Ouderenzorg in een nieuw jasje
M&M in de Zorg neemt de ouderenzorg van de toekomst onder de loep
SON, 28 NOVEMBER 2017

In het nieuwe tv-programma M&M in de Zorg verblijven programmamakers Mascha de
Rooij en Manon Peeters (M&M) een poos in De Leyhoeve in Tilburg, een
“woonlandschap” voor 55-plussers. Deskundigen zeggen dat dit weleens de
ouderenzorg van de toekomst zou kunnen worden. Van heinde verre komen mensen
naar De Leyhoeve om te kijken hoe het daar gaat. Hoe is het om hier oud te worden?
Vanaf zaterdag 2 december volgt u zes weken lang M&M in deze nieuwe vorm van zorg
op Omroep Brabant.

Ouderenzorg is de laatste jaren aan kritiek onderhevig. Te weinig verzorgend-personeel,
plascontracten en ouderen met dementie die hele dagen alleen zitten. Niet iets om naar uit te
kijken vinden programmamakers Mascha en Manon (M&M). M&M gaan op zoek naar een
plek waar het ook anders kan. De Leyhoeve in Tilburg is zo’n plek. 55-plussers kunnen hier
een appartement huren en tegen de tijd dat er zorg nodig is, kan die intern verzorgd worden.
Maar ook voor ouderen die 24-uur per dag zorg nodig hebben is er plaats. Op de
zorgafdeling hebben zij een eigen appartement en zijn er huiskamers waar overdag
huismakervaders en -moeders aanwezig zijn. Verplegend en verzorgend personeel is dag en
nacht aanwezig voor de verzorging. En het gebouw is van allerlei gemakken voorzien; een
zwembad, een winkeltje, restaurant en pizzeria.

In de maanden dat Mascha en Manon rondlopen in De Leyhoeve proberen ze er achter te
komen hoe het nu is om oud te worden in een omgeving waar iedereen al wat ouder is en in
principe blijft tot het einde. Waar wordt gelachen en gehuild, tijd is voor gezellige kopjes
koffie, schilderklasjes en culturele uitstapjes maar ook gewoon de piepers op tafel moeten,
luiers worden verschoond en katheters worden vervangen. Dit is alles in een omgeving die
ingericht is op de toekomst. Hoe die omgeving eruit ziet, ziet u zes weken lang op Omroep
Brabant.

Over M&M
M&M staat voor Mascha en Manon. ‘Televisie maken is voor ons verhalen vertalen. In de
programma’s die wij maken laten wij mensen zien met hun eigen verhaal. Dit doen we door
er in te duiken, mee te kijken en mee te beleven en dit in beeld te brengen. Hierbij staat
echtheid en oprechtheid bij ons voor op’ aldus M&M.
Voor het - eerder op Omroep Brabant uitgezonden- programma ‘M&M in Moerdijk’ woonden
zij drie maanden in het dorp Moerdijk en legden zo het leven in dit dorp vast. Dit zijn Mascha
en Manon, programmamakers die opgaan in het onderwerp dat zij vastleggen en daarmee
oprechte televisieprogramma’s maken over mensen met hun prachtige verhalen.
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