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‘Cliënten
Herman
vliegen je
zo in armen’ Krol springt

VARKENSBOER WARME SANERING

Ook voor de bewoners in de gehandicaptenzorg was de eenzaamheid groot door het coronavirus. ,,Te groot’’, zegt bestuurder Jody Cath. Sneller dan
verwacht komt er verlichting.
Jurriaan Nolles
j.nolles@ed.nl
Eindhoven/Helmond

‘We houden het niet meer vol. Wij
zijn op. We zijn nog alleen maar
boos en aan het huilen.’ Het is een
hartenkreet van een 36-jarige bewoner van Eckartdal in Eindhoven,
een woonpark van Lunet zorg voor
mensen met een beperking. Nog altijd mag bezoek hier slechts in beperkte mate komen, net als in de
rest van de gehandicaptenzorg.
,,Maar wij zijn niet dom hoor. Op
Facebook zien wij hoe de rest van
Nederland op het terras zit, terwijl
wij niet van het terrein af mogen.’’
Nu wordt, sneller dan verwacht
de bezoekregeling opgeheven. Minister Hugo de Jonge kondigde vorige week aan dat alle zorginstellingen vanaf morgen weer bezoek
moeten toelaten als er geen coronabesmettingen zijn. Dat is een grote
stap, vindt Jody Cath, bestuurder
bij SWZ, met locaties in onder andere Eindhoven, Son, Someren en
Helmond.
Bij SWZ mogen op dit moment
twee vaste bezoekers één keer in de
week twee uur op bezoek komen.
Lunet hanteert de regel dat maximaal twee personen op bezoek mogen komen, één keer per week zestig minuten. Voorzichtigheid is geboden, zeggen zorginstellingen. De
1,5 meterregel werkt vaak niet in de
gehandicaptenzorg.
,,Je hebt cliënten die je het niet
kunt uitleggen, en je in de armen
vliegen. Daar moeten we oplossingen voor zoeken’’, zegt Jeroen Hurkens van Lunet. Zorginstellingen
denken nu na over hoe het anders

moet als het tot een tweede golf
komt. ‘Maatwerk’ is in de sector het
toverwoord. Als het kan, moet de
ene cliënt meer vrijheid worden
geboden dan de andere. Gedragsdeskundigen worden ingezet om te
bepalen welke cliënt de 1,5 meterregel wel snapt en welke niet.

Dezelfde acht mensen
De huidige maatregelen waaronder
de strenge bezoekersregeling, hebben hun sporen nagelaten, zegt een
vader wiens zoon op Eckartdal
woont. ,,We mochten videobellen,
maar we zagen dat hij achteruitging. Hij werd steeds meer afwezig,
meer in zichzelf gekeerd. Hij heeft
drie maanden lang dezelfde acht
mensen van zijn afdeling gezien.
Hij wil naar huis.’’ Het waren regels
en richtlijnen ‘die we zonder corona meteen zouden willen opheffen’, aldus Hurkens ,,Want ze passen helemaal niet bij de manier
waarop wij onze zorg het liefst verlenen.’’
Cath heeft ook gezien hoe zwaar
het is geweest voor de bewoners.
,,Ik werk veertig jaar in de zorg, het
besluit om geen bezoek meer toe laten is het zwaarste dat ik ooit heb
moeten doen. Maar we konden niet
anders, de crisis was te groot. We
stonden met onze rug tegen de
muur.’’ Binnen SWZ overleed één
bewoner van 80 jaar, met onderliggend lijden.
Cath blijft beducht voor nieuwe
uitbraken. ,,Als er ergens corona
uitbreekt, dan zullen we weer
maatregelen moeten nemen. Het
virus zit in kleine hoekjes. Het blijft
onheilspellend.’’

Gehandicaptenzorg: ene cliënt meer
vrijheid dan andere
bij tweede coronagolf

op ‘trein die
langskomt’
Varkenshouder Herman
Krol (59) laat zich naar alle
waarschijnlijkheid uitkopen via de
‘warme sanering’ van de overheid.
,,Mijn zoon wil het niet meer
overnemen. Daar speelt de
beeldvorming wel bij mee, ja.”
Lukas van der Storm
l.vdstorm@ed.nl
Heeswijk-Dinther

anaf zijn erf
kan hij ze
bijna zien liggen. De grote
voerfabriek
van Agrifirm
in Veghel is
nog geen drie
kilometer weg. Even verderop
pronken de logo’s van Jumbo, Sligro en Mars, kroonjuwelen van de
Brabantse voedingsmiddelenindustrie. ,,Weet je waarom hier in
Brabant zo veel varkens zijn?”,
vraagt Krol. Het geijkte antwoord: de varkenshouderij ontwikkelde zich juist hier omdat er
op de hoge zandgronden niet veel

V

te verbouwen viel. Ook waar.
Maar wat Krol betreft niet de
hoofdreden. Hij wijst richting de
fabrieken in Veghel. ,,We zijn de
laatste decennia steeds meer
kant-en-klaarproducten gaan
eten en drinken. Hoeveel van die
sapjes er wel niet in de supermarkt staan. Aardbei-banaan, sinaasappel-kiwi... Die machines
moeten tussendoor ook steeds
worden schoongemaakt.”
Krols varkens drinken dat wa-

De bonen gaan
in ons voedsel,
het schroot in
het varkensvoer

ter, met de vitamines van de sinaasappels er nog in. ,,Vroeger
had bijna iedereen een varken,
dat de aardappelschillen en andere voedselresten opat. Nu maken we op grotere schaal voedsel
klaar, en kopen we het bewerkt in
de supermarkt. En houden we op
grotere schaal varkens, die de
restproducten opeten. De intensieve varkenshouderij volgt de
voedselindustrie, niet andersom.
,,Al die veevoerfabrieken zijn hier
gekomen omdat hier ook voedselproductie zat. En een haven. Ja,
daar komt ook veel soja binnen
voor varkens. Maar dat zijn voor
het overgrote deel óók restproducten. De bonen gaan in ons
voedsel, het schroot in het varkensvoer.”
Gooi een kwartje in Herman

