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Bijzondere zorg:
met hart voor de Moluks-Indische en Turkse cultuur

Historie en
vormen de basis
tekst Iris van de Laar | foto's Astrid Bron

Raffy is een woonzorgcentrum in Breda voor Molukse en Indische
ouderen. Ook het Turkse Lâle maakt onderdeel uit van deze organisatie die zich inzet voor cultuurspecifieke zorg. De diepgewortelde
historie en rijke tradities vormen de basis in de zorgverlening. Daarin
zijn spiritualiteit en religie in combinatie met de juiste zorg uiterst belangrijk. Maar waarom zijn specifiek deze verpleeghuizen zo belangrijk
voor ouderen met een migratieachtergrond? En wat zijn de verschillen
met de reguliere zorg?
Bij binnenkomst waan je je meteen in de

is al sinds 1986 verbonden aan het woonzorg-

Moluks-Indische sferen. Bij de ingang staat

centrum in Breda en fungeert als intermediair

een originele Betjak, die wij kennen als de

tussen Raffy en de Molukse doelgroep. Hij heeft

fietstaxi. Maar ook muziekinstrumenten zoals

geen zorgachtergrond maar spreekt wel de ‘taal’

de angklung, gemaakt van bamboe, staan hier

van deze doelgroep. “Wij werken complementair

opgesteld. Overal zie je de kleur bruin, wajang-

aan elkaar, dat is uiterst belangrijk met een

poppen, batikdoeken aan de muur en vitrines

cultuurspecifieke doelgroep. De medische zorg

met aandenkens uit het land van herkomst.

wordt uiteraard verleend door verpleegkundigen,

Ook de geur van eten – al is het pas 9.00 uur

verzorgenden en artsen”. Nesli Celik, medisch

in de ochtend – dringt meteen je neus binnen.

maatschappelijk werker bij Lâle, beaamt dit.

De toko is niet te missen. Een kraam boordevol

“Iemand die lijdt aan dementie en daarnaast

authentieke lekkernijen, die dagelijks drukbe-

een bepaalde migratieachtergrond heeft, heeft

zocht wordt. “Het is belangrijk dat de ouderen

behoefte aan cultuurspecifieke zorg. Dit heeft

herkenning zien”, zegt Crams Nikijuluw. Crams

alles te maken met vroeger.” 
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Geschiedenis Raffy en Lâle

LAND VAN HERKOMST
Doordat ouderen met dementie teruggaan in
de tijd, is hetgeen ze zich herinneren dat van
vroeger. Wil je hun gedrag van nu begrijpen –
dat vaak als onbegrepen gedrag of als storend
wordt gezien – dan moet je teruggaan naar het
verleden. De meeste ouderen van Raffy hebben
namelijk een behoorlijke rugzak vol trauma’s.
Crams: “Ouderen die de Japanse bezetting in
Nederlands-Indië hebben meegemaakt, ervoeren juist de periode na de capitulatie als meest
bedreigende. Op dat moment was er nog geen
Nederlands leger dat de orde kon bewaken en
daardoor werden duizenden mensen tijdens een

Raffy en Lâle maken samen met De Leystroom
onderdeel uit van Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom. De drie woonzorgcentra zijn gevestigd
in Breda waar 375 betrokken medewerkers en 225
enthousiaste vrijwilligers de kwetsbare ouderen in
een zo vertrouwd mogelijke omgeving ondersteunen bij het ouder worden. Raffy, waarvan de letters
staan voor de oprichters, is in de jaren ‘50 begonnen
als opvang voor mensen die vanuit het voormalig
Nederlands-Indië hier naartoe kwamen. Het is doorontwikkeld op de situatie van de kwetsbare ouderen.
Pas veel later (1986) is het besluit genomen om van
Raffy een Moluks-Indisch zorghuis te maken. Ze
namen hun intreden aan de Boschstraat in Breda. In
2002 werd er een nieuwe locatie gebouwd en stond
het oude pand leeg. Vrij snel daarna werd duidelijk
dat Raffy van betekenis kon zijn voor de Turkse
gemeenschap. De reguliere zorg sluit niet voldoende aan en daarom zijn cultuurspecifieke huizen als
Raffy en Lâle – wat tulp betekent – van groot belang.
Zowel Crams als Nesli zijn van mening dat dit in de
toekomst wellicht gaat veranderen omdat de groep
ouderen met een migratieachtergrond groter en
diverser wordt.

razzia vermoord. Deze Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog zorgde ervoor dat zij werden
verjaagd uit eigen land en in Nederland hun
leven moesten voortzetten.” Nesli: “Onze Turkse
ouderen hebben geen oorlogsgerelateerde trauma’s, maar het gaat om hun migratiegeschiedenis. Zij waren de eerste generatie gastarbeiders
en dachten een toekomst in Nederland op te
bouwen. Het bracht meer moeilijkheden met
zich mee dan gedacht; ze spraken de taal
niet, de cultuur was vreemd en ze werden niet
opgenomen in de Nederlandse samenleving.”
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‘Wil je hun gedrag
van nu begrijpen
dan moet je teruggaan
naar het verleden’

Kwaliteitsverpleegkundige Danielle Oomen houdt onder andere toezicht op de scholingen.

SCHOLING MEDEWERKERS

Nesli geeft aan dat de taal bij Turkse mensen

Kwaliteitsverpleegkundige Danielle Oomen

nog net een tikkeltje belangrijker is. “Als ze al

werkt inmiddels zestien jaar bij Raffy en Lâle.

Nederlands spraken, was dit vaak gebrekkig. Zij

Naast haar coachende rol op de werkvloer

vallen sneller terug in hetgeen ze gewend waren.

houdt zij mede toezicht op de scholingen

Wij vinden het daarom belangrijk dat er ook

van verpleegkundigen, verzorgenden en de

medewerkers zijn die de Turkse taal spreken.”

vrijwilligers. “We bieden medewerkers naast de

Danielle gaat verder: “Wij zijn ons bewust van

scholing persoonsgerichte zorg, ook Moluks-In-

het feit dat we meer vragen van onze mede-

dische of Turkse scholing. De kennis die je

werkers dan in de reguliere zorg. Wat Raffy

nodig hebt om te zorgen, heb je geleerd tijdens

en Lâle typeert, is dat we niet een specifieke

de opleiding. Maar je komt hier in een specifiek

doelgroep op de gesloten afdeling hebben. Wij

verzorgingshuis te werken, dat vergt extra

verzorgen ouderen met dementie, niet aange-

scholingen. Thema’s die aan de orde komen zijn:

boren hersenletsel maar ook ouderen met een

de geschiedenis, de gewoonten en gebruiken,

verstandelijke beperking op een en dezelfde

communicatie en bejegening, dementie en trau-

afdeling. In andere verpleeghuizen wordt daar

ma.” Crams vult aan: “Ouderen met dementie

onderscheid in gemaakt. Dat gaat hier niet. Maar

vergeten ook vaak de Nederlandse taal. Binnen

dat betekent wel dat er soms extra scholing

onze organisatie werken medewerkers die een

nodig is voor één bewoner.” 

→

andere taal spreken, waaronder Indonesisch
(red. Bahasa of Maleis). Zo ook onze Maleis
sprekende collega Ezra.”
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Verzorgende IG in opleiding Ezra Maelissa (31): “Ik heb snel een klik met de
ouderen omdat ik ben opgegroeid met deze cultuur én ook Maleis spreek.”
COMMUNICATIE EN BEJEGENING
Elk mens heeft eigen normen en waarden. Dat
geldt ook voor de medewerkers die bij Raffy en

COMPLEMENTAIRE ZORG

Lâle binnenkomen. “Wij vinden het belangrijk

Naast de gewone zorg bieden Raffy en Lâle ook

om andere normen en waarden te begrijpen.

complementaire zorg aan. Deze aanvullende

Met name de eerste generatie bewoners van

zorg, heeft als doel het bevorderen van iemands

Raffy zijn vanuit vroeger een hiërarchische

welzijn en welbevinden. Crams: “Onder de naam

structuur gewend. Deze doelgroep wordt

Tangan Mas, wat gouden handen betekent,

steeds kleiner, maar het is wel belangrijk om de

streven we dan ook naar zorg van zowel lichaam,

gedragingen van vroeger te begrijpen. Zo kon het

geest en ziel. Vooral het in balans brengen van

bijvoorbeeld voorkomen dat een bewoner die

de energie is belangrijk in onze cultuur. Door

op haar schoteltje tikte van ‘vul maar…’, vroeger

aan alle drie de aspecten aandacht te geven

tot de middenklasse behoorde en hulp in de

wordt de kwaliteit van leven bevorderd, het zelf-

huishouding heeft gehad. Iemand die met het

genezend vermogen gestimuleerd en de fysieke

hoofd gebogen zit en niets zei, heeft mogelijk

conditie vergroot.” Danielle gaat verder: “De

als huishoudelijke hulp gewerkt. Daar hield je

Moluks-Indische cultuur is een echte ‘aanraak’

bijvoorbeeld rekening mee met de tafelschikking,

cultuur. Pitjit is bijvoorbeeld een massagevorm

omdat niet elke oudere uit de middenklasse

uit Indonesië die van generatie op generatie

naast iemand uit de huishouding wilde zitten.

wordt doorgegeven. Vaak wordt een massage

Dat moet je dan ook niet proberen te corrigeren,

met eucalyptus ingezet bij pijnklachten en

maar dan moet je weten dat dit te maken heeft

jeukklachten. Maar ook etherische oliën worden

met het verleden.” Nesli: “Dat is bij Lâle niet an-

regelmatig bij de ouderen op de kamer geplaatst

ders. Belangrijk is dat we de normen en waarden

om bepaalde onrust te verminderen. Het

van mensen respecteren en hen ondersteunen

voordeel is dat je dit gemakkelijk kunt inzetten

in de dingen die zij gewend zijn. We bieden een

en de behandelingen zijn relatief van korte duur.

veilige haven. Als eerste gastarbeiders hebben

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat dit voor onze

de Turkse ouderen altijd op hun tenen moeten

ouderen net zo goed werkt als onrustmedicatie

lopen. Hier mogen ze echt een keer gronden en

en we daardoor dus minder medicatie hoeven in

zichzelf zijn.”

te zetten.” 

→
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‘Belangrijk is dat we de mensen
in hun normen en waarden laten
en ondersteunen in de dingen
die zij gewend zijn’
DE ROL VAN FAMILIE

én voor de mantelzorger. Familie van Turkse

Dat familie heel belangrijk is wordt duidelijk als,

mensen gaan daar zo ver in, dat ze uiteindelijk

zowel in de Turkse als in de Moluks-Indische

zichzelf overbelasten. Daarnaast doen ze

cultuur, ouderen aangesproken worden met oom

de ouderen soms – onbewust – tekort. En er

of tante. Crams: “In eerste instantie spreek je de

zijn natuurlijk nevenaspecten die het moeilijk

ouderen aan met meneer of mevrouw. Als een

maken. Bijvoorbeeld sociale controle en sociale

bewoner het prettig vindt, kan de aanspreektitel

druk uit de omgeving; ‘Wat vreselijk dat jij je

ook oom of tante zijn. Ondanks dat je geen

ouders wegbrengt. Ze hebben toch altijd goed

familie van elkaar bent.” Nesli: “In de Turkse ge-

voor je gezorgd?’. Maar ook de aansluiting bij

meenschap zeg je niet snel meneer of mevrouw.

het reguliere zorgaanbod. De familie heeft niet

Dat vinden de bewoners ook niet prettig. Het is

altijd de juiste kennis van het ziektebeeld en de

altijd: ‘amca’ of ‘teyze’ (oom of tante).” Crams:
“In het grotere geheel is familie heel belangrijk. Je
bent grootgebracht door je ouders en vanuit die

mogelijkheden. Daarnaast spelen cultuur en het
geloof een grote rol in het geheel. Maar om dat
vertrouwen op te bouwen en te behouden, moet

wederkerigheid voel je je ook verantwoordelijk

je begrip tonen. De hele situatie kan erg com-

voor je ouders. De zorg wil je niet uit handen

plex zijn, maar als je de ouderen en hun familie

geven, maar uiteindelijk is professionele hulp

de eerste maanden goed begeleidt, dan heb je

nodig.” Nesli: “Om de zorg zo lang mogelijk zelf

een stevige basis en een fijne samenwerking. Is

te doen, kan ook nadelig zijn voor de ouderen

de intentie goed dan vind je elkaar."
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