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Artikel 1.    Tijdstip 

Het is aan de ouder(s) te bepalen wanneer 

er zorg gewenst is. Dit moet wel geruime 

tijd van tevoren bekend gemaakt worden 

zodat de kinderen de benodigde 

maatregelen kunnen nemen om de 

ouder(s) op een ruime manier te kunnen 

huisvesten en te kunnen verzorgen. 

 

 

 

Artikel 2.  Bezwaar 

Bezwaren van kinderen kunnen ter beoordeling van de ouder(s) 

weggewuifd worden. Hierover kan niet gecorrespondeerd 

worden.  
Alternatieve verzorging kan worden geaccepteerd, ter 

beoordeling van, vooral, de vader  

 

 

 

Artikel 3.  Ruimte 

De meestal van veel begrip overlopende ouder(s) kunnen een 

gecombineerde zit/slaapkamer accepteren alsmede gezamenlijk gebruik 

van de badkamer, met dien verstande dat er een ruime hoeveelheid tijd 

beschikbaar met zijn om te kunnen badderen. De badkamer zal zo groot 

(gemaakt) moeten zijn dat een eventuele rollator naast het bad 

geparkeerd kan worden. 

 



Artikel 4. De drie R’s nemen ook hier een belangrijke plaats in.  

 Rust , Reinheid en Regelmaat !! 

  

Rust 

Rusttijden van 1 tot 4 zullen gerespecteerd 

worden, ook en vooral door eventuele 

kleinkinderen. Het beste is dan ook om deze 

blagen naar een vriendje te sturen.  

 

 

Reinheid  

 Mocht de ouder na enige tijd gaan stinken, is er de vanzelfsprekendheid 

dat de betreffende ouder in bad gedaan wordt en met een zachte olie en 

zeep weer een normale geur krijgt. Mochten de kinderen dat niet zelf 

willen doen dan kan, na die teleurstellende mededeling, natuurlijk 

externe hulp worden aangetrokken.   

Echter wordt deze hulp pas geaccepteerd nadat die de goedkeuring van, 

vooral, de vader heeft gekregen, waarbij de vader zelf de keuring heeft 

gedaan voor wat betreft leeftijd, uiterlijk en mogelijkheden. 

 

 

Regelmaat 

Met regelmaat zal aan de ouder gevraagd worden wat er nog aan 

aanvullende zaken gedaan kan worden om de toch niet 

benijdenswaardige positie van de oudere te verbeteren. 

 



Artikel 5.  Verdere Hygiëne  

Scheren : 

Zowel de mannelijke alsook de oudere vrouwelijke oudere zal op verzoek 

geschoren dienen te worden. 

Extra aandacht moet worden besteed aan de haren in de oren, de neus en de 

wenkbrauwen. Lange haren op een wrat zullen voorzichtig worden verwijderd, 

op verzoek!! 

 

Verschoningen : 

Gezien het zeer beperkte budget van de ouder en het feit dat door het wassen 

de kleding zal slijten, dienen zowel de korte of lange onderbroeken niet te vaak 

gewassen te worden. Waarschijnlijk volstaat het na enkele weken dragen eerst 

het uitkloppen om de harde stukjes te verwijderen, waarna na een week of 10 

het kledingstuk kan worden  gereinigd. Overige kleding kan eerst enkele keren 

worden gelucht voor het wordt gewassen. 

Mochten lichaamsgeuren opgemerkt worden laat dat dan niet direct aan de 

betrokkene weten maar probeer d.m.v. een vriendelijke en zachte aanpak de 

oudere in bad te krijgen. 

 

Artikel 6.    Recreatie  

Het zich (laten) vermaken en eventueel het volgen van cursussen, svp niet zo’n 

erg hoog niveau, zal een zeer belangrijk onderdeel van de dagelijkse 

tijdsbesteding zijn. 

 

 

 

 



 

Er zal dan ook ruimhartig ruimte gegeven  

 worden om de oudere 

hiervan optimaal te laten 

genieten. Uieraard zal het 

ook in het voordeel van de 

kinderen of andere verzorger 

zijn omdat het humeur van 

de senior duidelijk zal 

verbeteren !! 

 

De kleinkinderen zullen zich terdege ervan bewust moeten zijn opa’s en oma’s 

niet te storen. Andes zullen maatregelen genomen kunnen worden.  

Mochten de kleinkinderen per ongeluk iets 

zien wat de opa of oma niet geacht zou 

worden te doen, zullen zij daarover in alle 

toonaarden zwijgen. Dit op straffe van iets 

wat nog verzonnen moet worden!! 

 

Als wij allen in de gelukkige familie ons bewust zijn van de bijzondere positie 

van de breekbare ouders vertrouwen we erop dat in goede harmonie de 

oudere nog minstens 30 jaar het leven zal verlengen. 

 

Aldus ondertekend: 

dd.  ………………………….. 

 

het kind : …………………………………..  

 

de ouder ……………………………………………… 

Het allernieuwste : 

nordic geheugenjoggen 


