Bewoonster werd verliefd op Martijn: ‘Ik koos
voor compassie’

Tijdens zijn eindstage werd een bewoonster heel erg verliefd op verzorgende IG Martijn Junte. Wat doe je
dan? Martijn koos voor compassie, geduld en duidelijkheid. ‘Ik zag hoe moeilijk ze het met haar gevoelens
had.’

https:/www.waardigheidentrots.nl/praktijk/martijn-junte-knuffel-werd-tik-op-kont/

Niet preuts
‘Het begon onschuldig. Mevrouw knuffelde graag, pakte altijd je hand. Ik ben niet preuts en gaf haar een
knuffel terug. Ik had ook echt een klik met haar. Achteraf denk ik dat het daar is misgegaan. Mevrouw was
altijd heel zelfstandig geweest, maar door een infarct plotsklaps afhankelijk van anderen. Als iemand dan niet
alleen naar je luistert, maar ook hoort wat je zegt en een arm om je heen slaat, kunnen je gevoelens zomaar
een gekke wending nemen. Ze was het realiteitsbesef een beetje kwijt.’

Seks
‘Mevrouw wilde steeds meer. De knuffel werd een tik op mijn kont, ze maakte ondeugende opmerkingen. Ze
wilde seks met mij. Sommige collega’s deden er een beetje lacherig over, ik nam het serieus. Want ik zag hoe
moeilijk ze het had. Ze kon haar gevoelens niet kwijt. Mijn collega Herma, ook in haar eindstage, heeft mij
geholpen. Zij praatte met mevrouw als ik er niet was. Ondertussen bleef ik vriendelijk maar duidelijk aangeven
dat de liefde niet wederzijds was. Zo probeerden we haar ervan te overtuigen dat het niets zou worden.’

Eerste vrouw
‘In eerste instantie kwam die boodschap niet over. Ik moest mijn laatste joker inzetten. Ik vertelde haar dat ik
homo ben. Haar reactie was heel anders dan verwacht. “Ik heb zulke ondeugende gedachtes”, vertrouwde ze
Herma toe. “Ik wil de eerste vrouw zijn met wie hij naar bed gaat.” Tja, daar moest ik een beetje om lachen. Ik
nam het haar niet kwalijk, vond het eerder een compliment dat ze er zo voor wilde gaan. Ik bleef haar ook
gewoon verzorgen.’

Liefdesverdriet
‘Toen ze zelf ook inzag dat haar liefde onbeantwoord bleef, is ze verhuisd naar een andere locatie. Herma en ik
zijn nog op bezoek geweest. Ze vertelde dat ze niet wist dat liefdesverdriet zoveel pijn doet. Toch denk ik dat
zij meer voor mij heeft betekend dan ik voor haar. Herma en ik studeerden af op ‘ouderen en seksualiteit’.
Inmiddels zijn we al 2 jaar aandachtsvelder intimiteit en seksualiteit bij Viattence. Deze bewoonster heeft mijn
vak enorm verbreed.’
Door: Ingrid Brons

Meer weten
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Meer van Martijn Junte: Bij Viattence maken aandachtsvelders seksualiteit bespreekbaar
Download de publicatie ‘Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis’
Bekijk ook het themadossier ‘Intimiteit en seksualiteit’ op de website van Waardigheid en trots.

Dit artikel is onderdeel van het e-magazine Doen!

Hogeschool Inholland, Zonnehuisgroep Amstelland en De Wever hebben samen het e-magazine ‘Doen!
Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg’ ontwikkeld. Het magazine laat zien hoe studenten en
medewerkers van elkaar kunnen leren, om zo de beste zorg aan de bewoners te geven. Maar biedt ook
inspiratie voor andere zorgorganisaties en onderwijsinstellingen, om ook aan de slag te gaan met leren
in de praktijk van de verpleeghuiszorg!
Lees het magazine Doen! Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg
Lees meer over het magazine en bekijk de video over leren in de praktijk
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