
De aangescherpte maatregelen in
de gehandicaptenzorg liegen er
niet om. Sinds afgelopen maandag
mag er geen bezoek meer komen,
tenzij het contact
van essentieel
belang is voor de
cliënt. Ook de
dagbesteding is
gestopt. „Dit heeft
een enorme im-
pact op cliënten”,
vertelt Marieke
Schaap, manager
dagbesteding bij
Sherpa. 

„Nu alle dagbestedingen dicht
zijn, missen ze hun dagelijkse
ritme en routine en dat kunnen
vooral mensen met een verstande-
lijke beperking maar moeilijk
begrijpen. Het is lastig om uit te
leggen waarom ze niet naar dagbe-
steding of werk kunnen, of waar-
om ze afstand van elkaar moeten
houden.”

Activiteiten
Sherpa brengt het dagprogramma
daarom nu, waar dat kan, bij de
cliënten thuis. „We stemmen de
activiteiten zo veel mogelijk op
iedere cliënt afzonderlijk af”, zegt
Schaap. „We kijken daarbij goed
naar wat mensen individueel nodig

hebben, dus dat aanbod kan voor
iedereen verschillend zijn. Het is
echt maatwerk.”

Kooklessen
Volgens Schaap putten alle mede-
werkers zich uit in het zoeken naar
creatieve oplossingen. „Een collega
geeft vanuit haar huis kooklessen,
die cliënten via ons eigen YouTu-
be-kanaal kunnen volgen, er is een
digiclown die er filmpjes op plaatst
en we laten het werk dat normaal
gesproken op de dagbestedingslo-
caties gebeurt nu door cliënten
thuis doen, voor zover dat tenmin-
ste mogelijk is. Ook worden er
online bewegingslessen gegeven.
Zo proberen we toch een vast dag-
programma aan te bieden.”

Zo’n thuis-
programma
werkt echter
niet bij alle
cliënten, weet
Schaap. „Er
zijn mensen
voor wie
iedere veran-
dering, hoe
klein ook,
enorm pro-

blematisch is. Dat kan zelfs zo erg
zijn, dat het onverantwoord is voor
de cliënt om daartoe over te gaan.”
In nauw overleg met deskundigen
van Sherpa is daarom besloten dat
de 42-jarige Margo Geldof haar
werkzaamheden in de buurtsuper
Super Speciaal, aan de Minckeler-
straat in Hilversum, mag blijven
uitoefenen. „Ondanks de risico’s
die eraan zijn verbonden, is dit
voor haar toch de beste oplossing”,
aldus Schaap, die nog maar eens
herhaalt dat voor alle cliënten op
basis van een risicoprofiel een
individuele afweging wordt ge-
maakt. 

Margo’s ouders, de 75-jarige
Duuk Geldof en zijn 72-jarige

vrouw Ans, zijn blij met de geno-
men beslissing. „Het is vreselijk
om je kind niet meer te mogen
bezoeken”, zegt vader Duuk. „Dat
geldt natuurlijk voor iedere ouder.
Gelukkig kunnen wij Margo nu op
vrijdag even van een afstandje zien
als ze achter de kassa zit. Dan ko-
men we bij haar boodschappen
doen.”

Het echtpaar moet er niet aan
denken wat er zou gebeuren als
hun dochter niet meer drie keer
per week naar haar werk zou kun-
nen. „Ze zou daardoor een nauwe-
lijks te hanteren beroep op ons en
haar begeleiders doen”, voorspellen
ze. „Dat gaat onoverkomelijke
problemen opleveren. Margo
vraagt dan zo veel aandacht, dat is
echt niet te doen. Dan belt en mailt
en skypt ze dag en nacht door. Ze
begrijpt nu al niet waarom wij haar
niet meer kunnen bezoeken.”

Emotie
Volgens Geldof is Margo de afgelo-
pen weken al meerdere keren te-
leurgesteld doordat al haar vaste
avond- en weekendactiviteiten
werden afgeblazen. „Bowlen, de
soos, het zwemmen, de handwerk-
club, de bingo en de disco, ze stop-
ten allemaal”, aldus Geldof. „Mar-
go kan ook niet meer bij ons thuis
komen en dat zorgde zowel bij
haar als bij ons voor veel emotie.
Dus toen het bericht erbij kwam
dat zij ook haar werk moest opge-
ven, zakte de moed ons in de
schoenen.”

Margo’s ouders zijn zich terdege
bewust van het risico dat ze nemen
door Margo in de supermarkt te
laten werken. „Jazeker, we nemen
een risico, maar het geeft ons toch
een goed gevoel en onze dochter de
trots die zij verdient”, zegt haar
vader. „En de supermarkt hanteert
hele strenge regels. Er mogen maar
vier mensen tegelijk winkelen en

iedereen moet anderhalve meter
afstand houden. En ze maken
continu alles schoon.”

Margo zelf doet ondertussen
haar werk zoals altijd. Ze zit vro-
lijk achter de kassa en helpt gecon-
centreerd een klant. „Ik vind mijn
werk hartstikke leuk”, zegt ze
terwijl de klant afrekent via een
pinbetaling. „Er staat nou alleen
wel een plastic scherm voor m’n
neus. Maar dat is om me te be-
schermen”, weet ze.

Knuffel
Haar ouders hopen ondertussen
dat het virus hun dochter en hen-
zelf ongemoeid zal laten. „Dan
kunnen wij daarna eindelijk onze
pasgeboren kleinzoon bij onze
andere dochter
een welverdien-
de knuffel gaan
geven. We kon-
den hem maar
één keer kort
zien, maar
worden geluk-
kig bedolven
onder foto’s.”

Sherpa heeft
in drie dagen
tijd een dagbestedingslocatie van
2200 m2 omgetoverd tot een ver-
pleegkundige unit. Deze staat op
het centrale instellingsterrein aan
de Zandheuvelweg in Baarn, op
honderd meter afstand van het
gezondheidscentrum. Er zijn bed-
den ingericht om ruim dertig men-
sen met coronaverschijnselen op te
vangen. Op dit moment zijn er
geen bedden bezet.

Veel cliënten wonen op locaties
buiten het terrein. Sherpa onder-
scheidt nu drie soorten locaties:
groen, oranje en rood. De cliënten
op groene locaties hebben een
zelfstandig appartement met eigen
sanitair. Als zij ziek worden, kun-
nen ze blijven waar ze zijn. 

Cliënten op oranje locaties wo-
nen samen met anderen. Met enige
aanpassingen, bijvoorbeeld aan het
sanitair, is het mogelijk dat zij als
ze ziek worden zoveel mogelijk op
hun eigen kamer blijven. Op de
rode locaties wonen cliënten echt
met elkaar samen en delen ze het
sanitair. Wie hier verblijft, corona-
achtige verschijnselen krijgt en
medische ondersteuning nodig
heeft, kan worden vervoerd naar de
isolatie-unit. 

Lichamelijk
Strategisch manager wonen bij
Sherpa, Hans Castel, wijst erop dat
Sherpa goed is voorbereid op een
eventuele uitbraak van het virus.
Toch merkt hij dat het lastig is om

alle cliënten
ervan te door-
dringen dat ze
afstand van
elkaar moeten
houden en de
hygiëneregels
in acht moeten
nemen. „Men-
sen met een
laag niveau
begrijpen niet

wat corona is, laat staan dat ze de
regels snappen. Ook zijn veel cliën-
ten heel lichamelijk ingesteld,
maar knuffelen mag niet meer. Ga
dat maar eens vertellen”, zegt Cas-
tel. „Sommigen worden heel erg
boos en gaan schreeuwen, anderen
willen niks meer met ons te maken
hebben.”

De situatie vraagt extra veel van
alle medewerkers. Castel: „Iedereen
is heel flexibel en meedenkend,
maar hoe langer dit duurt, des te
lastiger het gaat worden natuur-
lijk, ook voor cliënten. Hun struc-
tuur en rituelen zijn weg, ze mo-
gen papa en mama niet meer zien.
Tja, hoe leg je dat nou uit?”

’Veilig houvast is weggevallen’

Geen bezoek en 
dagbesteding bij
Sherpa in Baarn

Agnes Zuiker

Ans Geldof zwaait naar haar dochter Margo, op haar vaste plekje achter de kassa bij Super Speciaal in Hilversum. FOTO STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN

Baarn ■ Voor bewoners van
zorginstelling Sherpa in Baarn
is het leven rigoureus veranderd
sinds de corona-uitbraak. De
dagelijkse routine van dagbeste-
ding en werk, voor veel bewo-
ners met een verstandelijke
beperking een veilig houvast, is
weggevallen. Ook bezoek is niet
meer welkom. En dat is moei-
lijk, ook voor ouders. „Wij kun-
nen onze dochter alleen zien als
we boodschappen doen.”

’Hoe leg je uit dat
je papa en mama
niet mag zien?’
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