
Ze zitten iedere week rond de tafel en Ineke helpt hem als het nodig is. Als ze 
hem vraagt wat hij nog graag zou willen, zegt hij: “Het liefst zou ik met een 
vriendin samenwonen in een eigen woning. Maar eerst maar eens op vakantie 
naar Suriname!”

de 

dochters 

Van 

djottis
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 Hans Stravers: 
‘Regie over je eigen leven’ 

Hans Stravers is directeur Innovatie & Ontwikkeling bij Laurens. Van 
2001 tot 2009 was hij regiodirecteur bij Laurens, daarvoor locatiemanager 
van Antonius IJsselmonde, afdelingshoofd en manager bij verschillende 
afdelingen binnen de zorginstelling. Onder zijn leiding kwam 
Ravenswaerde tot stand.
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“In Antonius IJsselmonde werden we begin jaren negentig steeds 

vaker geconfronteerd met jonge mensen met hersenletsel. Het zette 

ons aan het denken. Waarom was er geen specialistische zorg voor 

deze patiënten? Met een aantal mensen zijn we hierover gaan praten, 

zoals Yvonne Kreuk, toen teamleider op Antonius IJsselmonde, en 

Henk Eilander, leider van een kliniek voor jonge comapatiënten in 

Tilburg, bekend van zijn prikkeltherapie. In die tijd kwam Mirelle Rijsdijk 

als patiënte naar Antonius. Ook met haar ouders voerden we vele 

gesprekken. Al dat denken en praten leidde uiteindelijk tot de start van 

afdeling 2-rechts in 1997.

WoongeBouW  Het duurde niet lang, of we bereikten een soort 

status quo. Afdeling 2-rechts was een afdeling in een verpleeghuis, 

waar bewoners normaliter de laatste paar jaar van hun leven verblijven. 

Maar deze mensen waren nog jong, ze konden nog wel dertig, veertig 

jaar leven! Zo ontstond het idee van een genormaliseerd woongebouw 

voor deze groep. Coos Rijsdijk, de vader van Mirelle, was destijds 

voorzitter van deelgemeente IJsselmonde. Samen met Maasanker, het 

latere Laurens Wonen, en de deelgemeente, gingen we plannen maken. 

De toenmalige regiodirecteur Marc Scholten, Yvonne Kreuk, de latere 

teamleider Monique Zieck en ik als locatiemanager, waren daar vanaf 

het begin bij betrokken. Ik vond het belangrijk om ook andere dan 

zorgopgeleide mensen erbij te halen. Zo kwam ook Gracia Slijngard 

erbij, zij is woonbegeleidster.

WeerStand  We ontmoetten weerstand binnen Laurens. De hele 

organisatie was intramuraal gericht. Bij mensen met nah is sprake 

van een chronisch, complex ziektebeeld. Die groep extramuraal? Dat 

boezemde veel collega’s angst in. Maar voor jonge mensen is een 

verpleeghuis geen goede sociale omgeving en wij vonden dat zij 

buiten die verpleeghuissetting moesten wonen. We stelden voor om 

huurwoningen te labelen als ‘verpleeghuis’ en de bewoners de nodige 
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zorg aan huis te brengen. Het riep angst op bij collega’s. Dat kan niet! 

Dan is er veel te weinig structuur, dat gaat fout! En ja, later bleken 

sommige van deze angsten reëel, van de puinhoop in huis en een 

bewoner die ging drinken, tot brand door een tosti-ijzer. Maar je weet 

natuurlijk nooit of dat anders niet ook gebeurd zou zijn.

Zelf doen  Maar naast deze incidenten - want zo kun je het toch 

wel noemen - bleek vooral, dat de zorgconsumptie op Ravenswaerde 

aanzienlijk daalde. Ik herinner me een bewoner die een herseninfarct 

had gehad. Op 2-rechts vroeg hij de hele dag zusters om hem te helpen. 

Toen hij eenmaal in zijn eigen huis woonde, was dat voor een groot 

deel over.  ‘Als ik nu bel, duurt het tien minuten voordat ze bij me zijn’, 

zei hij tegen me. ‘Dat duurt me te lang, dan doe ik het zelf wel!’.

regIe  Ravenswaerde bewijst dat chronisch zieke mensen met 

hersenletsel wel degelijk regie kunnen voeren over hun eigen 

leven. Natuurlijk kun je twisten over hoe ver die regie dan gaat. Dat 

is voor iedereen anders. Maar wonen en leven in je eigen huis, je 

eigen omgeving, bevordert normaal gedrag en heeft een enorme 

meerwaarde. Dat hebben Ravenswaerde, en later De Hoek, wel 

aangetoond. Die stelling wordt gestaafd door onderzoek van Monique 

Vahedi Nikbakht. Haar conclusie was dat de zorgbehoefte afneemt als 

mensen zelfstandig wonen en hun welbevinden goed is. Zo herinner 

ik me een van de bewoners die op 2-rechts voortdurend wegliep. Op 

Ravenswaerde deden we een beroep op wat hij allemaal nog wel kon. 

Toen ging het goed. 

rondkomen  De belemmeringen die bewoners ondervinden, 

hebben vooral te maken met de maatschappelijke organisatie van zorg 

en uitkering. Op Ravenswaerde wordt de gezonde kant van de mensen 

aangesproken. Wat kan iemand nog wel? Dankzij die aanpak hoeven 

mensen niet meer intramuraal te wonen, wat de samenleving veel geld 
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scheelt. De praktijk is dat veel bewoners het financieel heel moeilijk 

hebben en nauwelijks hun huur kunnen betalen. Ze moeten rondkomen 

van dertig euro in de week. Daar zouden we iets voor moeten bedenken.

te WeInIg  Ravenswaerde is niet uniek in Nederland, er zijn 

vergelijkbare voorzieningen, maar veel te weinig. En je ziet dat iedereen 

het wiel opnieuw uitvindt. Elke organisatie heeft weer zijn eigen 

belangen en stokpaardjes. Dat is jammer. De laatste jaren proberen 

we te komen tot een Landelijk Expertisecentrum Hersenletsel. Het is 

een moeizaam proces. Ik denk dat het leerhuis nah daar veel in kan 

betekenen. We moeten op inhoud verbinding met elkaar zoeken.

PerSPectIef  Jonge mensen met nah vormen een bijzondere 

doelgroep. In het verpleeghuis wonen over het algemeen oude mensen 

die het grootste deel van hun leven erop hebben zitten. Dat is met 

deze groep beslist niet het geval. Dat geeft een heel ander perspectief. 

Uitstapjes, vakantie, naar de disco, het hoort er allemaal bij. Je kunt 

ook vreselijk veel lol met hen hebben. Mijn laatste bemoeienis met 

Ravenswaerde was het mede regelen van de bruiloft van Wilma en John 

op landgoed Olaertsduyn in Rockanje. Een prachtige herinnering!”
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 Yvonne Kreuk en Anja van Dongen: 
‘We gingen heel Nederland door
 om kennis op te doen’ 

Yvonne Kreuk en Anja van Dongen waren vanaf het begin betrokken bij 
de nah-patiënten in Antonius IJsselmonde, beiden als teamleider op 
afdeling 2-rechts. “Het was pionieren, maar we zijn trots op wat we gedaan 
hebben.”
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Yvonne Kreuk was al een tijdje teamleider op 2-rechts toen het 

sectorhoofd tegen haar zei: 'Yvon, ik heb een interessante doelgroep 

voor je: jonge bewoners in een verpleeghuis'. “Daar ben ik me toen in 

gaan verdiepen. Ik bezocht onder meer de afdeling neurochirurgie van 

het Erasmus Medisch Centrum. Zij verzorgden patiënten met ernstig 

trauma. Eerste hulp was verleend, de patiënt gestabiliseerd en wat nu? 

Revalidatie was nog veel te ver weg. Deze mensen vonden hun weg 

naar Antonius. De eerste patiënten die bij ons kwamen, waren allemaal 

comateus. Later veranderde dat.”

gedragSveranderIng  De grootste uitdaging was de leeftijd 

van de patiënten, stelt Anja van Dongen. “Mensen brengen niet hun 

ouders naar het verpleeghuis, maar hun kind. Dat is een heel groot 

verschil.” Daarnaast was bij veel patiënten sprake van een ingrijpende 

gedragsverandering. “En niet alleen de persoonlijkheid, ook het gezicht 

veranderde door het hersenletsel. We vroegen altijd om een foto, zodat 

we wisten hoe de patiënt er voor het ongeluk uitzag. Later hebben we 

een hele fotomuur ingericht op de tweede etage van afdeling 2-rechts. 

Die is er niet alleen voor de sier!”

famIlIe  Een wezenlijk aspect van nah is dat medewerkers te 

maken hebben met patiënten én hun familie. Yvonne liep twee 

dagen mee in Charlotte Oord in Tilburg om ervaring op te doen. In 

dit revalidatiecentrum van psycholoog Henk Eilander lagen kinderen 

in coma. “Daar leerde ik hoe je om gaat met het verdriet van broers, 

zussen, vaders en moeders.” Anja: “Het kind, de ouder, de partner zoals 

de naasten die kenden, was er niet meer. Relaties vielen uit elkaar, vaak 

waren er nog kleine kinderen. De familie zat als een waakhond om de 

patiënt heen. Als verpleegkundigen moesten we leren laveren.” Yvonne: 

“De familie was ons altijd een stapje voor. Zij kennen de patiënt 

natuurlijk ook het beste. Dat was voor ons wel even wennen. Wij zijn 

toch de professionals?! Maar vaak had de familie gelijk.”
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PIonIeren  Afdeling 2-rechts huisvestte uiteindelijk 28 nah-patiënten 

jonger dan 45 jaar. Anja: “Voor Yvonne en mij was het pionieren. We 

gingen heel Nederland door om kennis op te doen.” “Het was moeilijk”, 

zegt Yvonne. “Er was niemand die ons kon helpen, met name op het 

gebied van gedrag was dat lastig.” Anja knikt: “Ik kan me herinneren dat 

we wel eens de hulp inriepen van collega’s van de Bavo (organisatie 

gespecialiseerd in psychiatrische zorg-red.).” Yvonne: “Je krijgt heel 

de wereld over je heen. Mensen begrepen niet wat er hier gebeurde. 

Je moet je voorstellen: een huiskamer met 28 jongeren, waar geen tv 

is, heel weinig prikkels. Rust stond voorop. Maar als we het uitlegden, 

kregen we meestal wel waardering.”

tanden PoetSen  Later deelden Anja en Yvonne hun ervaringen 

via trainingen met afdelingsmedewerkers. “Daarbij benoemden 

we alle aspecten: wat patiënten goed deed, psychologische 

aspecten, fysiotherapie, het standpunt van de arts, onze visie en 

praktijkvoorbeelden. Dat ging vaak om heel eenvoudige dingen. 

Tanden poetsen bijvoorbeeld, was nieuw voor ons. We waren gewend 

aan oudere mensen met een kunstgebit en aan bewoners die - toen 

nog -  één keer per week onder de douche gingen. Nu kregen we 

protesterende ouders op ons dak: Pardon? Eén keer per week douchen? 

Het leidde ook tot conflicten met onze managers. Ze begrepen niet 

waarom we meer personeel nodig hadden.” 

ZWaar  Yvonne: “Dit werk is niet voor iedereen. Je moet stevig in 

je schoenen staan, je kunnen inleven en niet oordelen. Je moet om 

kunnen gaan met bepaald gedrag, met seksualiteit en intimiteit. Het 

gaat om jonge mensen, die behoeften zijn niet ineens verdwenen. 

Maar als je nah hebt is het heel moeilijk om relaties op te bouwen 

en te onderhouden. Gezinnen vielen uit elkaar. Er zijn ook mensen 

overleden.” Anja: “Ik herinner me Igor, hij had MS en kon niet meer 

eten. Zijn vader kwam hem bij ons brengen, ik zie hem nog de gang 

uitlopen toen hij weer wegging. Hij zakte door zijn benen, hij kon het 
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letterlijk niet verdragen. We hebben ook heel veel aandacht aan ons 

personeel moeten besteden. Soms was het gewoon te zwaar. Onder 

elkaar, achter gesloten deur, zijn veel tranen vergoten en frustraties 

geuit.”

vakantIe Naast de zorg en het verdriet was er ook op 2-rechts 

ruimte voor leuke dingen. Anja: “We deden van alles. Samen naar de 

kinderboerderij, of gewoon naar buiten, om regen en sneeuw op de 

blote huid te voelen.” Yvonne: “Drie jaar lang gingen we op vakantie 

naar een landgoed voor meervoudig gehandicapten bij Rheden. Met de 

rolstoelen door het bos, karren met eten en drinken mee. En allemaal 

in het zwembad dat bij het landgoed hoorde. We organiseerden 

speurtochten en familieavonden, gingen met de huifkar op pad. Na 

afloop waren we gesloopt, maar het heeft veel goeds gebracht. Je zag 

ook een gedragsverandering in zo´n vakantieweek. Iemand die hier vaak 

agressief was, was in die andere omgeving heel lief.”

regIe  In 2002 verhuisden zeventien bewoners van 2-rechts naar 

Ravenswaerde. Het was even wennen, maar uiteindelijk was het voor 

de jongeren een verademing. “Van een vierpersoonskamer naar een 

woonruimte met hun eigen spullen, waar ze zelf de regie hadden. Waar 

de radio zo hard kon als ze zelf wilden!” Het was indrukwekkend om te 

zien hoe de bewoners opfleurden. “We vroegen we ons toen wel even 

af of wij soms iets verkeerd gedaan hadden. Maar het is goed dat deze 

mensen niet meer op 2-rechts zitten. Dat voortraject is nodig, maar 

vervolgens is het fantastisch dat ze naar Ravenswaerde kunnen.” 

lIefde  Yvonne en Anja werken nu elders binnen Laurens. Anja is 

teamleider Zorg aan Huis, Yvonne is stafmedewerker en geeft les. 

Ze hebben nog regelmatig contact met bewoners en personeel van 

Ravenswaerde. “De betrokkenheid blijft. We zijn trots op wat wij gedaan 

hebben en wat bewoners en team voor elkaar hebben gekregen. 

Ravenswaerde straalt een en al liefde uit. Deze bewoners waren anders 

misschien verdwenen in een psychiatrische afdeling. Nu leiden ze een 

menswaardig bestaan in hun eigen huis.”
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‘Blij van zon en warmte’ 
Marianne Kooy: 



“Ik woon hier nu negen jaar, dus bijna vanaf het begin. Daarvoor ben 
ik een lange weg gegaan. Ik zat volop in het arbeidsproces toen bleek 
dat ik een hersentumor had. Na behandeling en operaties heb ik twee 
jaar gerevalideerd. Nu woon ik hier. Ik heb een heerlijk huis en ben 
hier op mijn plaats.”

marIanne kooy  werkte als administratief medewerkster bij een 
verzekeringsmaatschappij. Naast haar baan volgde ze een HBO-studie 
Personeelsbeleid. “Ik woonde met mijn drie katten in Schiedam en reisde 
veel, het liefst naar verre landen als Australië of Nieuw-Zeeland. Een vriendin 
van me ging ieder jaar naar India. Dat vond ik niks, ik wilde elk jaar iets 
anders. Wispelturig, hè, altijd maar op zoek naar ik weet niet wat.”

verveeld  Ineke Castelijns is haar persoonlijk begeleider. “Ik help 
Marianne onder andere bij haar administratie en we zetten samen doelen 
uit. Als ze naar het ziekenhuis is geweest, bespreken we dat en af en toe 
gaan we winkelen. We zien elkaar vaak. Ik ben ook het aanspreekpunt voor 
de familie en bereid de zorgplanbespreking met het team voor.” Marianne: 
“Als ik iets speciaals wil, vraag ik Ineke.” Ineke omschrijft Marianne als een 
tevreden mens. “Alleen verveelt ze zich snel. Het is lastig om iets te vinden 
wat haar langere tijd boeit.” Marianne weet dit van zichzelf. “Ik ben soms erg 
onrustig.”
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dISco  Marianne maakt graag uitstapjes. Naar de pannenkoekenboerderij, 
Blijdorp, kaasboerderij, gezellige etentjes, noem maar op. Maar ze doet 
niet aan alle Ravenswaerde-activiteiten mee. “Ik ga niet mee naar de disco, 
daar ben ik te oud voor. Veel te veel lawaai!” Op woensdag gaat ze naar 
activiteitencentrum De Galerij in Ridderkerk. “Daar doe ik niet zo veel, hoor. 
Een beetje hangen, puzzels oplossen, scrabbelen. Ik ben niet zo creatief, ik 
houd absolúút niet van knutselen.” Ze doet altijd mee met de kookactiviteit. 
“Ik eet mee en droog daarna af, samen met Joost en John.” In het weekend 
gaat ze vaak naar haar moeder of bezoekt ze haar zus. “Met Valys kom ik 
overal!” 

toneel  Marianne wordt blij van zon en warmte. “Ik vind het heerlijk om 
op een terrasje te zitten met een cappuccino. Maar ik houd er ook van om 
actief bezig te zijn. Ik heb met veel plezier meegedaan aan ons toneelstuk 
Hotel Ravenswaerde. Ik was Mieke, de assistent van receptioniste Babs. 
We moesten tekst uit ons hoofd leren en scènes oefenen. Na tien repetities 
hebben we het stuk twee keer opgevoerd voor omwonenden, familie en 
bekenden. Erg leuk!”

droomreIS  Op de salontafel ligt een prachtig boek getiteld 'Droomreis 
op het Cruise Schip De Noordam van de HAL'. Marianne: “Mijn droom was 
om nog een keer een cruise te maken. Die droom kwam in 2010 uit, toen 

Ineke 

caStelIjnS
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ik met Monique Zieck een cruise naar de Antillen heb gemaakt. Dat was 
geweldig!” Ineke: “De pianist van het cruiseschip, Mister Lee, is later nog op 
Ravenswaerde geweest. Hij heeft hier in de tuin op de piano gespeeld, weet je 
dat nog?” Marianne schudt haar hoofd: “Nee. Stom hè, ik vergeet zo veel... 
Mister Lee zou ik niet meer herkennen.”

dIva  De andere bewoners noemen Marianne de ‘diva’ van Ravenswaerde. 
“Misschien omdat ik netjes spreek en tafelmanieren heb”, denkt Marianne. 
Ineke: “En omdat jij altijd weet hoe het hoort. Bij een advocaatje horen chips, 
toch?” “Jazeker!”, zegt Marianne. “En bij een wijntje stokbrood. Zo is het!”

het fotoBoek 

van de 

droomreIS 

met de 

noordam
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‘Ik wilde dolgraag op 
mezelf wonen’ 

Joost Bezemer: 



jooSt BeZemer  was 25 jaar toen er een drain in zijn hoofd 
verstopt raakte. Na een paar maanden in het Dijkzigt ziekenhuis ging 
hij naar afdeling 2-rechts van Antonius IJsselmonde. Daar woonde hij 
een jaar lang met zes mensen op een kamer. Alleen het nachtkastje 
was van hemzelf. Voorjaar 2004 verhuisde hij naar Ravenswaerde. “Ik 
wilde dolgraag op mezelf wonen!” 

Zijn ouders vonden het spannend. “Ik was eerst wel een beetje bang”, zegt 
Mariche, zijn moeder. “Joost had vijf maanden in Dijkzigt gelegen, waarvan 
drie op de intensive care. Ik vond het moeilijk om hem weer alleen te laten.” 
Het eerste halfjaar kwamen zijn ouders elke dag langs. “Je wilt hem voor jezelf 
houden, de periode ervoor was zó intensief geweest. Maar langzaamaan kon 
ik het loslaten.”

Paard  In de woonkamer van Joost staat een grote boekenkast met heel 
veel stripboeken - de oranje ruggen van Suske en Wiske springen eruit - en 
andere, vooral non-fictie boeken. Joost blijkt veel te weten van Chinese 
astrologie. “Ik heb een cursus Chinese astrologie gevolgd. Superinteressant! 
Volgens de Chinese astrologie ben ik een paard. Daar is dan weer een 
onderverdeling in te maken, dat heeft te maken met de ascendanten. Ook 
de elementen aarde, vuur, hout en water spelen een rol. Ik ben een ´aarde 
paard´, die zijn nuchter, komen rustig over.” 
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maatje  Drie keer per week gaat Joost naar activiteitencentrum De 
Hoekmaat in Ridderkerk. Daarnaast werkt hij samen met medebewoner 
Frits aan zijn conditie in sportschool Sportieve Handy’s en doet hij mee 
aan de fitness in Antonius. Soms gaat hij ’s avonds naar een sociëteit, voor 
een gezellige avond en ook om andere mensen te ontmoeten. “Het zou leuk 
zijn als ik nog eens een vriendin van mijn eigen leeftijd zou krijgen.” Iedere 
zaterdag komt zijn vriend Patrick met zijn moeder op visite. De zondag 
brengt hij meestal door met zijn maatje David. “Soms rijden we naar België, 
naar de boerderij van zijn zus. En we gaan altijd ergens samen lunchen.” 

frank BoeIjen  Joost houdt van lezen en aardrijkskunde. “Ik ken alle 
belangrijke steden van Europa en alle departementen van Frankrijk uit 
mijn hoofd!” Muziek is een andere grote hobby. In een hoge stelling staan 
honderden cd´s, van Eric Clapton, Frank Boeijen en James Taylor tot aan de 
Ierse folkgroep Planxty. Met Frank Boeijen heeft hij een bijzondere band. Via 
een vriend van zijn ouders is hij er altijd bij als Frank in Rotterdam speelt. Na 
afloop maakt de zanger vaak even tijd voor een praatje. Het bewijs hangt aan 
de muur: een foto van de popster en een breeduit lachende Joost.
 
genIeten De vakantie met de andere bewoners van Ravenswaerde is 
ook voor Joost een jaarlijks hoogtepunt. Hij woonde er nog maar net toen 
de groep op vakantie ging naar Tenerife. Mariche: “Je viel met je neus in de 

jooSt 

met ZIjn 

ouderS
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boter!” Een ander activiteit waar Joost erg van geniet, is het zwemmen. “Dat 
doen we vier keer per jaar. Ik vind het heerlijk!” Ook het gezamenlijk koken 
is vast onderdeel van zijn weekprogramma. En uiteraard was hij van de partij 
toen de bewoners samen een bluesfestival in Brabant bezochten. Sinds hij 
in Ravenswaerde woont, is Joost veranderd, vinden zijn ouders. Vader Aad: 
“Je kunt veel meer, je loopt af en toe zelf, weliswaar met begeleiding, maar 
toch! En je begint weer te schrijven.” Mariche: “Op 2-rechts was je wat stil, 
hier ben je wel levendiger geworden.” Ja, dat klopt wel, knikt Joost. Aad: 
“Ravenswaerde is een geschenk uit de hemel.”

jooSt en 

frank BoeIjen (mIdden)
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 Monique Zieck: 
‘Mijn drijfveer is dat je iets voor
 die ander kunt betekenen’ 

Monique Zieck  is teamleider van Ravenswaerde en vanaf het begin 
betrokken bij de woongroep.  “Er overkomen je soms vreselijke dingen in 
je leven. Daar heb je veel verdriet van, maar je kunt er ook wat uithalen.”
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“Ik wist al heel jong dat ik in de zorg wilde werken. Ik ben gestart in een 

verzorgingshuis in Vlaardingen en heb daar nog samengewerkt met 

de nonnen. Een warm nest, waar ik het vak geleerd heb. Ik was altijd 

geïnteresseerd in psychiatrie, gedragsstoornissen en psycho-geriatrie, 

maar met name in de mens. Toen ik een jaar of dertig was, stapte ik over 

naar geriatrisch centrum Stadzicht (ook van Laurens) en volgde ik daar 

verschillende opleidingen.

extra  In 2001 kreeg ik een aanbod van de toenmalige locatiemanager 

van Antonius IJsselmonde. Hij vroeg me of ik seniorteamleider van een 

somatische afdeling in Antonius wilde worden. Dan zou ik er ook iets 

extra’s bij krijgen: een nieuw appartementencomplex achter Antonius 

IJsselmonde, waarbij de eerste twee verdiepingen voor mensen met 

nah (niet-aangeboren hersenletsel) bestemd waren en de andere 

verdiepingen voor zorggarantwoningen. Ik heb direct ‘ja’ gezegd.

teamleIder nah  Al snel bleek dat er voor Ravenswaerde een eigen 

teamleider nah nodig was. Ik vond complex gedrag enorm interessant 

en hoewel ik weinig ervaring had met nah, heb ik toch gesolliciteerd 

op de functie van teamleider voor het hele appartementencomplex. Ik 

werd aangenomen en ben als een spons informatie op gaan nemen. 

Studeren, vakliteratuur lezen, lezen, lezen, maar vooral: de werkvloer 

op. 

‘Er ging veel verkeerd, maar 
dat waren onze mooiste 

leermomenten’
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Protocol  Toen we hier startten, lag er een prachtig uitgewerkt 

protocol, geschreven vanuit een intramurale gedachte, maar zonder 

ervaring met een woonvorm voor mensen met nah. Alles met de beste 

bedoelingen, maar het kwam totaal niet overeen met de werkelijkheid 

die wij als team aantroffen. Bewoners zaten in hun woning, radio en tv 

aan, en ze kwamen niet meer achter die deur vandaan. Ze genoten van 

de privacy en de vrijheid die ze eindelijk hadden.  

Toen zijn we na gaan denken. Wat heeft een bewoner nodig om zich 

verder te ontwikkelen en wat heeft een teamlid nodig om de juiste zorg 

te kunnen bieden? Op die basis zijn we verder gaan bouwen en vanaf 

toen waren er groeimomenten. Er ging veel verkeerd, maar dat waren 

tegelijkertijd onze mooiste leermomenten. Sleutelwoorden in dat proces 

zijn openheid en eerlijkheid, maar vooral: samen doen, respect voor 

elkaar en op basis van gepaste gelijkwaardigheid naar elkaar luisteren.
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Stralend falen  Veel collega’s om ons heen zagen het helemaal 

niet zitten om deze doelgroep met intensieve begeleiding zelfstandig 

te laten wonen. Wat wij als team merkten, was dat we niet als een 

warme deken om iemand heen moesten  hangen. Als begeleider is het 

van belang dat je ook los kunt laten, zodat je iemand de ruimte kunt 

geven om zichzelf weer te leren kennen. Stralend falen noemen we dat 

ook wel, want soms ga je onderuit omdat de dingen niet goed lukken, 

maar dit zijn wel je leermomenten. Voor deze visie hebben we als team 

jarenlang geknokt, met zeer weinig middelen. Maar we wisten en zagen 

dat het werkte, dus we gingen door.

mogelIjkheden  Soms ontstaan er in je leven situaties die je niet 

verwacht. Daar kun je veel verdriet van hebben, maar je kunt er ook wat 

uithalen. Kijk naar je mogelijkheden, niet naar je beperkingen. Ik denk 

dat ik begrijp wat bewoners doormaken, zonder dat ze in details hoeven 
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te treden. Dat draagt bij aan de gelijkwaardige, maar ook professionele 

relatie die we met elkaar hebben. Deze mensen hebben problemen op 

diverse gebieden, maar ze zijn absoluut niet gek! Ze beseffen enorm 

goed wat ze missen en vooral wat ze zouden willen hebben. Bij het 

organiseren en plannen van het realiseren van die wensen bieden wij 

de begeleiding die nodig en mogelijk is.

kracht  Om dit werk leuk te vinden, moet je om kunt gaan met 

complex gedrag. Het is belangrijk dat het je niet persoonlijk raakt als 

bewoners bijvoorbeeld vanuit hun onvermogen agressief reageren. 

Wanneer je in je emotie schiet, verdwijnt de gelijkwaardigheid. Als er 

vervelende dingen gebeuren, kom je er later op terug. Zoek uit wat de 

oorzaak is van het gedrag, want die is er altijd. Het is belangrijk dat 

mensen zich niet opsluiten in hun verdriet. Ik zeg steeds: als je open 

staat voor goede dingen, dan geef je die ook een kans om te gebeuren. 

gedrag  Het is van belang om altijd kritisch naar je zelf te blijven 

kijken, want gedrag roept gedrag op. Als je je daar bewust van bent, 

kun je bepaalde situaties voorkomen. Negatieve uitspraken en oordelen  

kunnen iemand maken of breken, maar dat zegt meer over de ander dan 

over jou. Bespreek het eerlijk en oprecht met elkaar als je ergens mee 

zit. Ook dat is een kernwaarde binnen ons team en ook daarin hebben 

wij een voorbeeldfunctie voor de woongroep.

Bij alles wat we doen, is de visie van Ravenswaerde heel belangrijk: kijk 

naar je mogelijkheden, en niet naar je beperkingen. Dat is ook de kern 

‘Kijk naar je mogelijkheden,
niet naar je beperkingen’
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van Hooi op je vork, de methode waarmee we werken. Ik word er blij 

van als ik iemand die kwaliteit van leven kan bieden, waarbij hij weer 

zelfvertrouwen en grip op zijn leven krijgt. Mijn drijfveer is het gevoel 

dat je iets voor die ander kunt betekenen. Dat zit in mij als mens, in mijn 

hart en mijn gevoel.”
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 Maria Kok: 
‘Ineens kwam ik bij de 
 mensen thuis’

 

Maria Kok verhuisde als zorgassistente in 2002 mee van 2-rechts naar 
Ravenswaerde. “Ineens kwam ik bij de mensen thuis en haalde ik privé-
dingen uit de kast om schoon te kunnen maken. Daar heb ik in het begin 
veel moeite mee gehad.”
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“Ravenswaerde was voor iedereen nieuw”, zegt Maria. “Teamleden 

moesten eraan wennen dat bewoners veel meer hun eigen boontjes 

dopten. Bewoners moesten eraan wennen dat ze nu hun eigen 

bedoening hadden. Ik weet nog dat een bewoner vond dat hij na het 

koffie drinken in zijn eigen huis ‘gedumpt’ werd. Dat zegt hij nu niet 

meer! Na een half jaar kreeg het team een eigen teamleider in de 

persoon van Monique Zieck. Langzaam kwam de structuur op gang en 

ging de machine draaien.

Mensen wonen hier zelfstandig, het is dus ook de bedoeling dat ze zelf 

dingen doen in het  huishouden. Het komt wel voor dat ze daar het nut 

niet van inzien. 'Afstoffen? Daar heb ik geen zin in.' Dat vind ik lastig: 

aan de ene kant is het hun eigen huis, aan de andere kant is het wel 

belangrijk dat het in elk geval hygiënisch is. Het is wel de bedoeling dat 

we bewoners prikkelen om zelf dingen te doen. Daarom wordt er soms 

een doel van gemaakt in het kader van Hooi op je vork, de methode 

waarmee we in Ravenswaerde werken. Dat deze methode werkt, 

hebben we hier wel gezien! Het is opvallend om te zien hoe mensen 

vooruit zijn gegaan. 

Mijn werk is veel meer dan alleen schoonmaken. Bewoners vragen je 

van alles, ik maak een praatje, ga met hen mee boodschappen doen of 

als ze een uitstapje maken. Ik vind het fijn dat mensen je vertrouwen 

en dat je nog dingen voor ze kunt doen. Ik heb wel eens gedacht hoe 

het zou zijn als ik zelf in zo´n situatie terecht zou komen. Hoe zou ik 

reageren, wat zou ik prettig vinden en wat niet? Zo moet je ook in je 

werk staan, vind ik.”
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‘Ik ben invalide, maar 
kan toch paardrijden’ 

Mirelle Rijsdijk: 



mIrelle rIjSdIjk  houdt van koken, zelf appelmoes maken, 
kijken naar Paul de Leeuw en samen koffie drinken met bewoners en 
personeel van Ravenswaerde. Maar haar grote passie is paardrijden. 
Na een ernstig auto-ongeluk, nu 21 jaar geleden, leek dat onmogelijk. 
Leek, want al 14 jaar rijdt Mirelle weer paard, sinds een aantal jaren 
zelfs helemaal alleen. 

Mirelle woonde tien jaar op afdeling 2-rechts van Antonius IJsselmonde 
toen ze in 2002 verhuisde naar Ravenswaerde. Al op 2-rechts was ze weer 
begonnen met paardrijden bij manage De Hazelaar in Rotterdam. Daar 
was ze terecht gekomen na wat speurwerk van teamleidster Yvonne Kreuk. 

Moeder Ellie Rijsdijk weet het nog goed: “Tijdens een vakantie had Yvonne 
ontdekt dat Mirelle dol was op paardrijden. Ze ging op zoek naar een 
geschikte manege en wees ons op De Hazelaar.” Mirelle begon met een 
rondje in de bak, waarbij de instructrice achterop zat. Sinds een aantal 
jaren rijdt ze iedere week een uur lang buiten. Ze zit helemaal alleen op het 
paard, geholpen door een speciale uitrusting. Mirelle: “Ik ben invalide, maar 
kan toch paardrijden. Daar ben ik heel blij mee!”

oP vISIte  Met de verhuizing naar Ravenswaerde had Mirelle ineens een 
eigen slaap- en woonkamer, douche en keuken. Ze kon zelf beslissen of de 

mIrelle 

met haar 

moeder
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tv aan ging en of ze koffie wilde zetten. Ellie: “Wij kwamen hier op visite en 
Mirelle ging koffie voor ons zetten. Dat was geweldig.” Tien jaar later heeft 
Mirelle het nog steeds naar haar zin op Ravenswaerde. Een van de dingen 
die ze fijn vindt, is het contact met de andere bewoners en teamleden. “Als 
het even kan, drink ik iedere dag samen met de anderen koffie.” 
Op dinsdag en donderdag koken en eten de bewoners met z’n allen. 
Mirelle helpt graag bij de voorbereidingen. “Het leukste vind ik om zelf 
appelmoes te maken. Appels schillen, ontpitten, in kleine stukjes snijden.” 
Als het even kan, doet ze mee met de activiteiten die bewoners en team 
organiseren. Zwemmen bijvoorbeeld vindt ze leuk, en soms gaat ze mee 
naar popconcerten. “Dan moet ik wel doppen in mijn oren, anders is het veel 
te hard. Sinds het ongeluk zijn mijn oren veel gevoeliger geworden.”

ParadIjS  In 2006 gingen de bewoners van Ravenswaerde samen 
op vakantie naar Tenerife. Vader Coos Rijsdijk: “Ieder spaarpotje is 
leeggeschud om die reis mogelijk te maken.” Tenerife was een paradijs, 
zegt Ellie. “Er is daar een hotel dat helemaal is aangepast aan mensen met 
een beperking. Je kunt er met je rolstoel naar het strand, er zijn aangepaste 
taxi’s, dat is allemaal onderdeel van de infrastructuur. Mirelle moest huilen 
toen ze weer weg moest.” Mirelle knikt. “Het was ook zó leuk. Ik was 
invalide, maar ging toch op vakantie naar het buitenland!”

mIrelle 

met haar 
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Schema’S  In Mirelle’s woonkamer hangt een schema waarop iedere 
dag van de komende week is ingevuld. De zaterdag begint met douchen, 
dan ontbijten. Vader Coos komt ’s middags lunchen. De schema’s zijn 
belangrijk, want Mirelle’s kortetermijngeheugen werkt niet meer goed. 
Op de vraag of ze nu meer kan dan tien jaar geleden, zegt ze: “Ik heb 
nu dit huis in plaats van een kleine kamer, maar ben wel heel afhankelijk 
van anderen. Ik kan niet zelf uit bed of naar het toilet.” Coos: “Maar als je 
er eenmaal uit bent, doe je alles zelf. In het verpleeghuis werd je brood 
gesmeerd, werd je kamer schoongemaakt. Dat regel je nu allemaal zelf.”
 
WenSen  Toen Mirelle nog op 2-rechts woonde, had ze drie wensen, 
zegt Ellie aan het eind van het gesprek. “Een eigen huis, nog een keer naar 
Spanje en werken. Twee van de drie wensen zijn uitgekomen.” Mirelle: 
“Ik zou nog graag willen werken in een keuken, helpen om dingen klaar te 
maken. Dat is best moeilijk, maar wie weet.”
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´Ik zie Ravenswaerde 
als een familie´

Frits Renzen: 



frItS renZen  werkte als chemisch laborant in Vlaardingen toen hij 
in 2004 een ernstig motorongeluk kreeg. “Mensen denken vaak dat je 
minder capaciteiten hebt als je in een rolstoel zit en nah hebt. Maar ik 
zit echt niet de hele dag achter de gordijnen.” 

Het ongeluk kostte Frits een arm, drie ribben en een long. Zuurstoftekort 
tijdens het transport naar het ziekenhuis zorgde er ook nog eens voor dat hij 
blind werd. Na een half jaar in het Erasmus Medisch Centrum verhuisde hij 
naar afdeling 2-rechts in Antonius IJsselmonde, in 2006 naar Ravenswaerde.

knoPPen  Frits heeft een bedieningspaneel dat het zelfstandig wonen een 
stuk gemakkelijker maakt. “Met de knoppen maak ik onder meer de voordeur 
open, doe ik gordijnen open en dicht en zet ik de radio aan.” Het paneel staat 
naast de computer, op een opvallend hoge tafel die voor Frits - een lange man 
- op maat is gemaakt. “In het begin kon ik niks met het bedieningspaneel. Ik 
zat hier en dacht: ik kan niks, ik zie niemand, hoe kan ik het hier ooit leuk 
vinden? Dat duurde anderhalve week. In die tijd voerde ik gesprekken met 
teamleider Monique en medebewoner Wilma. Ze hielden me een spiegel voor. 
Wilma zei: ´Als je een trap op gaat, wil je toch ook niet direct de bovenste 
tree bereiken?’. Toen ben ik gaan nadenken: wat wil ik allemaal en wat heb ik 
daarvoor nodig? Na bijna een jaar had ik mijn dingen op orde.”

frItS In 

geSPrek met 

medeWerker 

anja van 

dongen
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doBBeren  Twee keer per week gaat Frits naar sportschool Sportieve 
Handy’s en elke maandag is hij bij de fysiotherapeut te vinden. “Ik loop 
sinds een half jaar een paar stappen zelf, met hulp van de fysiotherapeut. 
Daar heb ik lang over gedaan, maar elke stap vooruit is een overwinning.” 
Op dinsdag en vrijdag staat een bezoek aan activiteitencentrum De 
Galerij op het programma en als het even kan, sluit Frits zich aan bij de 
Ravenswaerde-activiteiten. “Barbecue, picknicken, naar de dierentuin en 
natuurlijk samen op vakantie. Tegenwoordig kan ik ook mee zwemmen. Dat 
ging eerst niet, omdat mijn wond niet goed dicht is. Maar na advies van de 
wondverpleegkundige, lig ook ik nu lekker op m’n rug te dobberen.” 

BerlIjn  Dit jaar wil hij ook een keer zelf, zonder de andere bewoners, op 
vakantie met de Zonnebloem. “Mijn eerste keus is Berlijn. Als tweede optie 
heb ik een reis met een aangepaste camper rond het IJsselmeer opgegeven.” 
Het regelen van zo’n vakantie kan ook een doel zijn in het kader van de 
methode Hooi op je vork. Frits legt uit: “Ik wil op vakantie. Wie gaat het 
voor me regelen? Heb ik er hulp bij nodig? Op welke termijn wil ik mijn doel 
bereiken? Het gaat om hele concrete vragen. Na verloop van tijd kom je er 
samen met je persoonlijk begeleider weer op terug. Het is een mooie methode 
die uitgaat van je eigen kracht.”

frItS In de 

SPortSchool
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krachtBron  Frits is niet boos over wat hem is overkomen. “Voor mijn 
ongeluk was ik depressief, erna helemaal niet meer. Ik ben fysiek beschadigd, 
maar beschouw het als een geschenk van God dat ik mijn tijd vol kan maken. 
Mijn geloof is mijn krachtbron. Vroeger leefde ik alleen en trok ik mezelf 
terug. Ik had weinig vrienden, kon moeilijk aansluiting vinden bij anderen. 
Nu zijn er elf andere personen waar ik dagelijks mee te maken heb. Natuurlijk 
ligt de een je meer dan de ander, maar ik zie ons wel als een soort familie. En 
als je denkt: ‘nu even niet’, dan doe je gewoon je deur dicht.”

de moeder 

van frItS
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 Frans Baar: 
‘De familie is immens
 belangrijk’ 

Als verpleeghuisarts en directeur Patiëntenzorg van Antonius IJsselmonde 
was Frans Baar nauw betrokken bij de eerste patiënten met nah. Van 2006 
tot 2010 was hij bovendien arts van de bewoners van Ravenswaerde. 
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“In de jaren negentig van de vorig eeuw vindt een groep jonge 

comapatiënten met niet-aangeboren hersenletsel (nah) zijn weg naar 

afdeling 2-rechts van Antonius IJsselmonde. Voor de mensen die 

daar werken, is het allemaal nieuw. nah is verwoestend. De emoties 

zijn buitengewoon intens. Wanhoop en hoop, chaos en (reële en 

irreële) verwachtingen. Het is dan ook een enorme belasting voor 

het personeel. Medewerkers hebben nog niet de kennis en ervaring, 

herkennen nog geen patronen, maar krijgen wel de volledige zorg voor 

patiënt en de familie op hun bordje. Maar langzamerhand groeit de 

ervaring en beginnen we een patroon te zien.

De verwijzingen naar Antonius IJsselmonde trekken ook landelijk 

de aandacht. Daar houden we veel goede contacten aan over, zoals 

psycholoog Henk Eilander en Jan Lavrijsen. Zij zijn experts op het 

gebied van comateuze patiënten en weten veel over welke signalen 

en welke bewegingen van patiënten belangrijk zijn om iets te kunnen 

zeggen over de kansen op herstel.

laBoratorIum  Ons ‘geluk’ is geweest dat deze patiënten in 

zo grote aantallen naar ons toe komen. Dat stelde ons in staat om 

expertise op te bouwen. Heel belangrijk is ook dat een aantal families 

bereid is samen met ons te leren. De familie Rijsdijk is hiervan het 

voorbeeld bij uitstek. Hun dochter Mirelle kreeg een auto-ongeluk in 

Griekenland en liep daarbij hersenletsel op. Op 2-rechts komt ze uit 

haar coma. Mirelle is hun enige kind en meervoudig gehandicapt. Vader 

Coos Rijsdijk zei eens tegen me: ‘Dit is als het ware een laboratorium, 

hier moeten we leren hoe we er mee om moeten gaan.’ We moeten 

samen ontdekken hoe we met elkaar, met de families moeten praten. 

Hij en zijn vrouw, en met hen vele families, zijn daarbij een enorme hulp 

geweest. 

ZelfStandIg  Deze mensen zijn vaak jonger dan de gemiddelde 

patiënten in het verpleeghuis. En als zij herstellende zijn, willen ze vaak 
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andere dingen, zijn bijvoorbeeld bezig met het krijgen van relaties, 

waarbij ook de beleving van sexualiteit een rol speelt. Op 2-rechts 

waren er weinig mogelijkheden om te wonen en te leven en dat leidde 

soms tot onnodig grote eenzaamheid. Op een gegeven moment 

ontstond het idee van een aanleunflat met een verbindingsgang naar 

Antonius zodat de bewoners zelfstandig kunnen wonen en tegelijkertijd 

gebruik kunnen maken van alle voorzieningen. Uiteindelijk komen er 

twaalf appartementen voor jonge mensen met nah op de 1e en 2e etage 

van de aanleunflat naast Antonius. Ravenswaerde is geboren.

levenSkracht  Het is ongelooflijk om te zien hoe de mensen 

opbloeien. De bewoners blijken een enorme levenskracht te hebben. 

In sommige gevallen blijk je te kunnen functioneren met minder dan 

je ervoor tot je beschikking had. Ook deze mensen willen erbij horen, 

ze willen en kunnen de moeite waard zijn, anders dan voorheen, soms 

zelfs rijker, zoals ze zelf zeggen. Samen bereiken ze dingen waarvan ik 

nooit gedacht had dat ze dat zouden bereiken. Een andere omgeving, 

een andere benadering van deze patiënten leidt tot ongelooflijke 

dingen.

ontWIkkelIng  Hooi op je vork, de methode waarmee in 

Ravenswaerde gewerkt wordt, draait om ontwikkeling, steeds kijken wat 

mensen nog wel kunnen en of ze niet steeds een beetje méér kunnen. 

Je moet willen leren, je moet er wat van maken. Dat is de menselijke 

opdracht die we hebben, ook hier. Het is belangrijk om mensen ook aan 

te spreken op hun verantwoordelijkheid. Iedereen heeft rechten, maar 

ook plichten. Alleen maar ´pamperen´ is niet goed. Mensen hebben het 

nodig om nodig te zijn. Iedereen bestaat bij de gratie van de relatie.

‘Mensen hebben het nodig
om nodig te zijn’
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famIlIe  Als ik één ding geleerd heb daar, bij die groep, dan is het 

wel dat familie immens belangrijk is. De familie is de plaatsvervanger 

van de patiënt en de patiënt is kwetsbaar, weerloos en kan zich niet 

uiten. Daarnaast is er het eigen verdriet en onmacht van de familie. 

Schuldgevoel speelt een rol. Mag ik hopen dat iemand het haalt? Hopen 

dat hij doodgaat? Voor de patiënt, maar ook voor jezelf? Dat drijft soms 

een wig tussen relaties. Als arts moet je solidair zijn met de familie. 

Meeleven, je proberen in hen te verplaatsen, samen analyseren, samen 

patronen ontdekken en pionieren. Vertrouwen en veiligheid zijn cruciaal. 

eerBIed  Aan de ene kant is er het medische verhaal, de prognose, 

het inschatten van het herstel. Aan de andere kant de mens zoals hij of 

zij nu is. Dat laatste is veel en veel belangrijker. Daar past eerbied bij. 

Hij of zij mag er zijn. Het is maar een enkele keer voorgekomen dat een 

bewoner toch weg moest van Ravenswaerde naar elders, dat had dan te 

maken met gedragsproblemen die we toch niet kunnen ’handelen’. Het 

is een relatief stabiele groep. Ze ondernemen veel activiteiten buiten. Al 

die uitstapjes doen de bewoners goed. De levenskracht van de mensen, 

de inzet van bewoners en personeel, het is indrukwekkend.”
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 Ron Spanenburg: 
‘Niets is vanzelfsprekend, 
 dat denk je alleen maar’ 
 

Maar liefst zeventig procent van de medewerkers van Trimetal zet zich op 
de een of andere manier in voor Ravenswaerde. Ron Spanenburg is één 
van hen. ”Een kameraad van mij werkt bij Antonius en vroeg mijn hulp. 
Een groep bewoners ging een weekend naar een bluesfestival en kon 
wel wat extra handjes gebruiken. Ik vond het prima en hielp wat bij het 
koken en met het duwen van de rolstoelen. Zo kwam ik in contact met 
‘Ravenswaerde’.”
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Als onderdeel van AkzoNobel maakt Trimetal gebruik van het 

Community Program van de multinational. Dit is een uitgebreid 

programma op het gebied van sociaal-maatschappelijk ondernemen. 

Iedere AkzoNobel-medewerker kan een voorstel doen voor de invulling 

van een programma. Ron, geïnspireerd door het weekend met 

bewoners en teamleden van Ravenswaerde, stelde een plan op voor 

Ravenswaerde en diende dat in. “Inclusief doelstellingen en budget, 

want dat is wel een eis: de financiële bijdrage is ondergeschikt aan de 

persoonlijke inzet, we storten nooit zomaar een bedrag!” Ron’s plan 

werd meteen enthousiast aangenomen en de relatie tussen Trimetal en 

Ravenswaerde duurt nu al meer dan vijf jaar. 

gelukSmomentjeS  Ron geeft samen met teamleider Monique 

Zieck ook presentaties over niet-aangeboren hersenletsel en sociaal 

maatschappelijk ondernemen. “We vertellen het verhaal van 

Ravenswaerde aan wie het horen wil. Ik vertel hoe ik er bij betrokken 

ben, dat het gaat om geluksmomentjes en dat het eigenlijk heel simpel 

is: wat je geeft, krijg je terug. Laatst hielden we een voordracht voor 

een businessclub. Ik zag een van de mannen zeer ongeïnteresseerd en 

onderuit gezakt in zijn stoel hangen. Toevallig had ik opgevangen dat 

hij een dochter had die elke dag op de fiets naar haar werk ging. Ik zei 

toen: ‘Stel, je dochter fietst ’s ochtends de straat uit, je zwaait nog en ze 

komt niet meer terug.’ Hij schoot overeind. Dat is wat ik bedoel: niets is 

vanzelfsprekend.”

kWetSBaarheId  Het vrijwilligerswerk voor Ravenswaerde is 

een belangrijke ‘bijzaak’ in mijn leven”, zegt Ron aan het eind van het 

gesprek. “Ik heb de hele dag haast, maar hier niet. Hier heerst een heel 

andere cultuur. Je leert er veel van. Het eerste weekend dat ik mee ging, 

ben ik geraakt. Het heeft lang geduurd voordat ik het kon verwoorden, 

maar ik denk te weten dat het te maken heeft met het bewust zijn van 

mijn eigen kwetsbaarheid. Ik ben gezond, heb een mooi huis, goede 

baan, een groot sociaal netwerk en heb eigenlijk alles voor elkaar, maar 
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dat kan zo maar afgelopen zijn. Zoals ik al zei: niets van wat je doet en 

hebt, is vanzelfsprekend. Dat denk je alleen maar.” 

Sociaal-maatschappelijk ondernemen:

´meer dan verf alleen!´

de inzet van trimetal voor ravenswaerde 

bestaat uit onderhoud met een glimlach, 

eropuit en microkrediet (sinds 2011). Bij 

onderhoud met een glimlach gaat het om 

het opknappen en gezelliger maken van 

de appartementen en algemene ruimten 

van ravenswaerde. eropuit kan van alles 

zijn, van een paar keer per jaar zwemmen, 

duiken en bokslessen, tot een popconcert 

of een dagje Speedo. met microkrediet 

prikkelt trimetal de bewoners met een 

klein bedrag om activiteiten op te zetten 

waarmee zij geld bij elkaar krijgen om 

samen leuke dingen te doen. Zo worden 

de bewoners ook gestimuleerd om te 

ondernemen. de eerste activiteit, een 

professioneel opgezette loterij, was een 

groot succes.
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‘Ze hebben me 
nodig hier’

Els van de Water: 



Twaalf jaar geleden reed elS van de Water met haar scooter 
door de stad toen een onoplettende automobilist ineens zijn portier 
opende. Els vloog door de lucht en liep ernstig hersenletsel op. 

Na een verblijf in het ziekenhuis kwam ze terecht op afdeling 2-rechts van 
Antonius IJsselmonde. Ze is één van de eerste bewoners van Ravenswaerde. 
“Iedereen kan hier wonen, iedereen wordt hier opgevangen zoals hij of zij is”, 
zegt Els. 

“Voor mijn ongeluk werkte ik in de thuiszorg. Op een gegeven moment 
gingen ze reorganiseren en moesten alle vijftigplussers eruit, ik dus ook. 
Omdat ik wilde werken voor mijn uitkering, werd ik vrijwilliger in De 
Hofstee, een woonvorm voor dementerende ouderen in Rotterdam. De 
Hofstee hoort ook bij Laurens, net als Antonius IJsselmonde. Ik kende het 
wel. Vandaar dat ik na mijn verblijf in het ziekenhuis hier naar toe wilde.” 

eIgen geld  Vijf maanden woonde Els op afdeling 2-rechts. Toen kreeg 
ze een eigen woning in Ravenswaerde. “De meeste mensen die hier kwamen 
wonen, hadden helemaal niets. Ik wel. Ik heb altijd gewerkt en mijn eigen 
geld verdiend. Vlak voor het ongeluk had ik net alles nieuw gekocht omdat 
ik weer alleen ging wonen. Ik kon m’n huis met mijn eigen spullen inrichten, 
heel fijn.” 
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oma duck  “Koken, dat deed mijn man altijd. Alleen het draadjesvlees, 
dat maakte ik. Nu vraagt m´n dochter er nog wel eens om. ‘Mam, maak je 
weer eens draadjesvlees?’ Dat doe ik dan natuurlijk.” Zorgen voor anderen, 
dat zit er bij Els in en dat gaat er ook op Ravenswaerde nooit meer uit. “Ik 
haal de etenskar, zet koffie en maak lunch. Ik ben heel blij dat ik hier woon 
en wat kan doen voor de anderen. Het gaat er toch om dat we wat voor elkaar 
kunnen betekenen.” Els beheert ook de kas van de verjaardagspot en het geld 
dat de acties voor het microkrediet (zie pag 55) opleveren. “Daarom noemen 
ze me ook wel Oma Duck!”

famIlIe  “Je bent eigenlijk gewoon een grote familie op Ravenswaerde”, 
stelt Els. “Er is altijd aanspraak, we doen veel samen. Je kiest zelf wat je wel 
en niet doet, dat is fijn. Naar het bluesfestival in Ospel ging ik bijvoorbeeld 
niet mee, maar bij de meeste uitstapjes en vakanties ben ik van de partij. We 
weten veel van elkaar en elkaars beperkingen. Zo weet ik dat als Frits zondags 
terugkomt van de kerk, de meiden van het team aan het eten zijn. Dan belt 
hij mij of ik een broodje voor hem wil smeren. Ik ben blij dat ik dat doen kan. 
Ze hebben me gewoon nodig hier, en dat vind ik hartstikke tof.”

jokeren  “Vast prik op maandagmiddag is het bezoek van kleine Els - 
met mijn 1 meter 86 ben ik grote Els. Ik ken haar nog van De Hofstee. Op 
dinsdag ga ik naar activiteitencentrum de Galerij in Ridderkerk, naar m’n 
grote vriend van 82. Dan ga ik hem een oor aannaaien met jokeren. Kaarten 
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vind ik leuk. Mozaïeken en knutselen is niks voor mij, daar had ik vroeger ook 
al een hekel aan. Het is gewoon een gezellige dag daar. Als ik ’s middags hier 
terugkom, gaan we koken.  Verder houd ik van lezen - geen krimi’s! - en kijk 
ik tv. Laatst heb ik Animal Planet ontdekt. Heel leuk hoor!”

Praatje  “Ik heb het naar mijn zin hier”, zegt Els. “We helpen elkaar, 
maar we corrigeren elkaar ook. Als je zit te zeuren, kun je beter naar je kamer 
gaan, ha ha! Op een gegeven moment kon ik naar een flat hierboven, maar 
dat wilde ik niet. Wat heb ik nou boven? Ik ben niet zo’n prater. Ik luister 
liever en houd alles in de gaten. Ik ben zo blij dat ik hier woon! Als je ergens 
gewoon in een straat woont, is de kans groot dat je de hele dag in je uppie zit. 
Hier heb je altijd wel iemand om een praatje mee te maken.” Ze lacht. “En als 
‘t me niet aanstaat, dan trek ik m’n laadklep wel open!” 

eeN BIjZONDere 

HerINNerING

uIt De tIjD 

Dat els BIj De 

tHuIsZOrG 

werkte
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´Mijn lot is in 
Allah´s handen

Saïd Rasi: 



Dertien jaar geleden kreeg Saïd raSI een herseninfarct. Afasie 
maakt dat hij zich moeilijk uit kan drukken. Met hulp van pen en 
papier en zijn begeleider Gracia Slijngard, vertelt Saïd zijn verhaal.

Zijn woordenschat bestaat uit een paar woorden, waarvan ‘Allah’, ‘mooi’ 
en ‘prachtig’, er een paar zijn. Allah is belangrijk voor Saïd: wat er met hem 
gebeurd is en nog zal gebeuren, is in Allah’s handen. Hij was in Maastricht 
toen hij getroffen werd door een ernstig herseninfarct. Vijftien dagen lag hij 
in coma, de dokters dachten niet dat hij het zou halen. Toen hij bijkwam, 
ging hij naar Rotterdam, waar zijn broer Farid woont. Na een verblijf in 
revalidatiecentrum Rijndam kwam hij in 1999 op afdeling 2-rechts van 
Antonius IJsselmonde. In 2002 verhuisde hij mee naar Ravenswaerde. Sinds 
een aantal jaren woont hij op de achtste verdieping.

evenWIcht  Gracia begeleidt Saïd sinds hij in Ravenswaerde woont. “Ik 
ondersteun hem bij alle zaken die met wonen te maken hebben. Dat gaat 
over zorg, maar ook over welzijn en het huishouden.” Nu is Saïd financieel 
zelfstandig en zorgt hij redelijk goed voor zichzelf, maar dat was niet altijd 
zo. “De eerste jaren dreigde hij zichzelf te verwaarlozen. Hij at niet goed, zag 
er onverzorgd uit, rookte heel veel. Mijn rol is om hem te helpen grenzen 
te stellen en het juiste evenwicht te vinden. Rust en regelmaat zijn heel 
belangrijk.” De samenwerking verloopt goed, zegt Gracia. “Hoewel we ook 

gracIa 

SlIjngard
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onze discussies hebben, hoor!” Ze kijkt Saïd aan: “Soms ben je blij met me en 
soms niet.” Hij lacht. Gracia: “Je hebt veel bereikt, daar kun je trots op zijn. Je 
maakt afspraken met je broer en zorgt er zelf voor dat je je daar aan houdt. Ik 
vind dat knap zoals je dat doet.”

famIlIe  Familie is belangrijk voor Saïd. In de boekenkast staan heel veel 
foto’s van zijn moeder, zijn dochter, zijn broer en van Saïd zelf: een slanke, 
knappe man, die met flair poseert. Een levensgenieter, breed lachend.Saïd 
komt uit Iran en kwam in de tijd van de revolutie naar Nederland. Zijn dochter 
Shardih is in Den Haag geboren. Hij werkte onder meer als barkeerper bij Van 
der Valk in Wassenaar. “Een mooie tijd, waarin ik goed verdiende!” Hij was net 
gescheiden van zijn vrouw toen hij het infarct kreeg.

tekenen  Toen Saïd uit zijn coma kwam, herkende hij niemand meer. 
Alleen toen hij zijn broer Farid zag, lachte hij. Langzamerhand kwam de 
herkenning terug. Gracia: “Dat is echt wonderbaarlijk, want dat gebeurt lang 
niet altijd.” Voor zijn infarct speelde Saïd zes muziekinstrumenten, waaronder 
klarinet, gitaar en piano. Hij kon prachtig tekenen. Zelf muziek maken lukt niet 
meer, maar tekenen doet hij nog wel. Zijn rechter lichaamshelft functioneert 
niet goed, daarom heeft hij zichzelf aangeleerd om met links te tekenen. Hij 
wijst naar de muur, waar gedetailleerde potloodtekeningen van dieren hangen. 
“Die heb ik allemaal zelf getekend.” De liefde voor muziek is er nog steeds. “Ik 
luister veel naar muziek, kijk vaak naar concerten op de televisie.” 

Saïd 

met ZIjn 

Broer
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De flat van Saïd ligt op de achtste verdieping. Hij woont op zichzelf, maar 
heeft wel intensieve verzorging nodig. “Ik vind het fijn om hier te wonen 
en niet bij de groep. Nu kan ik hen opzoeken als ik dat wil. Praten is vaak 
confronterend, ik kan niet duidelijk maken wat ik bedoel. Dan gaan mensen 
raden en dat vind ik erg irritant. Soms heb ik daar geen zin in.” 

thuIS  Op de vraag hoe hij zijn dagen vult, zegt Saïd: “Als het weer goed 
is, maak ik een ommetje. Soms ga ik beneden koffie drinken, bij de andere 
bewoners. Ik doe boodschappen en ga zo nu en dan op familiebezoek. Maar 
ik ben veel thuis.” Te veel soms, vindt Gracia. “Je zou wat meer moeten 
bewegen, dan heb je ook niet zo veel last van je benen. Wat vaker erop uit, 
andere mensen zien.” Saïd knikt, maar haalt tegelijkertijd zijn schouders op. 
Zijn lot is in Allah’s handen.

de dochter 

van Saïd
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 Marinus van den Berg: 
‘Het wonder van
 Ravenswaerde’

 

Geestelijk verzorger Marinus van den Berg begon veertien jaar geleden 
bij Antonius IJsselmonde. “Ik heb in al die jaren wel gemerkt: hoe meer ik 
weet van iemands levensloop, hoe meer begrip ik heb en des te minder ik 
oordeel.”
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“nah is een containerbegrip. Er zijn allemaal andere redenen waarom 

mensen nah hebben en de beleving van de familie maakt nah anders 

dan andere aandoeningen. Familie heeft tijd nodig, ons tempo is 

niet hun tempo. Familieleden zijn in chaos, in rouw. Men verliest wat 

vanzelfsprekend was en ieders leven staat op de kop. Soms zie je een 

enorme boosheid en wordt er dreigende taal geuit richting verzorgers. 

Dat is allemaal paniek, onmacht.

energIe  Voor mij is het belangrijk dat de patiënt en zijn familie 

begrijpt dat het mij om hún verhaal gaat. Dat is een voorwaarde voor 

goed contact. Ik luister en leef mee. Wat is er gebeurd, maar vooral: 

wat betekent het voor u? Wat zijn krachtbronnen voor iemand? Soms is 

het familie, soms is er geloof in een God. Veel familieleden worstelen 

met schuldgevoel. Boosheid speelt ook een rol, zowel bij familie als 

bij de patiënt zelf. Boosheid is energie, heeft een geschiedenis, een 

eigen verhaal. Het kan je opslokken, maar je kunt het ook omzetten in 

positieve energie. Als mensen dat doorkrijgen, kan er beweging komen.

IngeWIkkeld  nah gaat vaak gepaard met ingewikkeld gedrag. 

Dat vraagt veel van de familie, maar ook van het team. Soms zijn 

medewerkers boos. ‘Ik kan hem of haar wel achter het behang plakken!’ 

Hoe ga je daar mee om? Patiënten kunnen er niks aan doen, maar 

als je bespuugd wordt als medewerker is dat niet leuk. Je wordt 

teruggeworpen op jezelf. Gelukkig kan er over gepraat worden.

SPannend  De overgang naar Ravenswaerde was erg spannend. 

Voor de mensen zelf was het een enorme transitie, en om eerlijk te 

‘nah gaat vaak gepaard met 
ingewikkeld gedrag’
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zijn sluimerende bij professionals de vraag of dit niet een stap te ver 

was. De een zei het hardop, de ander zweeg, weer een ander zei: ‘We 

gaan ervoor, maar het is wel spannend!’. Soms is het ook gewoon een 

kwestie van proberen. Soms lukt het, soms niet. Het was een gewaagd 

experiment. Nergens in het land werd dit op deze manier gedaan.

gelIjkWaardIgheId  Ik heb het graag over het grote wonder 

van Ravenswaerde. Daar is iets ontdekt, tegen alle stromen in de zorg 

in. Zowel bewoners als medewerkers zijn boven hun eigen kunnen 

uitgestegen. Bewoners ontwikkelen zichzelf verder op het gebied van 

mobiliteit en zelfredzaamheid, maar ook in hun persoonlijke groei. 

Daarbij speelt de gemeenschap een belangrijke rol: mensen praten met 

elkaar, zeggen elkaar de waarheid, stimuleren elkaar. Samen beschikken 

bewoners en team over veel positieve energie. Ik vind het mooi om te 

zien dat er veel gelijkwaardigheid is in de omgang. Het is ongelooflijk 

wat ze voor elkaar krijgen.

gemeenSchaP  In de zorg staat de autonomie centraal, maar vaak 

gaat het om een geïsoleerde vorm van autonomie, zonder relaties en 

sociale context. In Ravenswaerde is die sociale context gecreëerd. 

Het is een community, een gemeenschap, waarbij de hulpverleners 

minder hulpverlener zijn en meer coach. Ze zijn bijna participant aan 

het project. Sommige mensen waarschuwen voor overidentificatie. 

Dat begrijp ik, maar aan de andere kant denk ik: geniet ervan dat het zo 

goed gaat! In de soms verkillende sfeer in de zorg van tegenwoordig, 

waar we het hebben over klanten en marktwerking, zeg ik: kijk ook eens 

hiernaar!”

‘Geniet ervan dat het
zo goed gaat!’
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  Corjan Hagendijk: 
 ‘Ravenswaerde is als een
  warme deken’

 

Voordat mensen naar Ravenswaerde gaan, hebben ze meestal een 
uitgebreid traject achter de rug op afdeling 2-rechts van Antonius 
IJsselmonde. Daar draait het om revalidatie. Op Ravenswaerde spelen 
andere facetten een rol, vertelt fysiotherapeut Corjan Hagendijk. 
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“Op het moment dat iemand naar Ravenswaerde kan, is het eindniveau 

van de klinische revalidatie in principe bereikt. Dat is niet voor iedereen 

even makkelijk om te accepteren. De bewoners stellen vervolgens ieder 

hun eigen doelen, op allerlei onderdelen van hun leven. De doelen waar 

ik mee te maken krijg, liggen vaak op het gebied van mobiliteit.”

afvallen  Hij geeft een voorbeeld: “Neem een transfer vanuit stand 

zonder tillift, dat wil zeggen dat mensen op eigen kracht bijvoorbeeld 

hun bed in kunnen komen. Dat vereist kracht- en balanstraining en 

daar gaan we dan mee aan de slag. Een ander doel is afvallen. Mensen 

met nah hebben vaak minder mogelijkheden om te bewegen en zijn 

daardoor soms te zwaar. Naast deze individuele begeleiding geef ik ook 

groepsfitness. Anderhalf jaar geleden heb ik een groep voor mensen 

met nah opgericht: nah in beweging. Op dinsdag- en vrijdagmiddag 

werken we samen aan conditie, kracht en hebben we plezier in 

bewegen.” 

PleZIer  Op Ravenswaerde worden veel activiteiten georganiseerd 

en daarbij is Corjan vaak van de partij. “Het is erg leuk om met de 

bewoners te gaan zwemmen. Sowieso omdat het een activiteit buiten 

Ravenswaerde en Antonius is, maar vooral omdat bewegen in het water 

heel anders is dan op het droge. Ik ben ook mee geweest naar een 

bluesfestival in Brabant. Dat was een intensief weekend. Het leger had 

tenten met veldbedden voor ons geplaatst. We hadden geen tilliften 

mee, dus moesten we steeds zelf de bewoners in en uit bed tillen. 

Maar het enthousiasme van de mensen was mooi om te zien en ook de 

‘De geboden structuur bepaalt 
de mate van zelfstandigheid 

van bewoners’
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omgeving reageerde leuk. Een van de bands van het festival, de 55+-

band, komt nu ieder jaar in Antonius optreden. Dat is altijd feest!”

Warme deken  De afgelopen tien jaar maakten de bewoners van 

Ravenswaerde een grote ontwikkeling door. Volgens Corjan heeft dat 

zeker ook te maken met duidelijke structuren en de juiste omgeving. 

“Ravenswaerde is als een warme deken. Als die er niet zou zijn, denk 

ik dat een aantal mensen zou kunnen doorslaan in negatief gedrag 

en verkeerde keuzes maakt. De geboden structuur bepaalt de mate 

van zelfstandigheid van bewoners. Mensen met letsel aan de frontale 

hersenen zijn sneller ontremd. Dan is het zowel voor jezelf als voor 

je omgeving van belang dat er duidelijkheid en regelmaat is en dat je 

afspraken vasthoudt. Dat geldt voor ieder op z’n eigen niveau.”
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‘Als ik een dag in bed blijf, 
kloppen ze op mijn deur’

Nils Krozeck:



Ravenswaerde was niet de eerste eigen woning voor nIlS kroZeck. 
Ook in Hellevoetsluis woonde hij zelfstandig in een aangepast 
appartement. Maar omdat hij daar nauwelijks leeftijdgenoten om zich 
heen had, koos hij voor Ravenswaerde. Zijn moeder, Karin Peppelaar, 
was blij: “Je hebt aanspraak nodig om te kunnen functioneren.” Het 
bouwstof lag nog in de woning toen Nils besloot dat het tijd was om te 
verhuizen. 

Nils volgde de opleiding Meao Logistiek en heeft een brede interesse. “Ik 
kan mijn hele dag vullen met het speuren naar en lezen over onderwerpen 
die me boeien. Op mijn computer, maar ik ga ook graag naar de openbare 
bibliotheek. Ik vind het sowieso leuk om erop uit te gaan. Even naar het 
winkelcentrum, bijvoorbeeld. Veel mensen groeten me daar. Ik ken ze 
allemaal niet, maar zij kennen mij wel.” 

BokSleS  Hij doet graag mee met de Ravenswaerde-activiteiten. 
“Zwemmen vind ik leuk, de bewonersvakanties natuurlijk, maar ook het 
samen koffie drinken om half elf. Even lekker kletsen, daar houd ik erg van.” 
Op woensdag- en vrijdagochtend gaat hij naar activiteitencentrum De Kade. 
Verder is hij regelmatig te vinden bij de fitnessgroep in Antonius en heeft hij 
drie keer per week boksles, samen met medebewoner John. “Drie keer, dat is 
best veel. Op vrijdag heb ik er soms moeite mee.”
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accePteren  Karin: “Alles kost Nils heel veel energie. Hij kan soms heel 
moe zijn, alsof hij een paar dagen niet geslapen heeft. Na een ochtend in De 
Kade moet hij eigenlijk ‘s middags rusten, zeker als hij ’s avonds wil boksen. 
Dat lukt niet altijd.” Nils weet dit van zichzelf: “Dan dwing ik mezelf om toch 
actief te blijven. Ik vind het soms heel moeilijk om te accepteren dat ik dingen 
niet kan.” Dat hem dit zo zwaar valt, heeft ook te maken met wat er gebeurd 
is: Nils kreeg een auto-ongeluk, waarbij hij niet alleen hersenletsel opliep, 
maar ook zijn vrouw verloor. 

“Alle mensen die hier wonen, hebben een eigen leven gehad”, zal Karin later 
in het gesprek zeggen. “Hun kennis en ervaringen zijn niet allemaal weg. 
Nils bijvoorbeeld spreekt zijn talen - Engels en Duits - nog steeds, kan goed 
rekenen, weet hoe de mobiele telefoon en computer werken… Een heleboel 
kan hij wel, en dan is het soms extra moeilijk dat je dingen niet kunt.” 

yoga  Voor de bank in de woonkamer ligt een opgerolde yogamat. Nils laat 
een kaartenbak zien met foto’s van verschillende yoga-houdingen. Er hoort 
speciale rustgevende muziek bij. “Mijn moeder kwam met het idee.” 
Karin knikt. “Nils moet iets doen om tot rust te komen en yoga leek me 
wel iets voor hem.” Nils: “Ik heb een paar keer meegedaan met de lessen in 
Antonius, maar dat vond ik niet zo leuk. Ik doe het nu zelf, hier thuis. Dan 
heb ik ook niet de stress van dat ik ergens op tijd moet zijn.”

nIlS 

met ZIjn 

moeder
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lotgenoten  Door alle activiteiten die bewoners van Ravenswaerde 
met en voor elkaar organiseren, groeit de band tussen bewoners, maar ook 
tussen de families en mantelzorgers. Karin: “Vaak gaan ouders mee, bij 
het zwemmen bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er speciale bijeenkomsten voor 
familieleden. Het is altijd fijn om met lotgenoten te kunnen praten. Dat geldt 
voor Nils, maar ook voor mij als ouder. Mensen met nah vallen vaak tussen 
wal en schip. Plaatsen zoals Ravenswaerde zijn er maar weinig in Nederland.” 
Ze vat de voordelen nog eens kort samen: “Hier woon je zelfstandig, doe je je 
eigen dingen en heb je toch aanspraak en sturing. En bewoners hebben steun 
aan elkaar.” Nils knikt: “Als ik een dag in bed blijf, kloppen ze op mijn deur. 
Kom Nils, we missen je!”

de BIjBel 

van nIlS
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‘Zoals ik nu ben, 
wil ik altijd zijn’ 

John van Dal en Wilma Westdijk:



WIlma WeStdIjk en john van dal ontmoetten elkaar op 
Antonius IJsselmonde, afdeling 2-rechts. Wilma: “Ik hoorde John 
regelmatig voorbij komen. Ik vroeg hem een keer of hij thee voor me 
wilde halen. ‘Ja hoor!’, zei hij. Ik dacht: Wat een lieve man! Toen begon 
het vlammetje al te sputteren, maar pas in Ravenswaerde leerden 
we elkaar echt kennen. We deden allebei mee met de kookclub en 
het koffie drinken. Hij kwam altijd bij me zitten, ik kan John goed 
verstaan.”

Tijdens een uitstapje op Valentijnsdag in 2007, vroeg John Wilma ten 
huwelijk. Officieel voor de wet in het stadhuis trouwen of samenwonen was 
geen optie. “Dat kwam financieel niet uit. Maar we hebben een prachtige 
ceremonie gevierd op Landgoed Olaertsduyn, onder leiding van pastor Van 
den Berg, compleet met huwelijksnacht en een feestelijk dagje uit erna. Op 
Antonius liepen we door een erehaag naar de taxi die ons naar het landgoed 
bracht. Onvergetelijk!”

Samen  Wilma en John vullen elkaar goed aan. “Hij kan zien en lopen, dat 
kan ik niet”, zegt Wilma. John lacht: “En Wilma heeft het verstand!” 
Samen doen Wilma en John mee met de kookactiviteit, ontvangen ze bezoek 
en maken ze uitstapjes naar bijvoorbeeld het winkelcentrum. Ze gingen 
verschillende keren mee met de groepsvakanties en twee keer met z’n tweeën 
met het Rode Kruis op vakantie. 

john In 

BokSSchool 

BelIeve
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BokSleS  John is het slachtoffer van zinloos geweld: hij wilde een meisje 
helpen dat werd lastiggevallen en werd vervolgens bruut in elkaar geslagen. 
Na twee weken coma kwam hij weer bij. Hij loopt en spreekt moeilijk en heeft 
problemen met zijn kortetermijngeheugen. “Maar in mijn hoofd ben ik nog 
normaal.” John woont nu drie jaar in zijn eigen huis in Ravenswaerde. 
“In het begin kon ik niet goed aarden. Ik had geen rust in m’n kont, ging 
naar buiten, rondzwerven. Dankzij Wilma heb ik wat meer rust. En ik heb 
nu iedere dag van de week wat te doen, dat helpt ook.” John sport regelmatig 
bij de Sportieve Handy’s. Sinds kort heeft hij ook boksles, samen met 
medebewoner Nils. “Daar kan ik me uitleven!”

tWeede kanS  Wilma zat in de prostitutie, gebruikte al heel vroeg drugs 
en was aan het zwerven. Veertien jaar geleden raakte ze tijdens een astma-
aanval in een coma. “Ik heb nooit tijd gehad om gelukkig te zijn. Toen ik 
bijkwam uit mijn coma, was ik blind en links verlamd. Maar ik dacht niet: 
‘Shit, ik ben mijn leven kwijt!’ Ik kreeg een tweede kans. Ik ben nu gelukkig. 
Ik heb weer contact met mijn dochter en heb een kleindochter van bijna tien 
maanden. Ik kan hen niet zien, maar er zijn genoeg dingen die ik wel kan.”

grenS  Wilma woonde vier jaar op 2-rechts toen ze in 2002 haar eigen 
woning kreeg. “Het was goed op 2-rechts, maar hier gaan ze steeds een stapje 
verder, kijken ze waar de grens ligt. In het begin was ik ook nog niet zo bij de 
hand, hoor! Ik kan nu aardig uit de voeten op de computer, maar daar wilde 

john met 

ZIjn oom 

en tante
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ik eerst niets van weten.” John voelt zich meer op zijn gemak op de afdeling 
houtbewerking in activiteitencentrum De Hoekmaat in Ridderkerk. “Ik heb 
een diploma voor houtbewerking, maar heb daar nooit iets mee gedaan. Nu 
dus wel!” 

BespreekBaar  “nah kan iedereen overkomen”, zegt Wilma aan het 
eind van het gesprek. “Het ene hersenletsel is ook niet erger dan het andere. 
Het leven houdt niet op als je nah hebt.” John: “Ik heb veel respect voor 
jou!” Wilma: “Maar wat denk je van jezelf? Wat hier kan, bereiken we dankzij 
onszelf en de medewerkers. In het begin zei ik ‘nee’ tegen ieder doel. Ik zat 
nog helemaal in het leven van voor het ongeluk. Ik dacht, ik kan het zelf 
wel! Nu is alles meer bespreekbaar.” John wijst naar een schilderij dat boven 
de tafel hangt. “Dat heeft Wilma gemaakt.” Er staat een tekst op: ‘Zoals ik 
vroeger was, ben ik niet meer. Zoals ik nu ben, wil ik altijd zijn’.

De 

kinDeren 

van Wilma 

toen ze 

klein 

Waren
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 Carla Willmes: 
‘Hoofd Vakantie’

“Toen Ravenswaerde startte, moesten bewoners ineens zelf hun vrije tijd 
indelen. Het was zoeken naar een dagbesteding. En wat doen we met de 
vakantie? Zo ontstond het idee om samen iets te ondernemen. De eerste 
keer, met steun van de Vrienden van Antonius IJsselmonde, ging de reis 
naar Tenerife. Fantastisch! Ik had dingen uitgezocht voor die vakantie en 
dat was kennelijk goed bevallen. ‘Dat moet je maar vaker doen!’, kreeg ik 
te horen.” En zo werd Carla Hoofd Vakantie Ravenswaerde. 
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“We zijn sinds Tenerife niet meer naar het buitenland geweest, maar 

wel naar Limburg, Texel en Drenthe, steeds ook dankzij sponsoren. 

Dit jaar gaan we naar Brabant. Ik begin meestal met zoeken op 

internet. Het moet een leuke groepsaccommodatie zijn, maar ook 

rolstoeltoegankelijk, met aangepaste slaapplekken en ruimte voor 

hoog-laagbedden. Er moet wat te doen zijn in de omgeving en het 

moet klikken met de beheerder. Daarom gaan we altijd vooraf langs om 

poolshoogte te nemen. Dit keer was John met me mee. De woonkamer 

van de accommodatie in Brabant was een beetje klein, maar verder 

zag het er goed uit. 'Dit moet je doen, Carla', zei John. 'Een kleine 

woonkamer is niet erg, we gaan toch op stap!' 

De groep gaat altijd graag naar een dierenpark, en dus regel ik iets 

met Beekse Bergen. We willen ook altijd een keer uit eten. Dat zoek 

ik ook goed uit, want een zaaltje ergens achteraf, dat willen we niet. 

We plannen altijd een winkeldag en een rustdag in en gaan op de 

terugweg naar huis ergens lunchen. Vakantie voor de bewoners van 

Ravenswaerde moet zijn zoals iedereen vakantie wil vieren. Een beetje 

luieren, lekker op stap, doen waar je zin in hebt. Het is intensief, de 

begeleiding is bijna één op één, maar het is altijd de moeite waard.”
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 Coos Rijsdijk: 
‘Ravenswaerde is een 
 enorme kans’ 

Juli 1991 kreeg Mirelle Rijsdijk een verkeersongeluk in Griekenland. Ze 
was 23 jaar. In het traumaziekenhuis in Athene werd eerste hulp verleend 
en op 1 augustus ging ze met een hospitaalvliegtuig naar Rotterdam, naar 
het Clara-ziekenhuis. Al snel bleek dat het hersenletsel zeer ernstig was. 
Toen ze eenmaal gestabiliseerd was, gingen haar ouders op zoek naar een 
plek waar hun dochter langere tijd kon verblijven.
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Vader Coos Rijsdijk: “Wij kozen voor Antonius IJsselmonde omdat dat 

in onze ogen een laboratorium van zorgvernieuwing was. Hier werd 

nagedacht over terminale thuiszorg, over de rol van vrijwilligers daarbij, 

over palliatieve zorg en de reactie van mensen daarop. En Frans Baar 

en zijn collega´s waren bezig met een nieuwe doelgroep: jonge mensen 

met niet-aangeboren hersenletsel (nah). Die thema’s overtuigden ons 

om met Mirelle hier naar toe te komen.”

uIt coma  December 1991 wisten Coos en zijn vrouw Elly dat Mirelle 

uit haar coma aan het komen was. “Elly en ik zaten aan haar bed en 

mijn vrouw maakte een grapje. Ze zei: ‘Mirel, kijk me eens aan?’ Mirelle 

draaide haar hoofd weg en lachte. In februari 1992 waren ook de 

doktoren ervan overtuigd: Mirelle kwam uit haar coma. Deskundigen 

zeiden tegen ons: de cognitieve, lichamelijke en sociale ontwikkeling 

van mensen met nah gaat nog ongeveer een jaar door, na een jaar 

kennen jullie de nieuwe Mirelle. Onze ervaring is een volstrekt andere: 

ook na tien jaar, ook na 20 jaar, is er nog sprake van ontwikkeling! Een 

stimulerende omgeving is daarbij van groot belang.”

Wat nu?  “Er is veel kennis over het in leven houden van patiënten 

na een ernstig trauma. Academische ziekenhuizen zijn op dat gebied 

goed geprotocolleerd. Athene en Rotterdam sloten naadloos op elkaar 

aan. Maar niemand had een idee over wat er daarna moest gebeuren. 

De patiënt komt uit coma en heeft een redelijke levensverwachting. 

‘Al heel snel zag je de 
bewoners ongelooflijk 
veranderen. Een klein 
wonder voltrok zich.’
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Wat nu? In de loop der jaren werden meer jonge mensen op 2-rechts 

opgenomen. De meesten van hen zouden wel zeventig kunnen worden. 

Dat gold ook voor Mirelle. Maar het kon toch niet zo zijn dat ze de rest 

van haar leven in een omgeving door zou moeten brengen die bovenal 

functioneert voor mensen in de laatste fase van hun leven?”

nIeuWBouWPlannen  “Wij - en anderen met ons - zagen 

mogelijkheden toen er bouwplannen in beeld kwamen voor drie 

nieuwe appartementencomplexen naast Antonius”, zegt Coos Rijsdijk. 

“Het hoogste complex was voor mensen met een zorgindicatie. Het 

idee ontstond om twaalf woningen op de eerste twee verdiepingen 

te bestemmen voor jongere verpleeghuispatiënten met nah. Met hulp 

van de methode Hooi op je vork zouden ze daar zelfstandig kunnen 

wonen. Binnen Antonius was veel discussie, lang niet iedereen had 

er vertrouwen in. Kunnen deze mensen dit wel aan? Zullen ze niet 

vereenzamen achter hun voordeur? Natuurlijk voelden ook wij die 

angst, maar we geloofden dat het zou lukken.” In 2002 volgde de 

verhuizing naar Ravenswaerde. “Al heel snel zag je de bewoners 

ongelooflijk veranderen. Een klein wonder voltrok zich.”

Samen  De eerste bewoners vormden een behoorlijk heterogene 

groep, herinnert Coos Rijsdijk zich. “Wij dachten dat het op 

Ravenswaerde zou gaan om twaalf individuen die af en toe samen 

iets gingen doen. Maar zowel team als bewoners hebben heel zwaar 

ingezet op ‘samen’ en langzamerhand vormden die individuen een 

meer homogene groep.” Hij plaatst wel een kanttekening: “Het risico is 

volgens mij wel dat de teamleden onderdeel worden van de groep. Dat 

maakt de bewoners kwetsbaar, want zij zijn afhankelijk van de mensen 

om hen heen. Maar nu plukken we de zoete vruchten.”

verleId  Het bijzondere van Ravenswaerde vindt Coos Rijsdijk de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de bewoners én het feit dat ze die 

mogelijkheden ook inzetten voor de groep. “Ze helpen en stimuleren 
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elkaar. Als je ziet hoe iemand erin slaagt om weer een paar passen zelf 

te lopen, dan kan dat een stimulans zijn om dat ook te proberen. En ze 

organiseren allerlei activiteiten. Een indrukwekkende toneelvoorstelling 

over hun nieuwe leven. Een weekend kamperen, waarbij ze het voor 

elkaar krijgen dat het leger de tenten opzet en veldbedden levert. Ze 

schakelen alles en iedereen in. Voordat je het weet, ben je verleid!”

aPothekerSkaSt  De ontwikkeling van Mirelle gaat twintig jaar na 

het ongeluk nog steeds door. “Haar sociale kwaliteiten nemen toe, ze 

kan nu redelijk goed omgaan met het wisselende gedrag van andere 

mensen. Ze is ook heel zorgzaam voor anderen. Van voor het ongeluk 

weet Mirelle sommige dingen nog heel goed. Namen van mensen, hoe 

ons huis was ingericht. En ze spreekt nog steeds een beetje Grieks. Haar 

brein is als een apothekerskast, met heel veel laatjes die dicht zitten. 

Maar als je een klein beetje aan het knopje van een laatje rommelt, trekt 

zij het zelf verder open. Mirelle’s woordenschat wordt groter, omdat 

ze er steeds beter in slaagt zelf laatjes met oude informatie te openen. 

Met nieuwe informatie gaat dat moeilijker. Alleen als Mirelle door een 

situatie sterk is geëmotioneerd of geprikkeld kan ze die informatie 

terughalen. Het brein moet nieuwe weggetjes zoeken en aanleggen.” 

genIeten  Mirelle woonde tien jaar op 2-rechts en heeft nu tien 

jaar een eigen woning. “Ze is in die jaren zó vooruit gegaan, dat is 

ongelooflijk. Ze zegt wel eens tegen ons: ik ben gelukkig en hoop dat 

ik honderd word! Ravenswaerde is een enorme kans voor haar en dat 

geldt voor nagenoeg alle leden van de groep. Ze genieten van elke 

dag. We wensen van harte dat er meer woonplekken komen zoals 

Ravenswaerde.” 
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‘Ik heet Angèle!’
Angèle Romeijn:



In 2012 vierde angèle romeIjn haar vijftigste verjaardag. Je zou 
het niet zeggen. Met haar mooie, gladde gezicht, sprekende ogen en 
korte, lichtblonde haar, lijkt ze tien jaar jonger. 

Aan de muur in haar huis hangt een foto van een slanke gestalte die vanaf de 
kant achterover het zwembad in duikt. De fotograaf drukte af net na de afzet, 
waardoor ze eeuwig zweeft boven het water, het lichaam in een perfecte boog 
gespannen, alles erop gericht om het spiegelende wateroppervlak te splijten. 
Angèle is trots op deze foto van haarzelf. Ze hield van zwemmen en was 
sowieso heel sportief. Totdat ze multiple sclerose kreeg. Langzaam maar zeker 
wordt haar lichaam door deze verwoestende ziekte gesloopt. 

eIgen huIS  Zo’n zeven jaar geleden kwam Angèle naar Ravenswaerde. 
“Daarvoor woonde ik op afdeling 2-rechts van Antonius IJsselmonde. Ik 
vond het heerlijk om een woning te krijgen. Het was wel even wennen, maar 
je eigen omgeving, dat is toch fijn. Zelf je muziek uitzoeken, zelf bepalen wat 
je op televisie ziet… En mijn twee kinderen konden nu bij me logeren! Voor 
de jongste maakten we een bed onder de tafel, daar kon ze prima slapen. Nu 
eten ze nog regelmatig mee op dinsdag of donderdag, als we met z´n allen in 
Ravenswaerde koken en eten.”

angèle met 

haar ZuS
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genIeten  Een paar jaar geleden ging Angèle samen met persoonlijk 
begeleider Ineke een weekje naar een huisje in Renesse. De medebewoners 
van Ravenswaerde kwamen met z’n allen op bezoek. Het was een super-
de-luxe huisje, met een heerlijk bubbelbad. Ze genoot! En ook nu nog 
zijn er dingen waar Angèle van geniet. Van een bezoek van haar kinderen 
natuurlijk, maar ook van Ravenswaerde-uitstapjes, de gesprekken tijdens 
het koffiedrinken, een praatje maken met Maria als die bij haar komt 
schoonmaken, iets gezelligs ondernemen met Ineke. En een stukje chocola 
of chocolademelk, dat vindt ze altijd lekker. Voor haar verjaardag maakte ze 
een rondvlucht boven Rotterdam. “Daarna kookte de schoonvader van mijn 
dochter voor de hele groep en hebben we samen gegeten.” 

angelIka?  Ook Angèle deed mee aan het toneelstuk dat bewoners 
opvoerden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Ravenswaerde. Iedere 
bewoner speelde een stukje uit zijn of haar eigen leven na. “Bij mij ging het 
er om dat mensen bijna altijd mijn naam verkeerd uitspreken. Dat vind ik 
zó vervelend! Angelika, Angelien, ze maken er van alles van. Maar zo heet ik 
niet. Ik heet Angèle en zo wil ik ook genoemd worden. Het was leuk om mee 
te doen met het toneelstuk, weer eens wat anders!”
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vertrouWd  Als we Angèle spreken, ligt ze in bed, onder de dekens. 
Ze kan eigenlijk alleen haar hoofd nog bewegen. Aan het plafond hangt een 
televisie. Roland Garros, Roger Federer speelt een wedstrijd. Niet dat ze 
zo van tennis houdt, maar het beweegt en geeft wat afleiding. Angèle mag 
zo lang in Ravenswaerde blijven als ze wil. Dat is fijn en vertrouwd, voor 
haarzelf, en ook voor haar medebewoners. Aan het eind van het gesprek 
vragen we Angèle wat Ravenswaerde voor haar betekent. Ze fronst haar 
wenkbrauwen. Wat een gekke vraag. “Gewoon, leuk!”

vIdeoBanden 

met dIerBare 

herInnerIngen
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‘Ik ben méér dan 
blij met mijn eigen 

woning!’ 

Marsia Winklaar:



Op dinsdag 15 december 2009 belandde marSIa WInklaar, toen 
29 jaar, met een kogel in haar hoofd in het ziekenhuis. Daar bleef ze 
tot 22 februari 2010. Toen verhuisde ze naar afdeling 2-rechts van 
Antonius IJsselmonde, waar ze bleef tot 22 november 2011. Na een 
revalidatieperiode in Rijndam kreeg ze maart 2012 haar eigen woning 
in Ravenswaerde.

“In de periode dat ik in het ziekenhuis lag, kon ik me niet bewegen en kon ik 
geen geluid maken. Het was heel zwaar. Mijn rug en de linkerhelft van mijn 
lichaam waren verlamd. Ik moest communiceren met mijn ogen. Eén keer 
knipperen betekende ‘ja’, twee keer ‘nee’. Ook aantallen gaf ik aan door te 
knipperen.” 

revalIderen  “Toen ik naar afdeling 2-rechts verhuisde, kon ik wat 
woorden spreken, maar ik was slecht verstaanbaar. Ik kon me nog nauwelijks 
bewegen, eigenlijk alleen de vingers van mijn linkerhand. Maar na een maand 
kon ik mijn pols bewegen, na nog een maand mijn onderarm, en na weer een 
maand mijn bovenarm. Alles was slap. Optillen ging niet, maar het verbeterde 
beetje bij beetje.” 

November 2011 ging Marsia naar Rijndam voor een intensieve 
revalidatieperiode. “Iedere dag had ik fysiotherapie, van maandag tot en met 
vrijdag, en daarnaast nog twee keer per week ergotherapie. Ik was fulltime 
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bezig met revalideren. Vier maanden later was ik zover dat ik naar een eigen 
woning in Ravenswaerde kon. Voor die tijd had ik al kennis gemaakt met de 
andere bewoners. Als het kon, deed ik mee met de activiteiten.”

Zelf doen  “Ik ben méér dan blij met mijn eigen woning! Ik slaap en 
woon hier, in mijn eigen huis, maar ga nog wel twee keer per week naar 
Rijndam om te revalideren. Ik werk aan het verstaanbaar spreken en ik 
probeer zoveel mogelijk dingen zelfstandig te doen. Neem de afwas. Ik kan 
zeggen: ik laat de afwas staan, maar ik doe het liever zelf. Op Ravenswaerde 
stimuleren ze je om zelfstandig te zijn. Dat is wel een verschil met afdeling 
2-rechts, waar alles voor je wordt gedaan. Hier moet je kiezen: of een ander 
doet het voor je, of je doet het zelf - als het nodig is met ondersteuning.”

comPutercurSuS  “Op maandag ga ik naar de Sportieve Handy’s, de 
sportschool. Op dinsdag en donderdag ben ik de hele dag onder de pannen 
op Rijndam. Woensdag is de computercursus. Ik heb ervaring met computers, 
want voor mijn ongeluk had ik een eigen thuiswinkel. Mijn handen zijn 
nog niet goed genoeg om dat weer op te pakken, maar ik ben er mee bezig. 
Mijn ouders komen regelmatig langs. Op vrijdag, zaterdag en zondag krijg 
ik bezoek van mijn kinderen. Het is heel fijn dat ik een eigen huis heb 
waar ik me met hen kan afzonderen. En als ik niks te doen heb, ga ik in de 
centrale ruimte zitten, een praatje maken met andere bewoners of een van de 
teamleden.” 

marSIa met 

haar ouderS 

en kInderen
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WIjZe vrouW  “We wonen hier niet met z’n allen in één woning, maar 
we wonen wel allemaal in Ravenswaerde. We zien en spreken elkaar iedere 
dag. Het is makkelijk om iets tegen elkaar zeggen. In het toneelstuk dat we 
opvoerden, was ik de wijze vrouw, waar iedereen naar toe ging om mee te 
praten. Zo is het ook wel een beetje. Als medebewoners ergens mee zitten, 
dan komen ze naar mij. Ze willen gewoon hun verhaal kwijt en ik bied een 
luisterend oor. Ik zeg zelf niets, behalve als ze er naar vragen. Als mij zelf iets 
dwars zit, dan ga ik naar Monique, de teamleider. Niet naar de anderen, nee. 
Dan denk ik: zij hebben het al moeilijk genoeg.”

marSIa IS trotS 

oP het toneelStuk  

’hotel ravenSWaerde’
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 Onderwijs, onderzoek en ontwikkeling 
‘Balanceren tussen
 mogelijkheden 
 en beperkingen’

 

Met het Leerhuis nah (niet-aangeboren hersenletsel) 

ontwikkelt en bundelt Laurens kennis over de zorg, 

behandeling en begeleiding rondom nah. “Op veel 

plaatsen binnen Laurens hebben we ervaring met nah. 

Het is onze professionele uitdaging om die verschillende 

ervaringen te gebruiken en deze zorg nog verder te 

verbeteren.” Een gesprek met regiodirecteur Ben 

van Dorp, procesleider Gideon Bakker en specialist 

ouderengeneeskunde Siebe Swart.
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Ben van dorP
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Het idee voor een nah-leerhuis ontstond in het hoofd van Ben van Dorp. 

“Bij een leerhuis gaat het in essentie om het zichtbaar verbeteren van 

de zorg. Laurens heeft al ervaring met een leerhuis voor palliatieve zorg 

en deze wijze van werken willen we ook toepassen op de zorg rond nah. 

Een leerhuis moet werken als een vliegwiel: onderwijs en onderzoek 

gebruiken om nog betere zorg te kunnen bieden. De aandacht voor 

zorg op Ravenswaerde is al bovengemiddeld, maar het kan altijd beter. 

Iedereen verdient het beste.”

de drIe o’S  Gideon Bakker is procesleider: “De zorg rondom nah is 

een complex proces dat verschillende partijen raakt. Het is mijn taak 

om de juiste personen bij elkaar te brengen. Wat willen we met elkaar 

bereiken? Liggen we op koers?  Het leerhuis draait om het ontwikkelen 

van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. We willen onderwijs geven 

vanuit één gemeenschappelijk, multidisciplinair vertrekpunt en we 

willen onderzoek (laten) doen dat aansluit bij de praktijk. De drie O’s 

- onderwijs, onderzoek en ontwikkeling - leiden uiteindelijk samen tot 

betere zorg.” 

van elkaar leren  Op verschillende plaatsen binnen Laurens 

verblijven of wonen mensen met nah. Gideon Bakker somt op: “Zo 

hebben we binnen de regio Zuid-Oost afdeling 2-rechts in Antonius 

IJsselmonde, Ravenswaerde, De Hoek en Aesopus. Wat gebeurt er 

al op die locaties? Wat gaat goed en hoe brengen we dat in kaart? 

Ook binnen Laurens kunnen we nog veel van elkaar leren. Laat de 

‘Een leerhuis moet werken 
als een vliegwiel’
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gIdeon Bakker
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fysiotherapeut maar eens vertellen over zijn ervaringen op 2-rechts, of 

de ergotherapeut over zijn ideeën om zelfstandigheid te bevorderen in 

Ravenswaerde.” 

tomtom  Een leerhuis wordt niet van bovenaf in de organisatie 

gedropt, aldus Ben van Dorp. “Samen met medewerkers van de 

verschillende locaties zoeken we naar verbeterthema’s. Een werkgroep 

is bezig om de nah-routes binnen Laurens in beeld te brengen door 

het ontwikkelen van een soort tomtom. De nah-keten blijkt ook intern 

behoorlijk ingewikkeld.” 

Specialist ouderengeneeskunde Siebe Swart knikt: “De eerste stap van 

die keten is de verkenning, zoals Gideon dat net beschreef. Wat doen we 

precies binnen Laurens op het gebied van nah-zorg en kunnen we daar 

patronen in herkennen? Dat begint gewoon met elkaar vertellen wat je 

doet en dat vervolgens op te schrijven. Op basis van praktijkervaring 

haal je kennis naar boven en het doorontwikkelen daarvan voegt 

expertise toe aan de nah-zorg.” 

eén geheel  De zorg rondom nah vraagt niet alleen het nodige van 

medewerkers, maar ook van vrijwilligers. Het leerhuis ondersteunt 

daarom het initiatief rond een inwerkprogramma voor vrijwilligers 

van het nah-cafe. Siebe Swart: “nah uit zich bij iedereen anders. Het is 

belangrijk dat je als medewerker dóórvraagt en verder kijkt. Iemand 

vertoont bepaald gedrag. Waar komt dat vandaan? Aansluiten bij dat 

gedrag is een goed vertrekpunt voor zorg, behandeling en begeleiding. 

Het lichamelijke en het geestelijke, en daarmee het persoonlijke, 

vormen één geheel. Ook met nah wil je jezelf kunnen zijn.” 

‘Samen zoeken naar 
verbeterthema's’
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SIeBe SWart

102



tyPISch ravenSWaerde  Gevraagd naar wat nu ‘typisch 

Ravenswaerde’ is, zegt Ben van Dorp: “Het feit dat bewoners en team 

steeds opnieuw balanceren tussen mogelijkheden en beperkingen. 

Daarbij gaan ze regelmatig over het randje, maar dan klimmen ze 

weer omhoog en wordt het randje verplaatst. Er is ruimte om je neus 

te stoten. Dat is heel belangrijk want dan leer je. Mede daarom is 

Ravenswaerde soms een soort van cultuurschok voor medewerkers. 

Maar dat is inherent aan de aard van de zorg: op Ravenswaerde zorgen 

we ervoor dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen.” 

geWoon  De drie mannen zijn het er over eens: “Uiteindelijk is 

het doel van het leerhuis dat mensen met nah zo gewoon mogelijk 

kunnen leven. Leven in een huis met een eigen voordeur, met 

uitstapjes, vakantie en sociale contacten. Daar vragen mensen ook 

om en dat willen wij zelf toch ook? Ook zonder een leerhuis is dat 

op Ravenswaerde heel goed gelukt, maar we willen onze kennis en 

expertise verder ontwikkelen, doorgeven en toepassen.”

‘Er is ruimte om je 
neus te stoten’
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Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van 
Ravenswaerde voerden bewoners een toneelstuk 
op dat ze samen met regisseur Peter Gunnewiek 
bedachten. In dat toneelstuk, ´Hotel Ravenswaerde´, 
laten ze zien hoe hun leven (met nah) eruit ziet. 
De repetities startten in februari, de première 
vond plaats op 1 april, daarna voerden acteurs 
en regisseur het stuk nog twee keer op. ‘Hotel 
Ravenswaerde’ is om te lachen, om te huilen, om 
samen van te genieten en vooral: uit het leven 
gegrepen. Hieronder enkele citaten uit het dagboek 
dat Wilma Westdijk bijhield tijdens de repetities.

donderdag 26 januarI 2012
Hallo lieve mensen, vandaag is het dan eindelijk 
zover. Enkelen van ons koesteren al jaren 
een droom: een toneelstuk maken om aan de 
buitenwereld te laten zien dat wij, mensen met 
een handicap, ook mensen zijn met hoop op een 
toekomst, weggerukt uit het gewone leven om te 
leven met niet-aangeboren hersenletsel. Hiermee 
willen we een boodschap uitstralen dat het leven 

hier niet bij stopt, maar dat dit jong en oud kan 
overkomen. Er is nog veel te weinig bekend over 
ons soort mensen, en dit willen wij hiermee 
veranderen.

donderdag 2 feBruarI
Vandaag gaan we net als vorige week de kring 
langs en vertelt iedereen wat zijn of haar rol is in 
het stuk. Als dat gebeurd is, gaan we alvast wat 
oefenen, dat is echt lachen hoor! Als we daar 
klaar mee zijn, mogen we het aan de anderen 
laten zien. Dan wordt er echt gegierd en gebruld. 
Het schijnt van een leien dakkie te gaan.

donderdag 16 feBruarI
We spelen de sterren van de hemel, we doen 
het gewoon zo goed dat we zelfs een half uur 
uitlopen!  We zijn dan ook zo één met elkaar, 
ik had dit voor geen goud willen missen en de 
anderen met mij ook niet. Het is gewoon echt te 
gek. Volgende week gaan we ons ontfermen over 
de kostuums.

Hotel Ravenswaerde: 
uit het leven gegrepen
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donderdag 8 maart
We gaan vandaag het uur achter elkaar spelen, 
dat gaat al redelijk goed, iedereen ligt dan weer 
blauw van de lach. Ik kan jullie vertellen dat het 
al ergens op begint te lijken.

donderdag 22 maart
Vanavond gaat het echt goed zeg. We gooien het 
er gewoon bijna uit. Het duurt helemaal niet 
langer dan normaal maar het is wel intensiever 
en het stroomt gewoon allemaal in elkaar over. 
De kostuums zijn ook allemaal zo goed als 
geregeld, iedereen ziet er op zijn paasbest uit.

dInSdag 27 maart
Zondag is de grote dag! We leven er allemaal 
naar toe, dat is te merken aan de sfeer. Die 
schijnt steeds beter te worden, en het stuk ook. 
Nog even en ik zeg je, we kunnen zo naar het 
Luxor!

Zondag 1 aPrIl
Hoera!! We bestaan vandaag 10 jaar en dat 
moet gevierd worden. U begrijpt wel dat ons 
toneelstuk de blikvanger van de grote dag is. 
Iedereen is best wel rustig, aan de buitenkant 
dan, maar je voelt toch wel wat nervositeit, dat is 
ook niet zo gek, hè? Dan is het eindelijk zover en 
stroomt het publiek binnen. Sjonge, sjonge, wat 
zijn het er veel zeg, ongeveer 100 man. Ons stuk 
kan beginnen, het gaat voortreffelijk, ik sta er zelf 
versteld van en ik ben niet de enige. Na afloop 
krijgen we dan ook een echte staande ovatie, 
geweldig! Ze stoppen haast niet met klappen. 

We zijn kapot, maar erg voldaan. Zo gaan we met 
z’n allen op naar de volgende 10 jaar. Wie weet 
wat dat ons weer gaat brengen.

Was getekend: 
Wilma Westdijk, verslaggever.
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Colofon

Dit boek is een uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Laurens Ravenswaerde. 
Het kwam tot stand dankzij de enthousiaste inzet en medewerking van bewoners en 

team Ravenswaerde en de volgende betrokkenen:
 

Concept, coördinatie & redactie
Cisca Vroom, communicatie Laurens Zuid-Oost

Elke Beekman / Bureau Binnenwerk
Interviews

Elke Beekman / Bureau Binnenwerk
Fotografie
Eric Fecken

en archief Ravenswaerde
Vormgeving

Koos Staal & Geja Duiker, Haren
Druk

Grafische Industrie De Marne, Leens
 

Rotterdam, oktober 2012
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