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Een poes kan wonderen doenEen poes kan wonderen
ZORGCENTRUM Mens en dier doen elkaar goed, Sevagram wil meer ‘knuffelkamers’

door Geertjan Claessens

E

Als tweede zorgcentrum in
de regio heeft Oranjehof in
Heerlen een poezenkamer
ingericht, waar bewoners
drie huisdieren kunnen
aaien. Dat helpt ook de
beestjes.

E ven kijkt ze de kat uit de
boom, maar als poes Nolly
zich eenmaal heeft geïnstal-
leerd op de schoot van In-

ge Visser, wil ze niet meer weg. Zo-
wel de bewoonster als het beestje
ontspant zichtbaar in de poezen-
kamer van Oranjehof.
Het Heerlense zorgcentrum heeft
sinds kort drie poezen, die bewo-
ners naar hartenlust kunnen knuf-
felen en aaien. Dat helpt. Soms
doet het zelfs wonderen. „In ver-
pleeghuis Molenpark, waar de eer-
ste poezenkamer is ingericht,
kwam een dementerende vrouw
die al tijden geen woord meer zei.
Toen een kat bij haar op schoot
werd gezet, begon ze ineens te ver-
tellen. De verzorgers die erbij wa-
ren, hadden de tranen in de ogen”,
zegt Judith Kochen, een van de
initiatiefnemers van de poezenka-
mer. Hoe dat kan? „Bij veel men-

sen komen herinneringen en emo-
ties boven doordat ze vroeger zelf
een huisdier hebben gehad.”
Ook bij bewoonster Jeanine Lam-

bers maakt Nolly heel wat los. „We
hadden vroeger een angorakat. Een
prachtig beest. Ik had later ook een
hond. Dat ging goed”, glundert ze.

Huisdieren in het zorgcentrum heb-
ben alleen voordelen, zo lijkt het.
Er loopt in Oranjehof ook een
hond rond. „Het is bewezen dat de

bloeddruk van mens en dier daalt
door het aaien. Ze worden er rusti-
ger van”, weet Marion Schmitz van
Sevagram, waar Oranjehof onder
valt.
Directeur Jos Jurgens wil dan ook
in meer zorgcentra een ‘knuffelka-
mer’ inrichten. Binnenkort komt
de derde, ergens in Heuvelland.
„Vroeger lag dat moeilijk. Men
dacht; dat kan niet, mag niet. Ook
vanwege de hygiëne. Maar we moe-
ten bereid zijn te veranderen. Als fa-
milie en medewerkers enthousiast
zijn, is het best te regelen.”
In Oranjehof helpen zes vrijwilli-
gers met de verzorging van de poe-
zenkamer. Die biedt ook uitkomst
voor de Dierenbescherming. Twee
van de drie nieuwe dieren komen
uit het asiel. Beheerder Jessica
Wetzler van het dierencentrum in
Born is blij: „Vaak zijn oudere kat-
ten met een chronische aandoe-
ning moeilijk te plaatsen. Hier krij-
gen ze weer aandacht. Dat is alleen
maar goed voor ze.”
Toch is het nog even wennen. Ter-
wijl Nolly zich laat aaien, laten
Druppie en Minou zich nog niet
zien. Wetzler: „Dat komt nog wel.”

Ook uitkomst voor de
Dierenbescherming. Twee
van de drie nieuwe dieren
komen uit het asiel.

�Een bewoonster van zorgcentrum Oranjehof in Heerlen is blij met de nieuwe huisdieren.  foto Bas Quaedvlieg


