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Kruip in de huid van je cliënt! 

 

Hoe is het om oud te zijn? In de VKI-zomerconferentie over persoonsgerichte zorg konden 

deelnemers zelf ervaren hoe het is om een verouderd lijf te hebben. Letterlijk en figuurlijk. 

Ze maakten een speciaal ParticiPaspoort en gingen met gewichten, een wazige bril en 

gehoordempers de straat op. Onder begeleiding… 

 

Eerst verouderen 

Theo Schouwerwou en Jutta van der Aalst van De Participatiekliniek lieten alle deelnemers 

eerst verouderen. Leeftijd, levensverhaal, blijmakers. Alles werd bedacht en opgeschreven in 

een speciaal ParticiPaspoort. Het leidde tot beeldende verhalen. Sommige deelnemers 

waren 86, andere 88 of zelfs 93. Ze bedachten dingen die ze op die leeftijd niet meer 

konden, maar vooral ook activiteiten die nog wel mogelijk waren.  

 

Naar het verpleeghuis 

De volgende stap: een oefening waarin ze zich voorstellen dat ze naar het verpleeghuis 

moeten verhuizen. Wat vinden ze daarvan? Wat zouden ze meenemen? Een eigen kussen en 

dekbed vielen op, naast alle persoonlijke spullen waarmee ze graag hun kamer zouden 

inrichten, zoals fotolijstjes, de klok van moeder, de klomp van het klompkesielen. 

 

De straat op 

Na afloop van de t(e)huis-ervaring trokken deelnemers verouderingspakken aan. Met 

gewichten om hun enkels, polsen en schouders (in totaal wel 16 kilo!) werden artrose en het 

verlies van kracht gesimuleerd. De bril verminderde zicht en de gehoorbeschermers 

dempten het geluid. Zo gingen ze de straat op, in de hitte van 35 graden, en staken ze zelfs 

een drukke straat over. Begeleid door iemand die al die ‘mankementen’ niet droeg.  

 

Nieuwe inzichten 

De deelnemers vonden het erg zwaar. Letterlijk, maar ook confronterend om te beseffen 

hoe het is voor een zorgvrager. Daarnaast werd duidelijk dat communicatie heel belangrijk is 

als je zo afhankelijk bent van wat anderen kunnen zien of horen. Hoe doe jij dat eigenlijk? 

Laat je de ander los of neem je hem of haar letterlijk bij de hand? ‘We moeten elk jaar zoiets 

doen om te weten hoe de cliënt zich kan voelen!’ 


