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Herkenning kernwoord
in Van Harenshuus
OANE BORN

SINT ANNAPAROCHIE Herkenning en
een vertrouwd gevoel, daar draait
het om in woonzorgcentrum Van
Harenshuus. De inrichting en de
omgang met de bewoners sluiten
aan bij de belevingswereld van
mensen met dementie.

Het Van Harenshuus van zorggroep
Noorderbreedte in Sint Annaparo-
chie is al ruim een half jaar bewoond,
maar de officiële opening liet nog op
zich wachten. Die eer was gistermid-
dag weggelegd voor burgemeester
Gerrit Krol. Hij onthulde iets na half
vijf een tekst bij de ingang van het
nieuwe gebouw: ‘Allenig kinne wij
maar ’n bitsy, maar metnander kin-
ne wij ’n hele prot’.

Even daarvoor was door tijdens
een symposium aandacht besteed
aan de omgang met dementeren en
het effect van inrichting en kleur op
de bewoners. Interieurarchitect José
Schiltkamp liet aan de hand van ver-

Het moet voelen
alsof ze de kamer
van hun jeugd
binnenstappen

schillende dia’s zien hoe de kamer-
inrichting helpt om de bewoner zich
thuis te laten voelen en veiligheid te
bieden.

In de appartementen van het Van
Harenshuus is veel aandacht be-
steed aan herkenning. Dementeren-
den hebben behoefte aan een ouder-
wetse vormgeving, ze moeten het
gevoel krijgen de kamer van hun
jeugd binnen te stappen.

Om dat te bewerkstelligen moe-
ten de kleur, het meubilair, de ka-
merindeling, de aankleding en de
verlichting op elkaar afgesteld zijn.
De kamers zijn zo ingericht dat ze
passen bij de periode van het leven
van een bewoner die hij of zij zich

nog herinnert. Zo is er vaak een zit-
hoek met een zachte fauteuil, oude
houten kasten en knopstoelen.
Daarnaast zijn er rust- en open plek-
ken gecreëerd. Zo heeft de bewoner
overzicht en staat niet meteen de he-
le kamer vol als er iemand met een
rollator op visite komt.

Locatiemanager Simmie Koek-
koek (59) noemt dat het unieke ka-
rakter van het Van Harenshuus. ,,It
doel is dat minsken har hjir feilich en
fertroud fiele. Dêrtroch krije de be-
wenners net it gefoel dat se fale.
Want asto neat snapst fan wat der
om dy hinne stiet, wurdst senuwef-
tich en ûngelokkich.’’

Zeven jaar stond de bouw van de
zorgflat stil door een slepend con-
flict tussen Noorderbreedte, ge-
meente Het Bildt en bezwaarmaker
en buurman Albert Heijn Wasse-
naar. Koekkoek noemt het een hele
opluchting dat het woonzorgcen-
trum toch nog voltooid is. ,,Salang
der gjin medisinen binne, sille wy it
op dizze manier dwaan moatte!"

Met een symposium over de zorg aan dementerenden werd het Van Harenshuus gisteren geopend. FOTO MIRJAN JORRITSMA


