Exclusief

Zorg

Jo en Marlène Morreau willen niet
meer weg uit VillaKeizersKroon:

‘We hebben het hier
enorm naar onze zin’
Dat VillaKeizersKroon veel méér is
dan een kleinschalig tehuis voor
demente bejaarden, bewijst het
verhaal van Jo en Marlène Morreau
uit Maastricht. Het bejaarde
echtpaar was na 62 jaar huwelijk
door de wachttijden in de zorg
bijna uit elkaar gehaald, totdat
VillaKeizersKroon uitkomst bood.
Al meer dan een halfjaar verblijven
ze tot volle tevredenheid in een
ruim bemeten appartement in
Amby.

VillaKeizersKroon laat mensen
niet in de kou staan

Kleinschalige zorgformule
op maat voorziet in een behoefte
Soms wordt Ingrid Gerritsen van de kleinschalige woonvoorziening VillaKeizersKroon in Amby geconfronteerd met schrijnende
gevallen die tussen de wal en het schip van de zorg dreigen te vallen. ‘Ouderen die eigenlijk 24 uurszorg nodig hebben, maar
door de lange wachtlijsten bij de grote verzorgingstehuizen niet geplaatst kunnen worden en noodgedwongen thuis moeten
blijven wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer verantwoord is. Overbelaste kinderen die de mantelzorg voor hun ouders niet meer
aankunnen. Als die mensen bij ons aankloppen, laten we ze niet aan hun lot over. We proberen uit alle macht een menswaardige
oplossing voor hen te vinden binnen onze kleinschalige woonvoorziening VillaKeizersKroon in Amby. We laten ze niet in de kou
staan. In een acute crisissituatie proberen we altijd waar mogelijk voor opvang te zorgen.’
Door Norbert Meijs | Foto’s Henry Peters

V

VillaKeizersKroon is een kleinschalige formule voor
zelfstandig wonen, welzijn, zorg en dagbesteding
voor mensen met een geheugenprobleem, dementie,
CVA, NAH, Parkinson en aanverwante Wlz-indicaties.
‘Professionele 24 uurszorg in de nabijheid is er gegarandeerd. Hier
ben je geen nummer, maar krijg je individuele zorg op maat’, verzekert
Ingrid Gerritsen ons.
INDIVIDUELE AANDACHT
De ongedwongen sfeer in de centrale woonkamer van
VillaKeizersKroon illustreert dat de bewoners hier de aandacht
krijgen die ze verdienen. Een klein voorbeeld: elke vrijdagmiddag
gaat vrijwilliger Wiel aan de slag met de bewoners. De activiteiten
bestaan uit schilderen, liedjes zingen of verhalen vertellen; alles om
de bewoners zinvol en leuk bezig te houden. En je ziet de bewoners
opbloeien tijdens deze activiteiten in de knusse woonkamer. Ze
genieten zichtbaar.

Maar VillaKeizersKroon doet meer, aldus
Ingrid Gerritsen. ‘Mensen met beginnende
dementie kunnen hier dagelijks tussen
tien uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds
terecht voor een zinvolle dagbesteding,
inclusief avondeten. Daarnaast bieden we
hier ook tijdelijke logeerfaciliteiten voor
dementerenden, wanneer de partner of
mantelzorger even op rust wil komen. We
constateren steeds vaker dat de mantelzorgers in de omgeving van de
dementerende overbelast dreigen te raken door het overheidsbeleid
om ouderen zo lang mogelijk thuis te houden en door de lange
wachtlijsten. Voordat crisisopvang mogelijk is, moeten er eerst
ongelukken gebeuren, vrees ik. Klop daarom bijtijds aan voor hulp. Je
hoeft niet te blijven aanmodderen. Wij proberen altijd een oplossing
te bieden, ook in een crisissituatie.’

Hoe ze hier terecht zijn gekomen is een verhaal apart, vertelt Jo
Morreau (87). ‘Mijn vrouw kreeg op een bepaald moment last van
ernstige hartritmestoornissen en moest met spoed opgenomen
worden in het ziekenhuis van Maastricht. Daar heeft ze een
pacemaker gekregen. Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis kreeg
ze ook nog een longontsteking. Enfin, om een lang verhaal kort te
maken: vanaf dat moment had mijn vrouw 24 uurszorg nodig. Door
de wachttijden in de zorg kon ze in geen enkel verzorgingstehuis in
de buurt terecht. Het dichtstbijzijnde verzorgingstehuis waar plaats
was voor haar, lag in Eindhoven. Mijn dochter en ik kregen het advies
om Marlène daar te laten opnemen.’
LIEF EN LEED
Maar daar was Jo - en overigens ook Marlène zelf en hun dochter het helemaal niet mee eens. ‘Dat zou betekenen dat mijn vrouw en
ik na 62 jaar lief en leed met elkaar gedeeld te hebben van elkaar
gescheiden zouden worden. Je moet er toch niet aan denken. Ik
alleen in ons appartement aan Plein 1992 in Maastricht en mijn vrouw
bijna honderd kilometer verderop in een groot verzorgingstehuis
in Eindhoven. Daar hebben we ons dan ook fel tegen verzet. Toen
kwam onze dochter met de oplossing. Waarom proberen jullie niet
een appartement te krijgen in VillaKeizersKroon in Amby? Het was
een godsgeschenk dat daar net een appartement vrijkwam. We
hebben er niet lang over hoeven nadenken en meteen ja gezegd. En
nu worden we hier al meer dan een halfjaar prima verzorgd.’
Resoluut valt Marlène Morreau haar man bij. ‘Ik wil hier nooit meer
weg. We hebben het hier enorm naar onze zin. En we zijn nog steeds
samen. Dat neemt niemand ons af. Geweldig dat we hier met zijn
tweetjes in ons eigen appartement van onze oude dag kunnen
genieten. Er wordt hier goed voor ons gezorgd. Er is 24 uurszorg
aanwezig, als de nood aan de man komt. Ik hoef maar op een belletje
te drukken en er staat direct hulp klaar.’
PIANOSPELEN
Het moge duidelijk zijn dat Jo en Marlène helemaal hun draai
hebben gevonden in VillaKeizersKroon. Jo heeft zelfs zijn oude
hobby pianospelen weer opgepakt. ‘Ik heb vanmorgen nog een

uurtje pianogespeeld in de centrale woonkamer hier beneden. Ik
had zestig jaar geen piano meer gespeeld. En dan te bedenken dat
ik in mijn jonge jaren op het Muzieklyceum, de voorloper van het
Conservatorium, in Maastricht heb gezeten. Wat ik zoal speel? Bach,
Mozart en Haydn. Mijn vingers zijn niet meer zo vlug, maar ik vind
het heerlijk om te doen.’
Marlène: ‘Heb ik al verteld dat ik ook weer kan lopen? Daar hebben
ze me hier bij VillaKeizersKroon mee geholpen. We komen hier echt
niets tekort. Weet je wat zo fijn is aan dit huis? Als we zin hebben
in gezelschap, dan kunnen we naar de gezamenlijke woonkamer,
beneden. Maar als we lekker met zijn tweetjes in ons appartement
willen blijven, is het ook goed. Niets hoeft, alles mag. Heerlijk, toch?’

Bezoekers van
harte welkom!
Van maandag 13 tot en met zaterdag18 maart vindt weer
door het hele land de Week van Zorg en Welzijn plaats.
VillaKeizersKroon in Amby doet daar aan mee en stelt elke
dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur zijn
kleinschalige woonvoorziening open voor bezoekers. Behalve
op woensdag 15 maart. Dan zijn vertegenwoordigers van de
eerstelijnszorg, zoals huisartsen, van harte welkom om kennis
te komen maken met dit bijzondere zorgconcept.

Wilt u ook eens kennismaken met de unieke formule van
VillaKeizersKroon? Dat kan. U dient zich in verband met de
beperkte ontvangstruimte wel van tevoren telefonisch aan te
melden bij Ingrid Gerritsen op telefoonnummer 06 - 1285 6917.
VILLAKEIZERSKROON PARK
Severenstraat 110
6225 AR Maastricht-Amby
VILLAKEIZERSKROON WEIDE
Severenstraat 140
6225 AR Maastricht-Amby
Meer informatie op www.villakeizerskroon.nl
of mail naar info@villakeizerskroon.nl.
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