
BLOG 11 augustus.  Hittegolf  

 
Normaal gesproken schrijf ik mijn blog thuis op de dinsdagavond.  

De kinderen liggen dan op bed en ik ben dan meestal even lekker  

alleen en heb dan alle ruimte om mijn gedachten los te laten op  

papier. Nu is het echter de laatste dagen ’s avonds vaak nog zó warm  

in huis dat ik op dit moment tussen de bedrijven door gewoon op  

kantoor (in de airco, met mijn oortjes in met op de achtergrond Spotify)  mijn blog  

probeer te schrijven.   

 

Terwijl iedereen in huis nog sliep begon ik deze dag al vroeg. Om kwart over 7 liep ik buiten met onze 

5 maanden oude labrador-retriever. Enthousiast zoals een echte waterhond betaamt plonsde hij in de 

uitgegraven wateren bij de nieuwbouwwijk  op 5 minuten lopen van ons huis. In tegenstelling tot 

gisteren zelfde tijd liep er nu nog bijna niemand. De zomerbries verraadde echter op dat vroege 

tijdstip al dat ook vandaag wederom een warme dag zou zijn. Drie kwartier later zag ik op het 

dashboard in de auto dat het kwik al de 27 graden aantikte. Gelukkig had ik mij ook voor vandaag 

ingeschreven op kantoor. Een dagje werken in de airco, net als gisteren.  Er waren meer collega’s die 

de verkoeling van de airco op kantoor opzochten. Een collega vertelt dat ze het huis uit gevlucht was 

omdat thuiswerken op haar zolder waarbij de thermometer 37 graden aangeeft simpelweg niet 

haalbaar is. Net als gisteren is het hier heerlijk koel en voel je pas bij het naar buiten gaan van de dag 

de warme föhn op je afkomen.  Op de NOS app blijkt dat vele Nederlanders de verkoeling zoeken op 

kantoor omdat de productiviteit in de woonomgeving met deze tropische hitte aanzienlijk lager is dan 

op kantoor in de airco. Wat dat betreft is het wel te hopen dat deze hittegolf niet al lang aanhoudt.  

 

In het begin van de coronacrisis waren we blij dat we gewoon vanuit huis gewoon door konden 

werken. We kwamen gelukkig al snel tot de conclusie  dat ons werk niet volledig stil kwam te liggen 

en dat we via Teams, Skype en Facetime toch nog in contact konden blijven met elkaar en onze 

cliënten. Op dit moment zijn we vooral heel blij dat we wél weer naar kantoor kunnen en daar in de 

koelte ons werk voort kunnen zetten. Je zou met dit warme weer maar dakdekker zijn! Daar moet je 

toch niet aan denken, dat is haast niet te doen! De cliënt die ik vorige week sprak wás altijd 

dakdekker.  Tot hij 20  jaar geleden vanwege een progressieve spierziekte dit werk niet meer kon 

doen. Nadat er 8 jaar geleden ook nog eens een diagnose epilepsie bij kwam zat hij helemaal aan huis 

gekluisterd. De genadeklap kwam 2 jaar geleden na de diagnose kanker. De intensieve chemo-

behandelingen sloegen gelukkig goed aan, maar de slechte conditie is daardoor in de afgelopen jaren 

alleen maar nóg meer achteruit gegaan. Nog niet eerder hadden zij van MEE gehoord en nu waren ze 

via de praktijkverpleegkundige van de huisarts bij ons aangemeld met d e vraag of wij hem en zijn 

vrouw zouden willen  ondersteunen t.a.v. aanvragen medische urgentie voor verhuizing, en bezien 

ondersteuning in de thuissituatie. Het eerste contact is via Teams. Zeker vanwege de kwetsbare 

gezondheid ga ik nog niet op huisbezoek. Heel  jammer, zeker gezien de vraag. Want…. hoe kan ik 

náást deze mensen staan, en samen met hen hun vraag richting de gemeente ondersteunen , als ik niet 

eens weet hóe ze nu wonen en hoe groot de noodzaak voor verhuizen / danwel aanpassen van de 

woning is. Het is in dit geval even niet anders, juist ook ten behoeve van hun gezondheid.  

Meneer en zijn vrouw zitten naast elkaar in een klein keukentje en  vertellen mij over de afgelopen 

jaren. Meneer is steeds meer rolstoelafhankelijk en is in de afgelopen maanden al regelmatig gevallen 

op de momenten dat zijn vrouw niet thuis was en hij zelf naar het toilet wilde gaan. De draai maken in 

de gang lukte hem eigenlijk niet zelf. Ook is hij al een paar keer vast blijven zitten met zijn traplift in 

het trapgat. In paniek had hij zijn vrouw gebeld die van haar werk terug naar huis was gekomen. Hij 

gaat nu overdag niet meer alleen naar boven met de traplift, terwijl hij eigenlijk wel zou moeten 

rusten op bed.  Om mij een beeld te geven van hun woning gaf zijn vrouw mij via de camera op hun 

telefoon een rondleiding door hun huis.  Een klein woonkamertje vol met grote eikenhouten meubels 
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waardoor er geen ruimte meer is voor een bed om overdag op te rusten. Een smalle gang waar het niet 

mogelijk is om met een rolstoel een draai te maken richting toilet. Eenmaal op de overloop is mij zelfs 

via de camera wel duidelijk dat het daar niet mogelijk is om met de rollator de d raai te maken naar de 

badkamer. Zelf hebben ze een aantal jaar gelden een toilet verhoogd, en beugels bevestigd bij toilet en 

douche. Echter gezien de smalle badkamer kan de rollator niet de natte ruimte in. Mevrouw laat mij 

zien hoe haar man met rollator achteruit de slaapkamer in moet lopen naar het voeteneind van hun 

bed. De ruimte naast hun bed is te krap om daar met de rollator naast te kunnen komen. Dit gezien 

hebbende, weliswaar via telefoon (en hoewel ik geen medisch adviseur ben) is ondersteunen bij  

aanvraag van medische verhuisurgentie mij al snel duidelijk. Ook bespreken we de mogelijkheid van 

inzet van vrijwilligers of sociaal netwerk om wat meer toezicht te hebben op meneer bijv. bij (gepland) 

toiletbezoek om nieuwe valincidenten te voorkomen. Ze hebben, mede vanwege de jarenlange 

spierziekte, een beperkt netwerk. Hun kinderen wonen dichtbij en komen bijna elke dag langs om naar 

hun vader te kijken en af en toe komt een buurman even kletsen. Mevrouw doet iedere ochtend de 

persoonlijke verzorging en helpt hem met douchen. Ze is weliswaar overbelast maar wil het liefst geen 

zorg uit handen geven. Toch staan ze ervoor open om eens in gesprek te gaan over 

mantelzorgondersteuning, in welke vorm dan ook, ze moeten alleen wel aan het idee wennen. Ze 

hebben samen wat tijd nodig om daar eens samen over na te denken. We plannen daarvoor een 

nieuwe afspraak waar ook hun zoon en dochter bij aan zullen sluiten om hierin mee te denken. In 

overleg met meneer en mevrouw besluiten we dat ik dan wel op huisbezoek z al komen en dat we dan 

allemaal een mondkapje zullen dragen.  Prioriteit voor nu is dat er voor meneer (en mevrouw) een 

medische urgentie komt zodat zij hopelijk op korte termijn kunnen verhuizen naar  een gelijkvloerse 

woning zonder drempels met een aangepaste badkamer. Het idee voor een alarmeringssysteem zien ze 

ook zitten, daar hadden ze zelf nog niet aan gedacht.  

Met toestemming doe ik een vooraanmelding bij de WMO en als het goed is word ik vandaag nog 

teruggebeld door de huisarts en/of  praktijkverpleegkundige om een medische onderbouwing te 

schrijven. De vooraanmelding bij de WMO en het sociaal team is inmiddels bevestigd en mevrouw 

geeft aan dat ze blij is dat er nu toch wat dingen in gang gezet worden  voor haar man Mogelijk dat er 

dan weer wat lichtpuntjes verschijnen voor dit echtpaar wat al bijna 40 jaar samen is en wat al zoveel 

stormen samen heeft doorstaan.  

 

Tja…. Je zou maar dakdekker zijn met dit warme weer…. Of…..Je zou maar dakdekker zijn geweest en 

er álles voor over hebben om zélfs met dit warme weer dakdekker te kunnen zijn, omdat je het dan 

nog tenminste  zou kunnen….Omdat je nu niet eens zelfstandig  naar het toilet kunt.  

Alles is zo relatief.  

 

Ik ga nu afronden, ik verwacht elk moment mijn cliënt en haar vader hier op kantoor. Dan schuiven zij 

aan de andere kant van de tafel achter plexiglas aan. Via mijn telefoon kunnen we dan middels Teams 

videobellen met de zorgaanbieder die haar gaat ondersteunen. Dit 15-jarige meisje heeft professionele 

ondersteuning nodig bij het plannen en organiseren van huiswerk en zinvolle  weekend-dagbesteding 

ter ontlasting van haar ouders. De beschikking is al rond, nu nog de juiste ambulante begeleider 

matchen en dan sluit ik deze casus af. Een relatief makkelijke  vraag, en weer zó anders dan de vraag 

van de dakdekker…. T ja, dat maakt dit werk nu ook juist zo leuk. Straks brengt onze collega na haar 

huisbezoek voor ons een ijsje MEE. Ook niet verkeerd! Zo slecht hebben we het allemaal nog niet!  

 

Hou je rustig, hou je hoofd koel.  
neem op tijd een ijsje en  

blijf afstand houden! 

Lieve groetjes Kirsten.  
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