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Achter gesloten deuren  

Cliëntenraadslid José Bliekendaal woonde vier 
maanden in woonzorgcentrum

Ze had een uur de tijd te beslissen. 19 maart, woonzorg-
centrum DrieGasthuizenGroep in Arnhem, moest net 
als andere verpleeg-en verzorgingshuizen de deuren 
sluiten in een ultieme poging het coronavirus in te 
dammen. “Via de familie-app heb ik laten weten dat ik 
in quarantaine zou gaan. Heb thuis spullen gepakt en 
vooral laptop- en telefoonopladers verzameld. Om vijf 
uur ’s middags sloot ik mezelf in.” Aan het woord is José 
Bliekendaal (72), voorzitter van de centrale cliëntenraad 
DrieGasthuizenGroep én dochter en mantelzorger van 
bewoner Anny Bliekendaal (107).

José Bliekendaal komt sinds 2002, toen haar ouders er 
gingen wonen, op de Arnhemse zorglocatie. Haar vader 
stierf in 2003, haar moeder wordt 15 oktober 108. “Ieder-
een kent me hier. Sinds ik met pensioen ben gegaan, 
ben ik steeds meer vrijwilligers- en mantelzorgtaken 
gaan doen. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt. Na 44 jaar 

onderwijs zie ik veel raakvlakken met de ouderenzorg. 
Het zorgen voor, het aansluiten bij en het bedenken 
van leuke activiteiten. Een aantal jaar geleden heb ik 
een reisje naar Paleis Soestdijk georganiseerd. Dat riep 
zoveel herinneringen bij de bewoners op. Ontroerend 
was dat.”

Contact houden
Het cliëntenraadswerk is José op het lijf geschreven. Ze 
kreeg er vorig jaar een koninklijke onderscheiding voor. 
In 2006 werd ze voorzitter van een lokale raad, daarna 
zette ze twee nieuwe lokale raden op om vervolgens in 

Toen minister De Jonge in maart de sluiting van verpleeg- en verzorgingshuizen voor familie en 
naasten afkondigde, besloot cliëntenraadsvoorzitter José Bliekendaal de bewoners niet in de 
steek te laten. Ze nam haar intrek in zorglocatie DrieGasthuizenGroep. “Ik was bewoner onder 
bewoners.”

 LOC Cliëntenraden

“Ik wilde er in deze 
verdrietige dagen voor 
de cliënten zijn”
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2012 ook het voorzitterschap van de centrale cliënten-
raad op zich te nemen. “Ik kom hier dagelijks. Niet alleen 
om voor mijn moeder te zorgen, maar ook om te kijken 
hoe alles reilt en zeilt. En om contact te houden met de 
bewoners. Als cliëntenraad moet je zichtbaar zijn, zoveel 
mogelijk je gezicht laten zien.” 

Die zichtbaarheid dreigde met het op slot gaan van 
verpleeghuizen afgelopen maart, onmogelijk te worden. 
‘Onmogelijk’ komt echter in het woordenboek van José 
niet voor. “Ik hoefde niet lang na te denken toen de 
woonzorgmanager aangaf het fijn te vinden als ik tijde-
lijk zou intrekken”, zegt ze. “Hoewel ik natuurlijk niet 
wist dat het 127 dagen zou gaan duren, wist ik wél dat ik 
er juist nu in deze verdrietige tijden voor cliënten wilde 
zijn. Mensen waren angstig, gespannen en onzeker.”

Communicatie cruciaal
Aanvankelijk kon José zich, alle maatregelen in acht ne-
mend, nog redelijk vrij bewegen op de zorglocatie. Ze zat 
achter de receptie, nam bloemen aan, bracht post rond. 
Had contact met alle bewoners. Met de andere  
cliëntenraadsleden overlegde ze via de mail. “We hiel-
den elkaar continu op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Ook had ik regelmatig contact met de woonzorgmanager 
die ook voorzitter van het coronacrisisteam is en de raad 
van bestuur. Voordat er nieuwe maatregelen werden 
doorgevoerd, informeerden ze me. Ik heb er steeds op 

aangedrongen dat ze cliënten, naasten en medewer-
kers moesten meenemen in de ontwikkelingen. Goede 
communicatie en heldere uitleg zijn echt cruciaal in deze 
onzekere tijden.”

Vertrouwd gezicht 
Dat het uiteindelijk vier maanden zou duren, had ze niet 
kunnen bevroeden. “Ik heb er geen moment spijt van 
gehad. Als vertrouwd gezicht had ik een functie voor de 
bewoners. Ik bood houvast. Tot in mijn botten was ik  
medebewoner. Ik voelde wat zij voelden. Ook toen we 
drie weken op onze kamer moesten blijven. Dat was 
zwaar. Op elke afdeling waren wel wat besmettingen.  
Het werd steeds stiller in huis.”

Van de 127 dagen hield ze een dagboek bij. Het is 
geschiedenis wat ze heeft opgeschreven, beseft ze nu. 
Dit najaar verschijnt het boek getiteld ‘Achter gesloten 
deuren’. “Ik heb alles vanuit mijn hart opgeschreven.  
De gesprekken met bewoners over wat ze voelden, wat 
ze ervan vonden – die waren prachtig. En ook verdrie-
tig als mensen aangaven hoe erg ze het vonden in een 
gevangenis te zitten. Al die ervaringen zijn meegenomen 
in het draaiboek dat er voor een volgende crisis ligt. 
Het huis zal nooit meer helemaal op slot gaan. Dat is 
geschiedenis.”

Het boek ‘Achter gesloten deuren’ komt in oktober uit.

Dochter José en moeder Anny Bliekendaal, 127 dagen bewoners van dezelfde zorglocatie.
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