Casussen
Dirk
Dirk heeft een forse lichamelijke beperking ten gevolge van niet-aangeboren
hersenletsel. Hij is 43 jaar oud en woont bij zijn ouders. Zijn ouders zorgen voor
hem, met ondersteuning van de thuiszorg. Als Dirk bezoek ontvangt, blijven zijn
ouders er altijd bij: zij laten hem niet met zijn bezoek alleen.
Lisa
Lisa is 22 jaar oud en heeft een verstandelijke beperking. Zij woont bij haar ouders
in huis. Als de praktijkondersteuner van de huisarts bij het gezin langskomt, ziet zij
dat Lisa in een kale kamer, op een bed zonder matras slaapt. Als zij hier navraag
naar doet wordt er gezegd dat Lisa in bed plast. Ze hebben al twee keer een matras
moeten weggooien...
Frans
Frans is 57 jaar oud. Hij zorgt voor zijn vrouw met afasie ten gevolge van een
beroerte. Frans heeft een luchtige, ontspannen houding. Maar hij verliest
gemakkelijk zijn geduld. Een medewerker van de dagbesteding, waar mevrouw vier
dagen per week naartoe gaat, ziet dat mevrouw regelmatig heftige emotionele
uitbarstingen heeft. Mevrouw kan alleen ‘ja’ en ‘nee’ zeggen. Door vragen te stellen
die met ja of nee te beantwoorden waren, heeft mevrouw aan kunnen geven dat
haar echtgenoot haar weleens pijn doet door haar hardhandig vast te grijpen.
Piet en Jan
Piet en Jan, 59 en 62 jaar oud, wonen bij elkaar in hun ouderlijk huis. Beiden zijn
zwakbegaafd. Maar Jan is iets beter en zorgt voor zijn broer Piet. Naast Jan en Piet
wonen er nog vier honden in huis. Jan en Piet hebben weinig geld. Als Jan
boodschappen gaat doen sluit hij Piet op. Er is regelmatig te weinig eten voor Piet:
het boodschappengeld is dan al uitgegeven aan hondenvoer...
Cindy
Cindy zorgt voor haar vader. Haar vader is depressief en heeft bij een aantal zaken
hulp nodig. Cindy werkt parttime en heeft een gezin. Ze komt drie keer per week bij
haar vader: even kijken hoe het gaat, boodschappen doen en eten klaarmaken. Als
Cindy de boodschappen voor haar vader doet, neemt ze gelijk voor zichzelf
boodschappen mee, betaald door haar vader.
Aïc ha
Aïcha geeft haar man weleens een extra slaappilletje, dan slaapt hij zo lekker door.
Ze is hiermee begonnen toen ze een keer griep had en echt wilde doorslapen. Haar
man krijgt steeds vaker een extra slaaptablet.

Ank
Ank heeft Multiple Sclerose. Haar partner verzorgt haar helemaal. De partner wil
regelmatig vrijen met Ank. Ank vindt dit eigenlijk helemaal niet fijn meer en zou
liever zeggen dat ze dit niet wil. Vanwege haar afhankelijke positie durft ze dit niet
tegen haar partner te zeggen. Ze is bang dat ze dan misschien niet meer de zorg
krijgt die ze nodig heeft...

