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BESØK: Theo Visser besøker sin kone Corrie, som bor på Hogewey i Weesp, en halvtime utenfor
Amsterdam. Den lille landsbyen hvor det bor 152 demente har fått stor oppmerksomhet for sin måte å
behandle demente på. Foto: Pavel Prokopchik / The New York Times

TUVA BØNKE GRØNNING
tbg@dagbladet.no

(Dagbladet): En hyggeligliten landsbymed små
murhus,brede gater, parker, velstelte hager med dammer og blomster har siden 2010 vært
hjemmettil rundt 150 alvorlig demente i Nederland.
Eksperter fra hele verden har strømmet til det usedvanlige pleiehjemmet for å se
hvordan de behandler demente på en innovativ, human og rimelig måte. Målet er at
pasientene skal kunne leve så normale liv som mulig.
Å gå på kafé, restaurant, kino, i matbutikkeneller til frisøren er blant fritidsaktivitetene beboerne
kan velge mellom.Hver gang er pasient flytter inn dekoreres et rom, ved hjelpav pårørende, på
en måte som gjør at det føles trygt og hjemmekoselig.

«Dette stedet er forferdelig»
En rapport fra World Health Organization konkludertetidligere i år at ettersom den aldrende
befolkningenøker i verden, vil antalletmed demens sannsynligvisdoble seg, til mer enn 65
millioner,innen 2030, skriver The Guradian.
Det hele startet i 1992, mens Hogewey fortsatt var et vanlig hjem for demente.
- To av de ansatte mistet uventet mødrenesine. De sa til hverandre at de var glad det skjedde
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raskt, og at mødrenederes ikke endte opp her, «dette stedet er forferdelig». Da de forstod hva
de nettopp hadde sagt begynte de å tenke på hva lags hjem de ville ha for en slektningmed
demens, forteller Isabel van Zuthem,informasjonsrådgiverved Hogewey til The Guardian.
Siden har det blitt brukt 20 år på å gjøre Hogewey til det stedet er i dag.

Kafé- og frisørbesøk
Samtligeav den lille landsbyens152 beboere har påvist alvorligdemens. I hvert av de 23
husene bor det seks eller syv demente,samt en eller to pleiere. Beboerne, som i gjennomsnitter
83 år, har alle et eget, stort soverom, men deler kjøkkenog stue med de andre.
Van Zuthem sier at et av hovedmålene er å lette på angsten, forvirrelsen og sinnet
demente mennesker ofte føler ved å tilby et trygt og kjent miljø hvor de kan leve et
tilnærmet normalt liv i stedet for å bli liggende i en seng.
Å holde beboerne aktive er også et viktig element,og alle oppfordres til å fortsette med
aktiviteter de har gjort tidligere,som å stelle i hagen, shoppe, vaske, gå til frisøren eller på kafé.

Pleiere er tjenere
Husene er delt inn i syv forskjelligelivsstilskategorier,blantannet «nederlandskoverklasse»,
hvor det er dekorert deretter og hvor pleierne oppfører seg som tjenere.
- Mange av de som bor her hatt hatt en hushjelp, sier van Zuthem.
Et hus er innredet for de som har jobbet som snekkere, rørleggere og bønder,et annet i
indonesisk stil for de som har innvandretfra den tidligere nederlandskekolonien.

Lang venteliste
Prisen for å bo i den mye omtalte landsbyenfor demente er ikke spesielt mye høyere enn prisen
for å bo på et vanlig hjem andre steder i Nederland, og ventelisten er lang.
Ventelista for å bo i den mye omtalte landsbyen for demente er lang, og van Zuthem
tror fortsatt at mye kan gjøres for å bedre beboernes liv.
- Generelt tror jeg vi er ganske nærme et normalt liv.Du ser ikke folk ligge i sengene sine her.
De er oppe og gjør ting, de er i bedre form og de trenger mindre medisinering,sier van Zuthemtil
The Guradian.
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