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Mèn mennekes
Ria vertelt dat haar vader al op zijn twaalfde zijn moeder 
verloor. “Ze hebben hem toen meteen op kostschool 
gedaan in België, bij de paters in het klooster. Zo ging 

dat vroeger. We zijn gelovig 
opgevoed, omdat dat vroeger 
nu eenmaal zo hoorde.” Een 
stilte. Dan: “Toen die paterpraat 
naar buiten kwam (misbruik in 
de kerk en de kloosters, red.) 
hebben wij meteen aan pap 
gevraagd hoe dat bij hem 
was gegaan. Nee, zei hij, daar 

hebben ze de kans niet voor gekregen. En ze hadden dat 
ook niet moeten proberen. Wij vroegen dat ook gewoon, 
hè. En hij zei dan ook eerlijk hoe het zat. Ja, we waren een 
heel open gezin.”

Een hecht gezin ook, blijkt nu nog altijd. De broers en 
zussen komen nog elke week op bezoek bij Ria, die niets 
anders kennen dan haar goede zorgen. Al pakken ze nu 
voortaan zelf hun koffi  e. Dat was vroeger wel anders. “Ook 
toen ik al getrouwd was, bleef ik mam helpen thuis. Zij 
had het veel te druk.” De meiden waren al uit huis, maar 
de drie jongens woonden nog onder moeders vleugels. 
Mèn mennekes noemde ze die. Die waren verwénd, hò! Da 
wilde nie weten.” Of Ria ook meedeed aan die verwennerij? 
Weer die lach. “Ja”, zegt ze kordaat. “Zet eens chocomel 
voor mèn mennekes, zei mijn moeder dan. En ik maakte 
met liefde weer een lekker kopje.”

Zusterke spelen
Toen ze nog thuis woonde, gingen ze met ‘een hele kliek’ 
naar Nederweert, op stap. Zo leerde zo ook haar man 
Harrie kennen. Op de dansvloer van Café Boekhorst 

dansten de twee. “Dat was toen nog rock-‘n-rollen hè, 
niet zoals nu.” Harrie was ‘een gewone jongen’, zegt 
Ria. “Hij had een kuif en reed op een brommer met een 
vossenstaart aan de bagagedrager, zoals de anderen. Een 
stoere jongen? Ja, dat was hij wel.” Wat hem dan zo anders 
maakte dan die anderen met hun brommer en kuif? Ria is 
even stil. “Die anderen waren denk ik niet zo lief.”

Want dat was Harrie. “Hij was heel zorgzaam. Je had hem 
moeten zien met onze twee meiden, Myriam en Astrid. Hij 
was knettergek met ze. Vooral veel buiten spelen, hè. In het 
huishouden stond ik er nooit alleen voor. Hij kon ook koken, 
hij deed dat zelfs heel graag. Ik mis die grote tafel met 
Kerstmis die helemaal vol zit.”

Achttien jaar geleden alweer moest Ria afscheid nemen 
van haar man, na een hersentumor. Ze verzorgde hem, 
zoals ze ook haar vader en moeder had verzorgd. “Toen 
mam ziek werd, zei mijn man: Nu kun je zusterke spelen. 
Want dat was ik graag geworden: zuster. Myriam zei 
weleens dat ik een gouwe zou zijn geweest. En nu zorgen 
mijn kinderen voor mij. Ze zijn net zo lief en zorgzaam. 
Mooi om te zien dat we dat aan hen hebben doorgegeven.”

vervolg
Uit het leven 
gegrepen

“  Zet eens chocomel 
voor mèn mennekes, 
zei mijn moeder. Dan 
maakte ik met liefde 
een lekker kopje.”

Haar nagels netjes 
gelakt in knalrood, de 
tint die ook haar lippen 
kleurt. Ze is een echt 
dametje, altijd geweest!

5-minutenregistratie, risicosignalering, uitdelen medicatie, cliëntrapportage 
bijhouden, verplicht handtekeningen vragen: als zorgprofessional heb je soms het 
gevoel dat je bezwijkt onder alle formulieren en checklists. Deze administratieve 
lasten leiden tot een hoge werkdruk wat negatief uitpakt voor het werkplezier. 
Kostbare tijd die je liever besteedt aan goede cliëntenzorg. Gelukkig lopen 
momenteel diverse initiatieven om deze lasten voor zowel de intramurale als de 
extramurale zorg te verminderen.

Op initiatief van verschillende instanties werden in 2019 door heel Nederland speciale 
schrap- en snapsessies gehouden voor de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging. 
Tijdens de schrapsessie gaat een multidisciplinair team in op het ‘snappen, schrappen 
en verbeteren’ van regels en werkprocessen. Hieruit volgt een top 3 waaraan 
een deelnemende zorgorganisatie gaat werken. Na een aantal 
weken komt het team weer terug voor het tweede deel, de 
snapsessie. Dan ligt de focus op het uitwisselen van ervaringen 
en op het verminderen van landelijke regels.

Koploper
Savant volgt deze landelijke schrap- en snapsessies. Met interne 
schrap- en snapsessies kijkt Savant of ze de landelijke verbeteringen 
in haar eigen organisatie kan doorvoeren. Ook het schrappen van 
eigen Savant-regels wordt onder de loep genomen. Blijkt schrappen niet 

mogelijk, dan kan het wellicht eenvoudiger. Inmiddels 
werkt Savant aan een lange lijst van regels en werk-
processen waarmee ze landelijk ook een van de 
koplopers is. Zo staat de organisatie aan de basis van 
het schrappen van de 5-minutenregistratie. Inmiddels 
is dit al doorgevoerd in de praktijk met een afgeslankt 
registratieproces als resultaat. De planning dient hierbij 
als uitgangspunt, waarbij niet alle routeafwijkingen worden 

bijgehouden. Savant corrigeert alleen nog de uitzonderingen, zoals een route-
overschrijding van vijftien minuten of langer.

Uit de praktijk
Het bijhouden van gereden kilometers was een doorn in het oog bij zorgmede-
werkers in de wijk. Daarom heeft Savant dit geautomatiseerd. Een ander obstakel 
was de verplichte handtekening van de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger in 
het zorgplan bij elke verandering. Sinds kort is er alleen nog een handtekening 
nodig in het zorgplan bij aanvang van de zorg. Past Savant het zorgplan hierna 
aan, dan is het voldoende als de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger daarvan 
op de hoogte wordt gebracht. Een handtekening is dus niet meer nodig. Komende 
tijd werkt Savant actief verder aan het verminderen van de administratieve lasten. 
De koers naar meer werkplezier is ingezet!
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 Blijkt schrappen 
niet mogelijk, dan 
kan het wellicht 
eenvoudiger. 
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