24 uur uit het leven van…
Hoe ziet het leven er uit op het gebied van
veiligheid gedurende 24 uur van een
willekeurig echtpaar? Voor het gemak zullen
we ze Eefje en Hendrik noemen. Waar hebben
we die namen meer gehoord? O ja, Hendrik
Groen, druppelend en was een beetje rebels,
en zijn vriendin Eefje. Kennelijk heeft het boek
nogal indruk gemaakt op de schrijver van dit
stukje zodat deze namen zijn gekozen, maar
dat ter zijde.
Rond acht uur worden Hendrik en Eefje meestal wakker. Gaan
dan even op de rand van het bed zitten. Als ze er meteen uit
zouden stappen lopen ze het risico duizelig te worden omdat de
bloeddruk direct na het slapen lager is. Ze lopen dan een valrisico,
dus even op de rand van het bed zitten is een goede keuze.
Zoals de meeste mensen moet ook ons echtpaar ’s morgens naar
het toilet. Omdat Eefje en Hendrik wat stram en stijf worden,
hebben ze bij het toilet een paar beugels zodat ze makkelijk
kunnen opstaan. Er ligt geen kleedje in het toilet zodat ze niet
kunnen uitglijden en vallen.
Beiden lopen de trap af naar de kamer en keuken voor het ontbijt.
Gelukkig doen ze eerst het lichten aan, want scharrelen in donker geeft
een valrisico. Helaas lopen ze wel op slofjes over de gladde trap en dat
is niet handig. Een van de twee zou zomaar kunnen uitglijden.
Overigens hebben Hendrik en Eefje wel het plan om antislipstrippen op
de trap te laten maken zodat de kans op uitglijden wordt beperkt. In de
kamer en keuken ligt parket dat ook glad is. Nu maar hopen dat hun
slofjes zijn voorzien van een rubberen stroeve zool anders zouden ze
nog in de keuken of kamer kunnen uitglijden. Op de leeftijd van Henrik en Eefje, 83 jaar, loop
je bij vallen het risico op bijvoorbeeld een gebroken heup.
Na het gezellige ontbijt met een gekookt eitje wordt het tijd om te
douchen en zich aan te kleden. Gelukkig ligt er in de badkamer geen
los kleedje maar hebben ze een antislip-laag op de vloer laten
aanbrengen. Ook is de douche voorzien van beugels, douchestoeltje
en een thermostatische kraan. Er zijn beugels aangebracht die goed
vastzitten, dus geen beugels met zuignap, want die zijn erg
gevaarlijk. Dus het zit wel goed in de badkamer op het gebied van
veiligheid.
Voor de ochtend staat het doen van boodschappen op het programma, maar het huis moet
ook worden gepoetst. Eerst maar de boodschappen. Met de warme jas aan en stevige
schoenen met rubberen zolen, want er ligt sneeuw, gaan ze samen op pad. Alle ramen en
deuren zijn op slot. Ook de voordeur doen ze op het nachtslot en ze plakken geen briefje op
de deur, hebben geen touwtje door de brievenbus en er ligt geen sleutel onder een
bloempot. Ze kunnen veilig op weg. Mochten de kinderen komen, dan hebben die een eigen
sleutel. Ook makkelijk als Hendrik en Eefje onverwachts hulp nodig hebben, dan kunnen de
kinderen er in.

De sneeuw valt mee, dus gezellig in de supermarkt de
boodschappen doen. Ze wandelen rustig naar het
winkelcentrum en zijn best alert op de omgeving. Onlangs
heeft de wijkagent in de krant gewaarschuwd voor
zakkenrollers. Dus ze letten goed op de omgeving. Dat doen
ze ook in de winkel, ze laten zich niet afleiden, ook niet door
wat jeugd die om hen heen scharrelt. Betalen doen ze per
pin en niet contactloos. Ze willen geen risico lopen. Ook hun
credit, hun opname-limiet en hun betaal-limiet hebben ze
aangepast bij de bank. Bij het betalen letten ze goed op de spiegels boven de kassa en bij
het pinnen schermen ze netjes het toetsenbordje af, zodat niemand kan zien welke code ze
intoetsen.
Thuisgekomen wordt het tijd voor de koffie. Ze zijn niet meer de jongsten, dus eerst een
bakkie doen en dan het huis poetsen, want dat moet vandaag ook gebeuren. Na een lekker
bakkie gaat Hendrik stofzuigen. Hij trekt het snoer helemaal uit de stofzuiger, net zoals hij
dat doet bij een kabelhaspel. Gelukkig liggen er geen losse snoeren en kleedjes in de kamer
zodat het stofzuigen lekker snel gaat. Voor Eefje is dat anders. Zij gaat afstoffen. Eefje is nog
al klein en heeft dus een krukje nodig, maar dat vindt Hendrik maar niks. Zo’n kruk is
onstabiel en daar kun je zomaar mee vallen. Van Hendrik moet ze een klein trapje met een
stok eraan gebruiken, zodat ze zich met één hand kan vasthouden. Dat vindt hij veel veiliger.
Na de lunch zal Hendrik met de auto nog even een boodschap
gaan doen. Hij slikt wel de nodige medicijnen maar gelukkig zonder
een gele of rode sticker op het doosje. Dus zijn medicijnen
beïnvloeden niet zijn rijvaardigheid. Bij Eefje is dat anders. Zij heeft
wel medicijnen met en gele sticker. Hoewel ze goed kan rijden laat
ze toch gedurende het gebruik
van de medicijnen de auto maar
staan.

Als Hendrik terugkomt van de boodschap die hij moest doen wordt het alweer tijd voor de
thee. Hendrik heeft lekkere koeken meegebracht dus ons echtpaar gaat er maar eens goed
voor zitten. Het gesprek komt al snel op de babbeltruc. Vorig week stond het weer in de
krant. Een ouder echtpaar was slachtoffer geworden van de babbeltruc. Hendrik wordt nog
kwaad als hij er aan denkt. Een babbeltruc kun je voorkomen vindt hij.
Hendrik tegen Eefje: ’Doe nooit zomaar de deur open als je niet weet wie er voor de deur
staat.’ Houd zo veel mogelijk zicht op de deur van binnenuit.
Hiervoor zijn meerdere manieren. Een spionnetje, een
intercom, een videofoon of een raampje in de deur. Hendrik
en Eefje gebruiken altijd een kierstandhouder. Die hebben
ze gekregen toen een veiligheidsadviseur van KBO-PCOB
bij hen is geweest om een aantal adviezen op het gebied
van veiligheid te geven.
Inmiddels hebben ze SKG gekeurd hang- en sluitwerk. Het was
even wennen dat gebruik van de kierstandhouder, want vroeger
liet je gewoon de achterdeur open en deed je meteen de voordeur
open als er gebeld werd. Nu doen ze eerst de achterdeur op slot,
gebruiken de kierstandhouder bij het openen van de voordeur. Zo
hebben ze dan contact met degene die voor de deur staat zonder
risico te lopen. Na gebruik gaat de kierstandhouder er meteen
weer af. Mochten Hendrik of Eefje hulp nodig hebben terwijl de

kierstandhouder er op zit, dan komen ook hun kinderen, die een sleutel hebben, er niet in.
Dus de kierstandhouder gebruiken ze alleen als er gebeld wordt. Hier zijn ze inmiddels aan
gewend.
Tijdens de thee met die heerlijke koeken wordt er gebeld. Eefje staat op met behulp van haar
sta-op stoel. Doet de kierstandhouder er op en doet de deur open. Pakje voor de buren
gebracht door PostNL. Of ze nog even de porto wil betalen en dat kan alleen per pin.
Inmiddels weet Eefje door het bijwonen van een veiligheids-voorlichting bij de KBO dat ze
hier niet in moet trappen. Dus ze neemt niet het pakje aan. Jammer voor de buren, maar
veiligheid is belangrijker.
Hendrik gaat nog even de betalingen doen. Internetbankieren, hij vindt het mooi dat het kan,
maar hoort zoveel over fraude en misbruik dat hij goed oplet wat hij doet. Bij het inloggen bij
zijn bank goed kijken of de site er niet raar uitziet. De adresbalk groen is, het slotje gesloten
en dat er staat https// dan pas weet hij dat het een vertrouwde site van de bank is. Hendrik
weet ook dat hij nooit moet reageren op valse e-mails en nooit moet klikken op een link in
een mailtje. Tijdens een computertraining van KBO-PCOB heeft Hendrik dat allemaal
geleerd. Klikken mocht hij vroeger ook al niet, maar dit is toch heel wat anders.
Eefje gaat het avondeten maken. Koken met een
kookwekker zodat ze, mocht dochterlief bellen, niet de tijd
kan vergeten en een pan kan droogkoken. Ook heeft ze
in de keuken een blus-deken, een passende deksel van
de pannen mocht de vlam in de pan komen. Je weet
maar nooit; een ongeluk zit in een klein hoekje. Bij vlam in
de pan: fornuis en afzuigkap uit, een passende deksel
van je af erop leggen of de blusdeken gebruiken, nooit
gaan lopen met de pan en al helemaal niet blussen met water. Is de brand te erg, dan naar
buiten en 112 bellen. Eefje weet dat ze maar
3 minuten heeft om de woning te verlaten bij een brand en als het ooit zover zou komen
moet ze eerst Hendrik waarschuwen.
Om acht uur ‘s avonds wordt het tijd voor de televisie. Het journaal kijken ze elk avond. In het
verleden hebben ze ook de serie van Hendrik Groen gekeken. Best leuk en zo herkenbaar.
Iedere avond kijken ze naar een aantal programma’s. Het gehele aanbod wordt wel wat
minder, maar toch, het is een gezellige bezigheid dat televisiekijken.
Om 11.00 uur gaat de tv helemaal uit. Ook de standby-stand. Dat
doen ze van alle apparatuur waar dat mogelijk is. Eefje gaat vast naar
boven en Hendrik loopt nog even het e.e.a. na. Zijn alle deuren en
ramen op slot waar niet wordt geslapen? De buitendeuren gaan op
het nachtslot en ook eventuele bijsloten. Hendrik controleert ook nog
even of de kierstandhouder niet op de deur zit. Staat alle apparatuur
uit, zijn alle lichten uit, liggen er geen smeulende kaarsen in de
prullenbak en is het gas ook uit?
Na deze controle gaat Hendrik ook naar boven en naar bed. Mocht er ’s nachts wat
gebeuren dan kan Hendrik zo de zaklamp pakken, want die ligt in het nachtkastje. Vroeger
had hij een lampje dat automatisch aanging bij een beweging in de slaapkamer. Dat lampje
is stuk en moet vervangen worden. Maar de zaklamp geeft ook een rustig gevoel. Op advies
van de veiligheidsadviseur van KBO-PCOB hebben Hendrik en Eefje rookmelders en een
koolmonoxidemelder laten monteren en buiten hebben ze goede verlichting met een
bewegingssensor. Als het donker wordt en er iemand in de straal van de sensor loopt, gaat
keurig het licht aan. Rondom hun huis houden Hendrik en Eefje de planten laag en ze laten

geen inklimmateriaal in de tuin liggen zodat het een mogelijk inbreker gemakkelijker zou
maken.
Al met al, Hendrik en Eefje hebben het goed voor elkaar en hun woning is voorzien van het
PKVW, Politie Keurmerk Veilig Wonen. Hierdoor hebben ze toch maar mooi 10% korting op
de premie van hun inboedelverzekering.
Gaat u hetzelfde doen als Hendrik en Eefje? Voorkomen is beter dan genezen.

