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Zo lang mogelijk
zelfstandig wonen
1

Voorwoord

Met elkaar in gesprek
zijn over wat er
voor u belangrijk is
Geld verdienen
tijdens je vakantie?
Bij ZorgSpectrum vind je
je ideale vakantiebaan!
Werken wanneer jij wilt
Goed salaris boven minimumloon
In Nieuwegein, Houten of Vianen

Volg jij een opleiding in de zorg?
Kom tijdens je vakantie werkervaring opdoen als:

Een verhuizing naar één van onze woningen is meestal ingrijpend. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun naasten. Ik
vind het belangrijk dat we met elkaar extra aandacht geven
aan die belangrijke fase in iemands leven. Dat iedereen zich
welkom voelt. Dat iedereen zich gezien en gehoord voelt.
In deze uitgave van Samen vertelt een familie van vier generaties wat een verhuizing naar een nieuw thuis voor invloed
heeft op hun individuele leven. Want ondanks dat er veel
verandert, blijft er nog steeds veel mogelijk. Gelukkig maar!
Graag wil ik een bijdrage leveren om de verhuizing voor
nieuwe cliënten naar een nieuw thuis zo goed mogelijk te
laten verlopen. Heeft u ervaringen die ik hierin kan meenemen?
Waar bent u tegenaan gelopen wat beter kon, of wat vond u
juist fijn? Ik hoor ze graag, samen bereiken wij meer.

Extra bonus
Deze bonus krijg je netto uitgekeerd wanneer
je minimaal 3 weken werkt voor 24 uur
per week. Hoe langer je tijdens je vakantie
bij ons werkt hoe hoger de bonus:
3 weken vakantiewerk: € 75,- netto bonus
4 weken vakantiewerk: € 100,- netto bonus
5 weken vakantiewerk: € 125,- netto bonus
6 weken vakantiewerk: € 150,- netto bonus

Geen opleiding in de zorg?
Ook dan kun je bij ons terecht voor de ideale
vakantiebaan! Bijvoorbeeld als huishoudelijke
hulp of medewerker in Grand Café.

Welkom!
Zo voel ik mij bij ZorgSpectrum sinds mijn komst per 1 februari jl.
als manager Nieuw thuis. Met een aantal van u heb ik al kennis
mogen maken, met anderen hoop ik dat de komende periode
te kunnen doen. Dat betekent een groot aantal nieuwe ontmoetingen met u, onze lezer: als cliënt, naaste, collega of relatie.
Ook voor mij is ZorgSpectrum een ‘nieuw thuis’. Net als vele
nieuwe collega’s, merk ik dat ik tijd nodig heb om mijn nieuwe
(werk)plek eigen te maken, mijn draai te vinden en iedereen te
leren kennen. Dat alles om mezelf snel thuis voelen. Een warm
welkom helpt daarbij. Dank jullie wel daarvoor. Datzelfde geldt
uiteraard voor cliënten die komen wonen bij ZorgSpectrum.
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Het hoofdthema van dit magazine gaat over de zorg in de
laatste levensfase. Een veelbesproken onderwerp, maar vaak
nog teveel vanuit de kant van de zorgverlening. Terwijl ook
in deze fase het noodzakelijk is om met elkaar in gesprek
te zijn over wat voor ieder belangrijk is. Cliënt, naasten en
zorgverleners hebben hierin elkaar nodig. In dit magazine leest
u een persoonlijk verhaal over hun ervaringen. Want uiteindelijk
is dát wat uiteindelijk het belangrijkste is: dat cliënten de
zorg en aandacht krijgen die het beste aansluit bij wensen
en verlangens. De ervaringen in dit magazine laten zien waar
ZorgSpectrum voor staat. Bij het meelopen op de woningen
zie en hoor ik wat de collega’s belangrijk vinden. Daarbij voel ik
veel warmte en hart voor de cliënten. Ik ben er trots op deel uit
te maken van dit team.
Yvonne Kappers
manager Nieuw thuis

ZorgSpectrum
Nieuwegein / Houten / Vianen
Postbus 1175
3430 BD Nieuwegein
T: (030) 6007140
E: communicatie@zorgspectrum.nl

Afdeling Klantadvies
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Mijn thuis

“Het is fijn
om onder
de mensen
te zijn
”

In het huis van mevrouw Van den Hoorn
(86 jaar) worden we welkom ontvangen
door dochter Evelien van Deursen
(49 jaar). Dezelfde gezichten, dezelfde
lach, maar met (zoals zij zelf aangeven),
toch ook verschillende karakters.
Hoe lukt het mevrouw Van den Hoorn
om zo lang mogelijk zelfstandig te
wonen in haar ‘vakantiehuis’ in de wijk
Batau in Nieuwegein?

Mevrouw Van den Hoorn is erg blij met haar
woning die centraal in Nieuwegein ligt. Recht
tegenover het St. Antonius ziekenhuis, slechts
een viaduct verwijderd van het stadscentrum en
700 meter van haar dochter Evelien. “Eerst woonde
ik, samen met mijn man hier om de hoek. Maar
toen het huis te groot werd voor ons tweeën,
zijn we hierheen verhuisd, nu ruim twintig jaar
geleden. Het is klein, maar heeft alles wat ik nodig
heb, inclusief een klein tuintje. Het voelt als een
soort vakantiehuisje.”

bij haar moeder: “Ik werk zelf in het ziekenhuis
aan de overkant en ga in principe alle dagen langs,
behalve de dagen dat zij bij de dagactiviteiten is
geweest. Dan is ze meestal wat vermoeider en
is het ook goed dat ze daarna kan uitrusten. Wat
voor mij belangrijk is, is dat haar wereld door het
bezoeken van de dagactiviteiten weer wat groter
is geworden. Sinds het overlijden van mijn vader,
nu zes jaar geleden, was het voor haar lastig om
haar dagritme te vinden. Daar heeft ze nu weer een
betere balans in gevonden.”

‘De club’

We zorgen voor elkaar

Twee keer in de week bezoekt mevrouw Van den
Hoorn ‘de club’, zoals zij de dagactiviteiten noemt
van ZorgSpectrum Overdag bij ons in locatie
Vreeswijk. “We doen er van alles, van schilderen,
spelletjes, tot gymmen en kaarten maken. Maar de
belangrijkste reden dat ik er naartoe ga, is vanwege
de sociale contacten die ik er heb. Dan ben ik
onder de mensen en heb ik aanspraak. Het is een
fijne groep mensen en de begeleidster Jacqueline
is echt een lieverd. Niets is verplicht, maar het is
prettig dat je elkaar stimuleert tot het meedoen
aan activiteiten. Maar ook met elkaar eten is toch
fijner dan alleen.” Evelien merkt het enthousiasme
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Uiterlijke verzorging is voor mevrouw Van den
Hoorn belangrijk. “Mijn krulspelden zet ik zelf nog
in en mijn nagels lakken doe ik ook. Maar voor
het aankleden en uitkleden heb ik ’s morgen en ’s
avonds hulp van de thuiszorg van ZorgSpectrum en
ik heb een hulp voor het huishouden. Ik merk wel
dat er de laatste tijd meer wisselingen in personeel
zijn. Dan vind ik jammer, al weet ik dat het niet
anders kan.” Het eten koken is de laatste jaren ook
wat lastiger geworden, maar ook hiervoor heeft ze
samen met Evelien een oplossing voor gevonden.
Evelien: “Zondags komt ma altijd bij ons eten.
(lacht) Mijn man zet dan altijd een pan aardappelen
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Gastcolumn
Erik & Diek

“Zodra wij op vakantie gaan,
gaan mijn zoons Wesley en
Joey langs bij ma. Ik krijg dan
gezellige selfies toegestuurd.
Het is voor mij belangrijk
om te weten dat er goed voor
ma wordt gezorgd.”

op haar schoot en zegt dan ‘Zo ma, je moet wel
wat doen voor de kost.’ Maar die gekheid vindt ze
juist leuk. Er blijft dan altijd wat over wat mee naar
huis gaat voor doordeweeks. Daarnaast kook ik
vaak wat extra en vries ik het voor haar in. Tijdens
de dagactiviteiten eet ze tussen de middag warm.
Meestal redden we het dan wel dat er voor de hele
week een warme maaltijd voor haar is. En als het
een keer niet lukt, dan zijn de kant-en-klare maaltijden tegenwoordig ook een prima alternatief.
Om nog even terug te komen op de maaltijden
tijdens de dagactiviteiten: daarin is vorig jaar iets
veranderd. De kosten van de maaltijd zijn voor
eigen rekening. Dat is ook logisch, dat valt niet
onder de dagactiviteiten. Wat ik lastig vind, is dat
mensen met een kleine beurs dan soms moeten
kiezen voor een broodmaaltijd en dat anderen
kunnen kiezen voor een warme maaltijd. Maar
misschien is dat meer mijn eigen gevoel. De
kwaliteit van de maaltijd is goed, en als dat niet
zo, beginnen ze onderling wel met een ‘ruilhandel’.
Voor veel ouderen is de kwaliteit van de maaltijd
toch erg belangrijk.”

De gastcolumn wordt deze keer geschreven voor
Erik Asbreuk (huisarts) en Diek Scholten (coördinator)
van het Eerstelijns Medisch Centrum in Nieuwegein.

dat mijn moeder niet alleen thuiszorg heeft, maar
dat zij ook naar de dagactiviteiten gaat. Dan voelt
ze zich toch minder alleen en ik weet ook dat
Jacqueline op dat soort momenten een extra oogje
in het zeil houdt. Bovendien gaat mijn man elke
vrijdag boodschappen doen met ma. Hij vindt het
leuk om gezellig te winkelen, ik heb er een hekel
aan. Zo verdelen we de zorg en doen we ieder de
activiteiten die het beste bij ons passen.”

Toekomst van de zorg

Zowel mevrouw Van den Hoorn als Evelien zijn
tevreden met de huidige ondersteuning. Toch
maken zij zich wel een beetje zorgen over de
toekomst. Evelien: “Ik ben zelf verpleegkundige van
beroep en kan bijspringen in de zorg. Dat is tijdens
een periode van onderbezetting, zoals in de vakantieperiode, bij hoge uitzondering wel eens nodig
geweest. Ik merk dat het ook wat regelmatiger voor
komt dat er in thuiszorg zoveel cliënten zorg nodig
hebben, dat ze soms redelijk laat bij mijn moeder
komen om haar te helpen met aankleden. Ik hoop
dat de kwaliteit en de tijd die de zorg nu heeft,
minimaal behouden kan blijven worden. Dan zijn
wij erg tevreden!”

Het gezin helpt mee

Jong geleerd, oud gedaan… Doordat Evelien veel
voor haar moeder doet, zien ook haar zoons van 21
en 19 dat het vanzelfsprekend is om voor elkaar te
zorgen. Evelien: “Zodra wij op vakantie gaan, gaan
Wesley en Joey langs bij ma. Ik krijg dan gezellige
selfies toegestuurd. Het is voor mij belangrijk om
te weten dat er goed voor ma wordt gezorgd. Dan
ga ik zelf ook rustiger op vakantie. Daarom is het
ook voor mij als mantelzorger prettig om te weten
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bijzonder centrum vorm te geven. Een
plaats waar de inwoners terecht kunnen
voor gezondheidsvragen, leren om te
gaan met ziekte en herstel, maar ook
elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen
kunnen delen. De naam gezondheidscentrum, we hebben het ook wel over
een ‘huis voor gezondheid’, maakt het al
duidelijk; we zijn geen ziekenhuis.

“Ik hoop dat de kwaliteit en
de tijd die de zorg nu heeft,
minimaal behouden kan
blijven worden. Dan zijn wij
erg tevreden!”

Het EMC is een gezondheidscentrum in Nieuwegein Noord.
Vanaf de oprichting in 1978 is de visie dat je als zorgverleners
een functie hebt voor inwoners in de wijk. Dat samenwerking
met de partners in het centrum daarvoor noodzakelijk is. Een
deel daarvan is in het centrum gehuisvest, zoals de huisartsen,
apotheek, fysiotherapeuten en psychologen. Daarbuiten hebben
we een relatie met de gemeente, de thuiszorg, de welzijnsorganisatie Movactor, Sport ID, het ziekenhuis en de collega
gezondheidscentra in Nieuwegein.
We hebben de overtuiging dat onze
functie niet alleen gericht is op ziekte
en zorg. Liever hebben wij het over
gezondheid en welbevinden. We volgen
daarbij de inzichten van Jan Auke
Walburg (positieve psychologie) en
Machteld Huber (positieve gezondheid).
Zij hebben ons geleerd dat veerkracht
bij mensen bepalend is voor herstel of
het omgaan met beperkingen. En, dat

onze aandacht ook moet gaan naar
het versterken daarvan. Om die reden
zijn ook de welzijnscoaches actief in
ons centrum.
Momenteel zijn de plannen voor een
nieuw gezondheidscentrum in onze
wijk in een vergevorderd stadium.
Samen met alle betrokken zorg- en
dienstverleners is de ambitie daar een

Recent is gestart met een nieuw
programma voor ouderenzorg. Ook in
onze wijk blijven ouderen steeds langer
wonen in de eigen vertrouwde buurt.
Dat vraagt veel aandacht omdat we ook
zien dat de vergrijzing in de wijk sterk is.
Samen met onder andere ZorgSpectrum
is een ouderenteam gestart. De functie
van dit team is om vanuit een beter
inzicht in vragen en behoeften van
oudere inwoners in de wijk een passend
aanbod en ondersteuning te bieden.
We verwachten hierdoor ook tijdig
problemen te kunnen signaleren.
Heel vaak gaat het daarbij om welzijnsvragen, aandacht voor eenzaamheid of
voorzieningen die helpen zelfredzaam te
blijven in en rond de eigen woning.
In het team zullen een praktijkverpleegkundige, de huisarts, de ouderenadviseur of welzijnscoach en de wijkverpleegkundige intensief samenwerken.
Daarbij krijgt ook de oudere inwoner
zelf een rol en als dat lastig wordt de
mantelzorger of familie.
Samenwerken in een team is ook het
delen van de visie, ervaring en inzichten.
Dat is niet alleen leerzaam, maar geeft
ook werkplezier en de motivatie er
samen de schouders onder te kunnen
zetten. Met maar één doel: er zijn voor
de inwoners in de wijk.
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Palliatieve Zorg

Zorg rondom het levenseinde
In dit artikel wordt de zorg
rondom het levenseinde, het
sterven, vanuit drie verschillende
perspectieven belicht. Vanuit het
netwerk palliatieve zorg, waarin
ZorgSpectrum deelneemt en
waarbij we aansluiten bij landelijke
ontwikkelingen en initiatieven,
maar ook vanuit het perspectief
van een cliënt die haar persoonlijke ervaring vertelt over de
periode rondom het overlijden
van haar echtgenoot. Tot slot laten
we een zorgprofessional aan het
woord over hoe zij zich inzet om
een afscheid zo waardig mogelijk
te laten verlopen.

6

7

5 vragen aan Ingrid:

samen
werken
Wie te maken heeft met een ongeneeslijke ziekte, komt in
aanmerking voor zogenaamde palliatieve zorg. Palliatieve zorg
is gericht op de kwaliteit van leven in de laatste levensfase
tot en met het sterven. Het betekent letterlijk ‘verzachting’ en
‘verlichting’. Waarom is palliatieve zorg zo belangrijk? En hoe
kunnen zorgverleners met elkaar samenwerken om de zorg
rondom een cliënt én hun mantelzorgers zo soepel mogelijk te
laten verlopen? De redactie praat over dit onderwerp met Ingrid
Zondervan, netwerkcoördinator regio Utrecht Zuid.
De eerste aanzet voor het oprichten van Centra
voor ontwikkeling van Palliatieve Zorg vond plaats
rond 1998 door voormalig minister Els Borst. Door
het reserveren van een bedrag van 3,4 miljoen
euro op de rijksbegroting betekende dit een flinke
impuls voor de ontwikkeling van palliatieve zorg
in het gezondheidszorgbeleid. In deze eerste
netwerken sloten zich zoveel deelnemers aan, dat
er al snel een indeling in meer regio’s volgde.
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Ingrid: “Inmiddels zijn er in Nederland 66 netwerkregio’s. Elk Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in die regio.
Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in
de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder netwerk wordt begeleid door een
netwerkcoördinator, zoals ik. Dat doe ik nu zo’n 10
jaar voor de regio Utrecht-Zuid (Houten, Lopik en
Lopikerwaard, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein).

1.

Wie zijn er in het Netwerk
Palliatieve Zorg georganiseerd?

“Dat zijn allerlei organisaties die op een of andere manier
met palliatieve zorg te maken hebben, zoals huisartsen,
hospices, zorgorganisaties zoals verpleeghuizen, thuiszorg,
ziekenhuizen en palliatief terminale thuiszorgorganisaties.”

2.

Waarom is het belangrijk dat zorgverleners zich samen inspannen?

3.

Kun je een aantal praktische voorbeelden van die samenwerking noemen?

“Het is vooral belangrijk dat je intensief met elkaar kunt
samenwerken in het belang van de cliënt. Op die manier
kun je met elkaar afstemmen hoe de overgang (of samenwerking) naar een andere zorgplek soepel kan verlopen.
Daarin is de laatste jaren veel verbeterd. Als je elkaars
diensten goed kent, kun je als zorgverlener sneller doorverwijzen en die samenwerking zoeken. Het gaat er
tenslotte om dat we met elkaar de cliënt kunnen ondersteunen. Ieders expertise is daarin noodzakelijk.”

“Misschien wel het allerbelangrijkste is dat we elkaar binnen
het netwerk goed hebben leren kennen en goed kijken
hoe verschillende organisaties rondom de cliënt optimale
palliatieve zorg kunnen bieden. Het netwerk houdt zich
verder bijvoorbeeld bezig met het aanbieden van scholingen
(deskundigheidsbevordering) en het verspreiden van
informatie. Die stemmen we af op de wensen en verbetersuggesties die wij terug horen uit de praktijk. Maar een
belangrijke succesvolle ontwikkeling is ook dat we tijdiger
met elkaar die laatste fase van iemands leven zijn gaan
‘markeren’. Voorheen werd de palliatieve fase van iemands
leven bijvoorbeeld gezien als echt die laatste paar fysieke
maanden in iemands leven en dachten we daar niet eerder
over na. Maar die periode waarin iemand ernstig en ongeneeslijk ziek is, is meestal veel langer. Soms wel jaren. Het
verhoogt de kwaliteit als we op tijd nadenken over de meest
wenselijke zorg. We hebben daarom met elkaar gekeken
naar die laatste periode en die opgedeeld in fases en
deelgebieden waarin alle zorgverleners een ondersteunende
rol hebben naar de cliënt. Want de ondersteuning is per fase
en per deelgebied verschillend. Bijvoorbeeld op lichamelijk,
sociaal en geestelijk gebied, medicatie, de gewenste mate
van medische behandeling of juist het verminderen daarvan
en de laatste wensen. Elke zorgverlener heeft hierin een
eigen rol. Maar door die in samenhang te bekijken, wordt
beter zichtbaar hoe we het ondersteuningsaanbod kunnen

versterken en hoe de dienstverlening beter aansluit op
de wensen van de cliënt en hun naasten. Heel belangrijk
is bijvoorbeeld dat we daarmee het aantal tussentijdse
opnames in een ziekenhuis kunnen terugdringen .”

4.

Welke rol spelen de provinciale en landelijke contacten in de samenwerking?

5.

Wat hoop je in het netwerk over
10 jaar bereikt te hebben?

“In provinciale en landelijke contacten komt de kennis en
ervaring van alle regio’s bij elkaar. Successen uit elkaars
regio kunnen worden gedeeld en daardoor worden overgenomen door anderen. Er zijn in het afgelopen decennium
mooie resultaten bereikt. Zo zijn er richtlijnen vastgesteld
voor palliatieve zorg volgens recente inzichten in de diagnostiek en behandeling. Er is meer scholing beschikbaar
gekomen. Voor vrijwilligers, voor zorgmedewerkers, voor
dokters. Er zijn instrumenten ontwikkeld om de praktijk
te ondersteunen. Bijvoorbeeld hoe je als medewerker
problemen van allerlei aard het beste kan signaleren of
hoe je tot goede besluitvorming komt met alle betrokkenen. Ook is er vooruitgang geboekt door bijvoorbeeld
het aanwijzen van zogenaamde aandachtsvelders in
organisaties. Aandachtsvelders zijn medewerkers uit een
team met een specifieke kennis en aandacht voor palliatieve zorg. Door in teams of organisaties zo’n aandachtsvelder op te leiden, verspreid je kennis in je organisatie.
Ook ZorgSpectrum heeft hier ervaring mee opgedaan.
Binnen ZorgSpectrum worden deze professionals nu
meestal kennisdelers genoemd.”

“Dan hoop ik ten eerste dat het onlangs vastgestelde
kwaliteitskader palliatieve zorg door alle zorgorganisaties
als kapstok wordt gebruikt voor zorgverlening. Verder
hoop ik dat de samenwerking door verschillende zorgverleners op de verschillende ‘domeinen‘ (de domeinen fysiek,
psychisch, sociaal, spiritueel) als vanzelfsprekend wordt
ervaren en tot slot dat het netwerk nog beter gebruikt
wordt om de palliatieve fase voor de cliënt zo optimaal
mogelijk te laten verlopen. Ik ben er overigens van overtuigd dat als je investeert in palliatieve zorg, dat dit ten
goede komt van álle zorg die je biedt. Alleen komt dat bij
palliatieve zorg in kortere tijd bij elkaar.”
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Openhartig:

Alles
was
gezegd
Twee jaar geleden nam zij afscheid van
haar man. Na intensief overleg met elkaar,
koos hij voor euthanasie. “Toen de
euthanasie-aanvraag werd toegekend,
kwam er zo’n enorme rust over hem
heen. Ik las de berusting in zijn gezicht.”
Mevrouw De Jong (83 jaar) vertelt over de
periode voorafgaande aan het afscheid
van haar man, zijn overlijden, maar ook
over de moeilijke periode daarna.
Een herseninfarct zo’n 15 jaar geleden maakte
dat hij in een rolstoel zat. Aan de linkerkant was
hij verlamd. In eerste instantie knapte hij wat op,
maar ook zijn hart en longen waren beschadigd. Hij
verloor veel aan kracht en gedurende de jaren die
volgden, kon hij steeds minder. Zo schreef hij graag,
maar door zijn verslechterde motoriek, lukte dat niet
meer. Ook merkte ik dat hij het moeilijk vond om de
betekenis van woorden door te laten dringen. Hij
verstond me wel, maar begreep me niet altijd meer.
Dat is een groot verschil. Het is een moeilijk proces
om afscheid te nemen van dingen die je fijn vindt
om te doen. Vooral natuurlijk voor hemzelf, maar
voor mij, zijn vrouw, maatje en mantelzorger, was
het ook moeilijk hem daarmee te zien worstelen.

10

Intensieve gesprekken
Op een gegeven moment werd hij bedlegerig, hij
kwam er nauwelijks meer uit. Hij had moeite met
slikken en kreeg hoestbuien. Dat gevoel van verstikking is verschrikkelijk. Op een gegeven moment
vertelde hij me dat hij het leven wel genoeg vond.
Ik zag dat hij het meende. Er volgden intensieve
gesprekken met de specialist ouderengeneeskunde
en de psycholoog. Ook hen was duidelijk dat zijn
wens tot euthanasie geen opwelling was, maar een
weloverwogen verzoek. Dat respecteerde ik.
De weken erna werd zijn aanvraag toegekend en
een afscheidsdatum werd gepland. Toen ik de rust
in zijn ogen las, wist ik dat het goed was. Zoals hij
zelf ook zei: “Alles is al gezegd.” Tijdens zijn periode
van ziek zijn, hebben we veel tijd gehad om met
elkaar te praten. Zijn wensen te bespreken over
zijn uitvaart bijvoorbeeld. Dat deden we ook met de
kinderen. Hoe moeilijk het ook is, dat maakte dat hij
vrede had met zijn afscheid.
Respecteren van zijn wens
Niet voor iedereen zal het gemakkelijk zijn geweest
om zijn wens te respecteren. Daar hield ik rekening
mee. Voor zorgmedewerkers was het soms moeilijk
hiermee om te gaan. Het was fijn dat dit in het team
openlijk werd besproken vooraf. Ook zij konden
in gesprek gaan met de psycholoog en vragen
stellen. Dat maakte dat het bespreekbaar was en
mijn man en ik ons altijd gesteund hebben gevoeld.
Die laatste dagen en het afscheid waren bijzonder.
Doordat je afscheid kunt nemen, kun je met elkaar,
met onze naasten, maar ook met de zorgprofessionals goed overleggen hoe je het afscheid ziet.
Zo heeft mijn man tot het laatst de regie op zijn
eigen leven behouden. Dat is zo waardevol.
Moeilijke zomer
De periode die volgde, heb ik nauwelijks geleefd.
De zomer van 2016 heb ik niet bewust meegemaakt. Ik ben die maanden echt kwijt in mijn
geheugen. Wat me hielp, is de steun van mijn
naasten, maar ook van de zorgmedewerkers. Even
een extra hoofd om de hoek van de deur met de
vraag of het goed gaat, een steuntje in de rug,
troost… Ook de gesprekken na zijn overlijden met
de psycholoog hebben me gesteund. Zo vroeg ze
me om dagelijks de dingen waarvan ik blij werd
op te schrijven. Een eenvoudige oefening, maar
het liet me zien dat ik veel meer had in het leven
om blij van te zijn, dan waar ik verdrietig van werd.
Mijn kinderen, de liefdevolle zorg om me heen, het
uitzicht op de bloeiende bomen, mijn appartement.
En toen kwam er ineens een dag dat ik de vogels
buiten weer hoorde fluiten. Dat was echt een
omslagpunt. Het verdriet gaat niet weg, maar ik
leef weer.”

kennisdeler
Sabina Hofstra is al jaren aandachtsvelder (tegenwoordig

noemen wij het kennisdeler) palliatieve zorg en ook zit zij in
de ZorgSpectrum brede stuurgroep palliatieve zorg. Zij werkt in
ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis als coördinator van zorg.
Sabina draagt het goed sterven een warm hart
toe. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar
de passie spat ervan af. Sabina is een bevlogen
verpleegkundige die er alles aan doet om zelf
goede zorg te verlenen maar ook haar team daarin
te coachen. Palliatieve zorg is echt ‘haar ding’.
Ze stemt goed af met de cliënt wat de wensen
precies zijn. En als dat niet meer gaat, met de
familie. Ze biedt een luisterend oor, gebruikt al
haar zintuigen en als ze het even niet meer weet,
raadpleegt ze de deskundigheid van de palliatieve
werkgroep. Met elkaar komen ze er dan wel uit.
“Ik overleg altijd met de bewoner en/of familie dat
ik een collega ga raadplegen. Dat wordt op prijs
gesteld. Ik vind een open communicatie, zeker in
deze situatie, belangrijk.”
Sabina vindt het heel bijzonder om bij een sterven
te zijn. “Een natuurlijk overlijden is vaak wat
‘gemakkelijker’ dan een gepland overlijden (euthanasie). Ik probeer in alle gevallen zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan de wensen en behoeften
van de bewoner op het moment. Ik kijk wat nodig
is, stel een vraag of praat geruststellend en vertel
de familie dat zij dat ook kunnen doen. Ik denk
namelijk dat iemand die stervend is, tot op het
laatst hoort wat je zegt. Ik help familie ook om dan
lichamelijk contact te maken als ze dat spannend
vinden. Een gepland overlijden vind ik zelf ook
wat spannender omdat er veel bij komt kijken.
Het proces er naar toe duurt een aantal weken
en dan hou je dat nog voor je. Pas als duidelijk is
dat de euthanasiewens gehonoreerd wordt, kan
ik het met mijn team delen. Eerder doen we dat
niet. Een euthanasie gebeurt niet vaak en dan is
de begeleiding van het team, maar ook die van de
familie belangrijk. Ik vind het fijn dat we dat met
elkaar doen: de arts, psycholoog en ons hoofd zorg
& welzijn. Het lukt me bijna altijd om een overlijden
op het werk af te sluiten, soms neem ik het mee en
praat ik erover om het te verwerken.”

Op de vraag of ze ook een bijzondere herinnering
heeft, vertelt Sabine: “Er was een cliënt die al even
aan het kwakkelen was. Ze knapte maar niet op en
bleef op bed liggen. Ze kreeg geen pijnmedicatie
en ze ging heel geleidelijk achteruit. Er was ook
nog geen sprake van een terminale fase. Op een
ochtend kom ik binnen en wilde mevrouw persé
uit bed, haar mooie kleding aan en in de fauteuil
zitten. Ook al vond ik dit wel bijzonder gezien haar
lichamelijke conditie, heb ik toch aan haar wens
voldaan; mooiste kleren, juwelen, parfum, haar
in de krul. Eenmaal in haar stoel, bekroop mij het
gevoel dat dit wel eens het einde zou kunnen zijn
omdat mevrouw het altijd vreselijk vond als haar
kinderen haar ‘onverzorgd’ in bed zagen liggen. Ik
heb direct de dochter van mevrouw gebeld en ben
naast mevrouw gaan zitten, heb haar hand gepakt.
Ze keek me aan en sloot definitief haar ogen. Haar
dochter kwam net te laat, maar was ontroerd hoe
mooi haar moeder er bij zat. Toen haar vier zoons
arriveerden, hebben zij hun moeder opgetild en in
bed gelegd. Dit was voor mij echt een waardig en
bijzonder overlijden waar ik nog steeds met een
warm gevoel op terugkijk.”

Behoefte aan
een gesprek?
Heeft u na het lezen
van dit onderwerp de
behoefte om hierover
verder in gesprek te
gaan? Bijvoorbeeld met
een geestelijk verzorger,
of psycholoog? Dat kan
altijd. U kunt hiervoor
contact opnemen met
het secretariaat
Behandeling en
expertise, bereikbaar
via telefoonnummer
030-6089880.

“Ik haal alles
uit de kast om
een sterven zo
goed en waardig
mogelijk te
begeleiden”
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4 generaties

Hoe is het
als je vader,
opa of ‘opi’
verhuist
naar een
verpleeghuis?

Dochter Christa de
Jong-Westbroek (57 jaar)

Kleindochter Chantal
Rijnsdorp (36 jaar)

“Naast dat ik er voor mijn vader wil zijn,
vind ik ook het contact met mijn moeder
belangrijk. Ze neemt wel eens teveel
hooi op haar vork. Ze gaat maar door,
is altijd bezig. Ik bel haar elke avond en
dan hoor ik ook hoe het met pa die dag
ging. Ik pas ook een aantal dagen op de
kleinkinderen, dus het is een behoorlijk
druk leven. Het is jammer dat een dagje
uit gaan met het hele gezin eigenlijk niet
meer gaat. Dat is te onrustig voor pa.
Maar we zien de dansavonden hier en
de activiteiten die worden georganiseerd
als een mooie gelegenheid er toch een
soort van ‘uit’ te zijn met elkaar!”

“Elke donderdag of vrijdag gaan we met
elkaar lunchen in het Grand Café. Mijn
moeder en oma zitten er meestal dan al
met opa. Het was altijd traditie om in het
weekend soep te eten bij opa en oma. Het
is jammer dat dat niet meer kan, maar het is
wel fijn om met zijn allen nog een moment
te hebben om samen te eten. Met een gezin
is het weekend wel wat lastiger overdag,
daarom is dit een mooie oplossing.”

Anton Westbroek (89 jaar)
In de kleinschalige woonvorm heeft echtgenoot Anton het volgens
zijn vrouw Stientje (85 jaar) naar zijn zin. Anton, in zijn jongere jaren
werkzaam bij de PTT en als speler actief in het betaald voetbal bij de
Utrechtse voetbalclub DOS, heeft de ziekte dementie. Stientje: “Anton
woont hier nu ongeveer 10 maanden. Het blijft elke keer moeilijk om
alleen naar huis terug te gaan, maar na een periode van ondersteuning
thuis, ontwikkelde de dementie zich in een vergevorderd stadium en
lukte het thuis niet meer. Ik kom elke dag naar Anton en wil zoveel
mogelijk de dingen blijven doen die we gewend waren. Het is fijn dat
de kinderen ook vaak komen. We zijn een hechte Utrechtse familie en
zagen elkaar vaak. Dat is nu niet anders.”

12

Achterkleindochter
Jayla Rijnsdorp
(10 jaar)
“Ik vond het vooral wennen
toen ik voor het eerst alleen
bij omi (overgrootoma) ging
logeren. Opi was daar eerst
natuurlijk ook altijd. En nu
was er ineens een lege stoel.
Maar wat wel leuk was, was
dat ik bij omi in bed kon
slapen. Met mijn klasgenootjes
praat ik eigenlijk nooit over
opi en dat hij dingen vergeet.
Ik weet eigenlijk niet waarom,
maar het is gewoon zo. Ik ga
wel altijd mee naar opi met
mama of oma. Ik praat dan
een beetje met opi en vertel
dan wel gewoon over school
en zo. Of ik doe hier op de
computer spelletjes.”
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Leerhuis
Spectrum
Dat er een grote behoefte is aan
gediplomeerde verzorgenden en
verpleegkundigen, nu en in de
toekomst, is duidelijk. Vooral in
het midden van het land is de nood
hoog. Reden voor ZorgSpectrum
om in samenwerking met MBO
Utrecht te kijken naar nieuwe
initiatieven in opleiding. Met succes!
Want in september start ‘Leerhuis
Spectrum’. In gesprek met de
projectleiders van ZorgSpectrum
en MBO Utrecht.

Waarom een Leerhuis?

Gerda: “Al eerder voorzagen we een tekort aan
zorgpersoneel, maar de krapte op de arbeidsmarkt
is niet eenvoudig én op korte termijn op te lossen.
We hebben meerdere activiteiten ingezet om te
zoeken naar alternatieven. Zowel voor de (relatief)
korte termijn, als voor de langere termijn. Zo zijn
we een opleidingstraject voor Helpenden gestart
en is er een convenant gesloten met collegaorganisatie in de regio Utrecht om meer samen
te werken. Én dan de oprichting van het Leerhuis:
de eerste gesprekken met MBO Utrecht over deze
nieuwe vorm van opleiden zijn begin 2017 al
gestart. Het vraagt veel voorbereiding, maar beide
partijen zijn er enorm enthousiast over.”

14

Nieuwe manier van leren

“We verwachten dat deze nieuwe manier van leren
nu ook leerlingen aantrekt die graag iets meer
vanuit de praktijk willen leren”, aldus Monique.
“Er zijn veel positieve ervaringen op de huidige
leerafdeling, waar leerlingen van de reguliere
BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) onder
begeleiding werken tijdens hun stageperiode.
Die positieve ervaringen kunnen we nu ook in
het Leerhuis doorvoeren. Dat geldt voor zowel
niveau 3 (Verzorgende) als voor niveau 4
(Verpleegkundige).”

‘Schoolbanken in het verpleeghuis’

Gerda ziet het als een unieke kans voor leerlingen
die er zeker van zijn dat zij in de ouderenzorg willen
werken: “Gedurende drie jaar krijgen de leerlingen
drie dagen per week in de praktijk les. Direct de
zorg in dus. Daarnaast gaan ze één dag in de week
naar school in een van onze locaties. De voorbereidingen worden daarvoor nu getroffen. De docenten
van MBO Utrecht komen dan naar ZorgSpectrum.
Bovendien zullen we gebruik maken van de inzet
van onze eigen specialisten als gastdocenten. Zo
komen theorie en praktijk nog meer samen.”

Vier leerafdelingen

De groep die in september start, wordt verdeeld
over 4 verschillende leerafdelingen. Er zijn 2
afdelingen in Vianen (Hof van Batenstein), 1
afdeling in Nieuwegein (De Geinsche Hof) en 1 in
Houten (Het Houtens Erf). De leerlingen wisselen
per periodeblok van leerafdeling. Van elk leerjaar

“Leerlingen intern gedurende
de hele periode in ZorgSpectrum
locaties opleiden met veel
praktijkopdrachten en met ondersteuning van onze eigen vakspecialisten en gastdocenten”
zijn er maximaal 5 leerlingen per leerafdeling. Op
deze manier zitten leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3
in wisselende samenstelling bij elkaar en kunnen
zij ook van elkaar leren. Monique: “We zien ook
bij de huidige leerafdeling dat bijvoorbeeld 3e en
4e jaarsleerlingen zich ontwikkelen als een goede
begeleider en mentor voor de leerlingen uit het
1e en 2e jaar. We vinden dat binnen ZorgSpectrum
ook erg belangrijk, dat iedereen bereid is ván en
met elkaar te leren. Met een goede onderlinge
samenwerking maken we de zorg beter. Dat
leerprincipe zetten we graag door in het Leerhuis.”

Wat past bij jou?

Je zou kunnen denken dat deze nieuwe manier van
opleiden de huidige opleiding kan vervangen. Toch
is dat niet zo. Monique: “Zeker niet, het is maar
net wat bij de leerling past. Dat is afhankelijk van
verschillende voorkeuren. Bijvoorbeeld of je prettiger vanuit de theorie leert, of vanuit de praktijk, of
dat je al weet of je in de ouderenzorg wilt werken,
of dat nog niet zeker weet. Wat ook kan meespelen
is dat je eerst wilt ervaren welk niveau voor jou
geschikt is (verzorgende of verpleegkundige), en
dan pas wilt beslissen wat je aan kunt. De reguliere
opleiding is dus zeker nog heel belangrijk om ook
aan te bieden. Hoe meer leerlingen kiezen voor de
zorg, hoe beter. Het is een prachtig vak!”

Dat is de kern van het Leerhuis, volgens Monique
van Rijn (hoofd zorg en welzijn) en Gerda Vergeer
(HRM adviseur) van ZorgSpectrum. Beiden zijn
vertegenwoordigd in de projectgroep voor de
oprichting van Leerhuis, samen met MBO Utrecht
vertegenwoordigers Irma Geerars (coördinerend
docent) en Astrid Schat (onderwijsontwikkelaar).

Uitdagingen

Over een aantal maanden gaat de opleiding van
start. Zijn er nog uitdagingen in de voorbereidingen?
Gerda: “Absoluut, maar dat komt echt goed. Het
onderwijsprogramma zijn we nu aan het aanpassen.
Uiteraard moeten we voldoen aan de vereiste
richtlijnen. Daarnaast is het een uitdaging om
de BOL- en BBL-leerlingen qua leerjaar en niveau
(verzorgende en verpleegkundige) op de verschillende afdelingen in te roosteren in een goede ‘mix’.
Ook zullen we intern meer werkbegeleiders moeten
opleiden. Een goede begeleiding van de leerlingen
is een belangrijke voorwaarde. Collega’s worden
hiervoor ook opgeleid door MBO Utrecht en volgen
hiervoor terugkomdagen om steeds van actuele
ontwikkelingen op de hoogte te zijn.
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HIER DE FOTO
VAN MONIQUE
EN GERDA:

“Je kunt kiezen welke manier
van leren en praktijk bij jou past.
We zetten de verschillen voor je
op een rijtje. Heb je nog vragen?
Stel ze gerust”
Gerda en Monique
(mail: opleiden@zorgspectrum.nl)

“We zijn trots op deze
unieke samenwerking
in de regio Utrecht”
Irma en Astrid – MBO Utrecht

Thema
Opleidingsperiode

MBO Utrecht
(reguliere opleiding)

Leerhuis Spectrum
(interne opleiding i.s.m.
MBO Utrecht)

4 jaar

Niveau 4 – Verpleegkunde: tussen 3 á 4 jaar
(eerste diplomering augustus 2021)
Niveau 3 - Verzorgende IG: 2,5 jaar
(diplomering januari 2021)

Als je nog niet weet in welke sector je

Als je zeker weet je dat aan de slag wilt in de

wilt gaan werken en breed opgeleid

ouderenzorg. Je wordt uitsluitend opgeleid in

wilt worden (GGZ, VVT, jeugd, etc.)

de VVT-sector.

Leermethode

Theorie en praktijk

Praktijk en theorie

Opleidingsplaats

MBO Utrecht

ZorgSpectrum, afwisselend in Nieuwegein,

Sectorkeuze

Vianen en Houten (behalve de schooldag,
die is voor iedereen in dezelfde gemeente)
Groepsgrootte

Tussen de 18 á 25 leerlingen

Totaal 20 leerlingen (= gemiddeld
5 leerlingen per leerafdeling)

Verzorgende of

Je kiest vooraf welk functieniveau je

Iedereen start met dezelfde basistheorie en

verpleegkundige?

start. Indien mogelijk, kun je

praktijkopdrachten. Na de eerste periode wordt

tussen de schooljaren wisselen op

bepaald of je kunt uitstromen voor Verzorgende

basis van je resultaten.

(niveau 3) of Verpleegkundige (niveau 4).

Leer/

5 dagen school, ingebouwde praktijk-

3 dagen praktijk, 1 dag school, 1 x per 3

praktijkverhouding

stageperiodes van 15 weken (waarvan

weken extra schooldag, 1 dag vrij of tijd

3 dagen praktijk, 2 dagen school)

voor huiswerk/contact met docenten		

Zomervakantie: 6 weken vrij

Zomervakantie: 3 weken vrij

Vakantieperiode

Andere weken zijn als hierboven ingepland.
Vergoedingen
Structuur

Stagevergoeding gedurende de 15

Maandelijkse stagevergoeding gedurende

stageweken

hele opleidingsduur

Op volgorde van leerdoelen

Maatwerk: je leert datgene wat zich in de

(vooraf is duidelijk wat je gaat leren

situatie voordoet. Een praktijksituatie

in welke periode).

die je bij de theorie-methode misschien
in het 3e jaar leert, zou je nu in het 1e jaar
kunnen leren.
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Deze samenwerking met ZorgSpectrum
is voor MBO Utrecht erg interessant.
Als Utrechtse Zorgacademie gaan we
ons echt begeven op het werkterrein
van ZorgSpectrum. Dit betekent dat de
docenten naar ZorgSpectrum gaan in plaats
van dat de studenten naar de Utrechtse
Zorgacademie op de Australiëlaan in
Utrecht komen. De leerervaring van de
student staat centraal bij deze nieuwe
leergang. Veel meer dan via de traditionele
manier van opleiden. Die leerervaring komt
uit de beroepsomgeving van ZorgSpectrum
en is dus altijd actueel. De docenten zijn
enthousiast, zij zijn van mening dat het
‘echte leren’ plaatsvindt in de praktijk.
Toch zal het ook wel spannend zijn om de
vertrouwde werkomgeving van een school
soms los te laten.
Op dit moment ligt onze aandacht volledig
bij de samenwerking met ZorgSpectrum,
maar wij schatten in dat dit nieuwe
leerconcept ook goed bij andere zorgorganisaties ingezet kan worden. Hoe meer we
kunnen aansluiten bij de leervoorkeuren
van studenten, hoe groter de kans is dat
we misschien meer mensen enthousiast
kunnen maken voor het werken in de zorg.
Dat zou fantastisch zijn!

Wil je een oriënterend gesprek,
of misschien aanmelden?

Dat kan via aanmelden.mboutrecht.nl.
Vragen kun je altijd stellen!
Je kunt hiervoor terecht bij Irma,
via i.geerars@mboutrecht.nl
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MISSIE
Hier staan
we voor
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VISIE
Hier gaan
we voor

Emotionele waarde

Wij willen samen invulling
geven aan de verbinding met
onze klanten, mantelzorgers,
collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. Met elkaar ondersteunen
wij mensen om het heft in
eigen hand te nemen voor een
betekenisvol leven. Samen sta
je sterk. Samen kun je meer
bereiken, meer delen en nog
sterker verder. Dit samenspel
maken we waar vanuit een
organisatiecultuur waarin
onze drie kernwaarden Samen,
Betrokken en Professioneel op
elk niveau tot bloei komen.

Wij investeren in de kracht van samenwerken vanuit een
open dialoog. Meerwaarde creëren we daarbij met elkaar:
klanten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, partnerorganisaties en samenleving. Samen werken betekent
ook dat je elkaar persoonlijk leert kennen. Met aandacht
voor wat iemand kan en door de omgeving te betrekken.

Professioneel

Functionele waarde

Samen met onze klant en zijn netwerk bundelen we
onze krachten en werken we aan persoonsgerichte
doelen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit
onze deskundigheid herkennen we de hulpvraag die de
klant aan ons stelt en bieden we op vakbekwame wijze
passende ondersteuning.

Betrokken

Relationele waarde

Met hart en waardering voor onze klanten voelen we ons
betrokken bij hun leven. Wij kennen de klant, zijn naasten
en onze collega’s. Met respect voor de ander verdiepen
wij ons in elkaar. Dat doen we op basis van wederzijds
vertrouwen. Vriendelijk en gelijkwaardig zoeken we samen
naar mogelijkheden.

O

Samen

Samen meer mogelijk

Onlangs is er samen met een
groep collega’s uit de hele
organisatie gewerkt aan het
herschrijven van de missie en
visie en zijn de 3 kernwaarden
door alle medewerkers gekozen.
Een mooi proces waarin we
de relationele, emotionele
en functionele waarden met
elkaar bepaalden. Want uit zo’n
honderd woorden, werden deze
met elkaar teruggebracht naar
de volgende drie woorden:

Onze
drijfveren

voor
og

u!

De kernwaarden
in de
praktijk

Onze ambitie is het bieden van
de beste ondersteuning dicht
bij de klant. Dat doen we met
oog voor wat iemand zelf nog
wil en kan.
Onze klanten zijn mensen die te maken krijgen
met verlies aan vaardigheden en lichamelijk
functioneren. Met aandacht voor hun eigen
leefstijl sluiten wij aan bij persoonlijke ondersteuningswensen. Dat doen we vanuit respect voor
eigenheid en persoonlijke kracht. Met waarde voor
elkaar en interesse in ieders cultuur.
Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit
wetenschappelijke onderbouwing én samen leren.
Als lerende organisatie willen wij onze professionals inspireren om zich permanent te ontwikkelen.
Daarbij geloven wij in een krachten-bundeling van
vrijwilligers en collega’s uit verschillende generaties. Deze krachten versterken we niet alleen
binnen onze teams. Ook daarbuiten werken we
nauw samen met anderen. Zo bouwen we samen
aan een gezonde organisatie en continuïteit van
ondersteuning en behandeling voor onze klanten.
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Ans de Vor (78 jaar) komt uit
Nieuwegein en rijdt sinds juli
2016 twee keer per week met
de auto naar vaste oefentherapeute Marloes Everaers.
Ze woont zelfstandig en dat
is bijzonder als je weet dat
Ans in 2007 een incomplete
dwarslaesie heeft gekregen en
een intensief revalidatietraject
heeft doorlopen

Ans: “Ik kwam met ZorgSpectrum in aanraking toen ik mijn
middenvoetsbeentje brak en daarvan bij ZorgSpectrum
herstelde. Voor mijn revalidatietraject bij ZorgSpectrum,
bezocht ik een fysiotherapeut bij mij in de buurt. Maar ik
werd onvoldoende uitgedaagd en ik vond dat de begeleiding
bij ZorgSpectrum beter bij mij paste.
Toen ben ik overgestapt. Voor mij geldt dat ik zoveel als
mogelijk mijn huidige lichaamsfuncties wil behouden. Ik
weet dat ik niet meer volledig kan herstellen, daarom focus
ik op wat ik nodig heb om thuis zelfstandig te kunnen
functioneren. Marloes voelt precies aan tot hoever ze
mij kan laten gaan. Ze denkt met me mee en samen
overleggen we welke lichaamsfuncties voor mij belangrijk
zijn. Vervolgens gaan we daarmee aan de slag. Ze legt uit
welke oefeningen nodig zijn en op welke spieren deze effect
hebben. Dat maakt dat ik ook graag thuis heel bewust mijn
oefeningen doe. Ik ben altijd al sportief geweest en hield
van dansen en schaatsen. Ik ben gewend actief te zijn en
van mij mogen de oefeningen best pittig en uitdagend zijn.
Daar houdt zij rekening mee. Het klinkt misschien raar, maar
ik kijk altijd uit naar de behandelingen van Marloes!”

Hanny: “Inmiddels verblijft Niek hier nu drie maanden en staat
ons leven, zo kan ik wel stellen, flink op zijn kop. Revalideren
is zwaar en ik heb zoveel bewondering voor Niek hoe hard hij
werkt. Dat hij nu kan slikken en duidelijk kan maken wat hij
bedoelt, zie ik als een vooruitgang. Dat maakt ook dat we nu
soms voor een kop koffie naar het Grand Café kunnen gaan.
Dan ben je er samen toch even uit.” Mirjam en Hanny kennen
elkaar nog van twintig jaar geleden, toen Hanny ook in locatie
De Geinsche Hof werkte. Hanny: “We verloren elkaar uit het
oog, ook in de drukte van het gezin. Maar toen Niek hier kwam
revalideren, was het contact weer net zo intens als voorheen.
Ook Niek en Mirjam kenden elkaar. De betrokkenheid van
Mirjam laat zich niet alleen zien in onze vriendschap, maar
vooral in haar behulpzaamheid. Bijvoorbeeld door te vragen of
ze iets kan doen of een kopje koffie brengen. Gewoon door er
voor ons te zijn.”
Niek vat het mooi samen: “Het is de persoonlijke aandacht
en het warme gevoel dat Mirjam ons geeft.” Hanny geeft
hiervan een goed voorbeeld: “In eerste instantie mocht Niek
alleen maar waterijs vanwege het gevaar van verslikken. Op
het menu stonden in eerste instantie alleen raketjes. Mirjam
heeft er samen met de kok voor gezorgd dat er verschillende
smaken ijs werden besteld, zodat Niek meer variatie kon
krijgen. Het lijkt iets simpels, maar het toont haar betrokkenheid.” Mirjam Berg (leeftijd 49) vindt het zelf een vanzelfsprekendheid. “Ik doe het heel graag voor Hanny en Niek. Ik
vraag me dan vaak af hoe ik het zelf zou ervaren en hoe ik
geholpen zou willen worden. Ik leef met ze mee en wil graag
iets voor ze doen. Een hand vasthouden, een arm om de
schouder, een knipoog. Communiceren en meeleven kun je
op verschillende manieren doen, en ik doe wat kan. Ik vind
het knap dat Hanny en Niek zoveel kracht laten zien en er
samen voor vechten om hier met elkaar doorheen te komen.
Die betrokkenheid naar elkaar is nog intenser geworden dan
het misschien wel was. Onze vriendschap ervaar ik als heel
bijzonder.”

Dat geldt ook oefentherapeute Marloes Everaers: “Wat ik
zo bijzonder vind aan Ans, is dat ze ontzettend gemotiveerd
is. Ze weet zelf goed welke lichaamsfuncties voor haar
belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zelfstandig uit de stoel opstaan,
de post gaan halen of veilig naar haar auto lopen. Door de
focus van de oefening te leggen op die activiteiten, voelt het
thuis oefenen niet als moeten, maar als willen en dat zie je
terug in het resultaat. Zij doet de oefeningen niet voor mij,
maar voor zichzelf. Het is leuk om hierin met verschillende
oefeningen te variëren en het maximale uit de behandeling
te halen.”
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“ Ik doe
het heel
graag
voor
Hanny
en Niek”

Al bij binnenkomst in
het appartement wordt
duidelijk dat het contact
tussen mevrouw
De Jong (83 jaar) en
Samen
coördinator van zorg
Sabina Hofstra
(51 jaar) bijzonder is.
Een blik of een gebaar
laat zien dat ze elkaar
goed kennen. Mevrouw
De Jong maakt gebruik
van Verzorgd wonen. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig woont,
maar wel de zorg en ondersteuning in de buurt heeft. Bijvoorbeeld van Sabine en haar team van collega’s.

en

Pro
fes
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Niek Kreeftmeijer (71 jaar) verblijft tijdelijk bij Herstel bij
ons in locatie De Geinsche Hof in Nieuwegein. Omdat Niek
nog revalideert en moeilijk kan praten, is zijn vrouw
Hanny Kreeftmeijer (66 jaar) ook aanwezig bij het gesprek.
Ondanks de intensieve therapieën en energie die het kost,
maken ze er tijd voor vrij. Want over de betrokkenheid van
Mirjam Berg uit het Grand Café (Gastvrijheid en service) willen
Niek en Hanny graag meer vertellen.

am

“Ik ben altijd al sportief
geweest en hield van
dansen en schaatsen”

Mevrouw De Jong: “Ik kwam 11 jaar geleden hier in het
appartement van ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis
wonen met mijn man. Vanwege zijn herseninfarct kon ik de
zorg voor hem niet meer alleen dragen. Daarom verhuisden
we hier naartoe. We wilden tenslotte samen blijven. Het
contact met alle zorgverleners is fijn. Als je een band met
iemand wilt opbouwen, dan moet dat tenslotte groeien. Dat
heeft tijd nodig en vertrouwen in elkaar. Het contact met
Sabina gaat nét iets verder. Mijn man kon met Sabina altijd
fijn praten over hun geboorteplaats Amsterdam. Maar de
intensiteit is vooral ontstaan tijdens het intensieve traject dat
wij met elkaar hebben doorlopen voorafgaande, tijdens en ná
het overlijden van mijn man.* Dan merk je pas hoe bijzonder
het is als je zoveel lieve mensen om je heen hebt. Dan voel je
gewoon dat je er niet alleen voor staat.”

De kernwaarden
in de
praktijk

“Voor iedereen is
het belangrijk om
gezién te worden”
Voor Sabina is dat persoonlijke contact net zo goed belangrijk: “Voor iedereen is het belangrijk om gezién te worden. In
de intensieve periode bij het overlijden van mijnheer De Jong
hebben we met elkaar besproken hoe we sámen, als cliënt,
echtgenote en als zorgprofessional, de zorg konden bieden
die zij wensten. De gesprekken daarover gingen diep. Daardoor bouw je een persoonlijke band op, al blijft de verhouding
wel professioneel. Wat ik aan persoonlijke aandacht geef, krijg
ik ook terug. Weet je wat zo bijzonder is, mevrouw De Jong
stuurde alle collega’s op de afdeling altijd een persoonlijk
verjaardagskaartje. Dat lukt nu niet meer, maar het toont haar
betrokkenheid. Eigenlijk concludeerden mevrouw De Jong en
ik dat alle drie de kernwaarden wel op onze samenwerking
van toepassing zijn. Maar het woord “samen” is eigenlijk de
kern van onze warme band.
* Lees hierover meer op pagina 10 van dit magazine.
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Een dag met….

Volgens het team Welzijn en

team Welzijn
en activering

werk wat er is. ‘Het is altijd fijn

activering hebben ze het leukste
om mensen te stimuleren met

Dat is
altijd
gezellig!

activiteiten. Daarin is de laatste
jaren ook wel het een en ander
veranderd. Coördinator Mandy:
“Voorheen was vooral het welzijnsaspect belangrijk, maar de laatste
jaren leggen meer accenten op
activiteiten die bijvoorbeeld de
zintuigen stimuleren, of de zelfstandigheid bevorderen. We zien
dat onze activiteiten hierin een
positief effect hebben.”

In deze rubriek vertellen we meestal hoe de werkdag
van een collega eruit ziet. Maar als we het team van
Welzijn en activering van ZorgSpectrum locatie
De Geinsche Hof spreken, is er nauwelijks sprake
van een herkenbaar patroon.
“Geen dag is hetzelfde en het blijft
een uitdaging om activiteiten
te organiseren die de zelfstandigheid stimuleren
én om groepsactiviteiten
en maatwerkactiviteiten
aan te bieden.”
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Met 12 woningen en verschillende appartementen,
hebben zij de coördinatie van de activiteiten onderverdeeld.
Lisette: “Natuurlijk nemen we ook wel eens iets van elkaar
over, maar het is fijn dat je ieder je eigen woningen hebt.
Je leert de cliënten dan goed kennen en weet daardoor
steeds beter welke activiteiten aanslaan en welke niet,
maar ook voor wie groepsactiviteiten fijn zijn, en bij wie
maatwerk beter aanslaat.”

Mooie voorbeelden

De collega’s zijn het met elkaar eens
dat het een uitdaging is om maatwerkactiviteiten aan te bieden.
Rietje: “We willen daarom cliënten goed leren kennen.
Daardoor weet je beter of iemand juist gestimuleerd wil
worden om deel te nemen aan een activiteit, of dat iemand
duidelijk aan kan geven wat zij wel of niet willen.” Mandy
vult aan: “Zo weet ik dat een van onze bewoners ontzettend
genoot van een dansavond. De volgende keer wilde ze
eigenlijk niet mee. Ik heb haar gestimuleerd om even te komen
kijken en dat ik haar anders direct weer zou terugbrengen naar
haar kamer. We waren nog maar net in het Grand café en ik
zag die grote lach op haar gezicht en ze wilde niet meer terug.
Ze had een geweldige avond.” Toos herkent veel van deze
voorbeelden: “Dan merk je ook dat het fijn is dat we bekend
zijn bij de groep en dat ze zich vertrouwd voelen.”

Succes verzekerd

Er zijn altijd (groeps)activiteiten waarvan
ze weten dat de opkomst groot is. Een
bingo, muziekavonden, de lentemiddag
en momenten waarop er met elkaar
gegeten wordt. Toch vinden ze het ook
belangrijk om activiteiten te blijven organiseren die voor kleinere groepen zijn.
“Het zou makkelijker zijn alleen die grote activiteiten te
organiseren, maar dan bereiken we niet iedereen. En dat is
wel ons doel: maatwerk! Bijvoorbeeld door te wandelen,
met de duo-fiets te fietsen bij mooi weer, of een spelletje
doen. Daarom zijn we ook zo blij met de groep vrijwilligers!”

Doelgroepen

Dat maakt direct duidelijk dat het
activiteitenaanbod zeer gevarieerd
moet zijn.
Loes: “Het is belangrijk dat we beschikken over globale
kennis van bepaalde ziektebeelden. Op die manier kunnen
we beter rekening houden met het activiteitenaanbod dat we
afstemmen op verschillende doelgroepen. Het aanbod voor
een groepswoning voor mensen met de ziekte dementie is
bijvoorbeeld heel anders dan voor cliënten die hier tijdelijk
logeren, de dagactiviteiten bezoeken of die te maken hebben
met lichamelijke klachten. Het is dus altijd wel maatwerk.”

“Die lach op het gezicht
van de cliënten, dát is
waar we het voor doen.”
Mandy Leijen, Lisette Geurtsen, Toos
Gerritsen, Loes Mey en Rietje Everwennink
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Een dag met…. team Welzijn en activering

Vrijwilligers

Hoe meer maatwerk-activiteiten,
hoe meer begeleiding er nodig is. Er is
een vaste groep vrijwilligers waarop
de collega’s Welzijn en activering altijd
kan rekenen.
Loes: “Zonder hen zouden we juist die extra activiteiten
niet meer kunnen organiseren. Vrijwilligers voelen zich ook
betrokken en ik vind het belangrijk dat we die waardering ook
blijven uitspreken. Zeker bij maatwerkactiviteiten. Met een
cliënt de krant lezen bijvoorbeeld. Zelfs met weinig tijd,
kun je zoveel betekenen. Ook in het verenigingsleven zetten
vrijwilligers zich in.”

Verenigingsleven

Zodra je in een ‘Nieuw thuis’ komt te
wonen, betekent dit niet dat je hobby’s
die je altijd belangrijk vond, niet meer
zou kunnen uitvoeren. In alle locaties
van ZorgSpectrum is er een zogenaamd
‘verenigingsleven’. Handwerken, creatief
bezig zijn, schilderen, zingen, knutselen, luisteren naar klassieke muziek,
wandelen, de hondenvereniging en meer
bewegen voor ouderen. Het aanbod en de
interesse is groot.
Lisette: “Wat nu zo leuk is, is dat je niet eens echt mee
hoeft te doen. Veel cliënten houden van de gezelligheid en
om met elkaar actief te zijn. De meest mooie gesprekken
ontstaan er, er worden over-en-weer complimenten gegeven
en er heerst een fijne sfeer. Het draagt bij aan het stimuleren
van ieders zelfredzaamheid en het is mooi als je ziet dat dat
resultaat heeft.
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Adviezen voor de zorgcollega’s

Wie advies wil voor het stimuleren
van de cliënten qua beweging
of prikkels, kan rekenen op de
deskundigheid van Welzijn en
activering.
Lisette: “Zo hebben we als proef voor een aantal
woninggroepen een beweegbox gemaakt. Op die
manier kunnen medewerkers in de zorg met hele
eenvoudige activiteiten of spelletjes, ook die
kort duren, aandacht geven aan bewoners. Wij denken
dat je hiermee mogelijk onrust kunt voorkomen of
gedrag dat voortkomt uit een bepaalde ziekte
deels kunt bijsturen. Er zijn verschillende methoden,
wellicht is er eentje die helpt!”

Samenwerking in de buurt

De vele contacten van de groep
Welzijn en activering maakt ook dat
veel organisaties de weg al weten te
vinden naar ZorgSpectrum locatie
De Geinsche Hof.
Toos: “Er wordt veel met basisscholen of de kinderopvang samengewerkt. Kinderen en ouderen, dat
werkt gewoon altijd goed. Ze komen met Pasen een
palmpasenstok geven, er worden musicals gehouden
of er wordt met elkaar getekend.” Mandy vult aan:
“En laten we ook SportID niet vergeten, samen
organiseren we verschillende activiteiten die het
bewegen stimuleren.”

Meer weten?
In alle locaties is er een team
Welzijn en activering die van alles
kan vertellen over het activiteitenaanbod. Heeft u vragen, suggesties
of verzoeken? Ze horen het graag.

In het Kort
Slim Thuis Woning in Houten

Hoe kan ik veilig en comfortabel
in mijn huis blijven wonen als ik
ouder word?

Om deze vraag te beantwoorden en kennis te maken
met alle mogelijkheden is de Slim Thuis Woning in
Houten te bezichtigen. Er zijn allerlei slimme oplossingen te vinden om het thuis comfortabeler, veiliger
en ook duurzamer te maken. Hiermee is de Slim Thuis
Woning niet alleen voor ouderen maar voor iedereen
interessant. In deze woning kan iedereen kennis
maken met deze slimme oplossingen, kunnen deze
ter plekke uitgeprobeerd worden en is het mogelijk om
tips en advies te krijgen van vrijwilligers. Ook de tuin
is duurzaam en onderhoudsvriendelijk ingericht. De
Slim Thuis Woning is een initiatief van ZorgSpectrum,
Viveste, Rivas, de Gemeente Houten en Vitras.

Een nieuw jasje
Het kan u bijna niet zijn ontgaan… deze
editie van ‘Samen’ heeft een gewijzigde
vormgeving. Sommige accenten zijn
gebleven, maar er zijn ook verbeteringen
aangebracht. Allereerst heeft het blad meer
pagina’s. Hierdoor ontstaat er meer ruimte
voor artikelen, maar is er ook meer ruimte
voor fotografie, waardoor het een rustigere
uitstraling geeft en beter leesbaar is. Ook
het lettertype is iets groter gemaakt.
Heeft u
suggesties
om het blad
te verbeteren?
Ideeën voor
nieuwe
artikelen? De
redactie hoort
ze graag.
U kunt uw tips met ons delen via
communicatie@zorgspectrum.nl of
telefonisch via 030-6007140 en vragen
naar de afdeling communicatie.

Interesse om langs te komen?
De Slim Thuis Woning is elke donderdagochtend
vrij toegankelijk tussen 9:00 en 12:00 uur.
Adres: Het Rond 109 in Houten. Voor meer informatie
kunt u ook mailen naar: info@slimthuiswoning.nl.

Slimme

matrassen

Op het gebied van Zorgvernieuwing is ZorgSpectrum altijd op
zoek naar nieuwe ontwikkelingen om de kwaliteit en efficiëntie
van de zorg te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het Slimme
Matras waarmee in de afgelopen maanden op ZorgSpectrum
locatie Vreeswijk een test heeft plaatsgevonden.
Het Slimme Matras is op het oog een normaal matras met
daarin sensoren verwerkt. Daarmee kan gesignaleerd worden
of een cliënt in of uit bed stapt en een signaal worden doorgegeven aan de zorgmedewerker. Hier kan echter ook een
vertraging in worden gebouwd. Gaat een cliënt naar het toilet en
is hij of zij binnen een kwartiertje weer terug in bed? Dan gaat
er geen signaal naar de zorg. Dit geeft meer rust voor zowel de
bewoner als de zorgmedewerker. Tenslotte is het ook mogelijk
om inzicht te krijgen in de lighouding van de cliënt. Dus ligt de
cliënt op de linkerzij, rechterzij, buik of rug? En hoe lang? Met
deze informatie kan de kwaliteit van zorg worden verbeterd,
bijvoorbeeld in het voorkomen van decubitus (doorligplekken).
Een mooie ontwikkeling met ook positieve ervaringen in de pilot.
Ook op deze manier werkt ZorgSpectrum aan betere zorg.
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Ik neem het leven
dag-voor-dag
Hans van den Heuvel (78 jaar) uit Vianen herstelt
in ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis van haar
tweede chemokuur. Een chemokuur die haar zo
verzwakte dat ze hier eerst moet aansterken voordat
zij geopereerd kan worden. Een operatie die noodzakelijk is vanwege maagkanker. In de twee maanden
dat ze herstelt, is ze lichamelijk zover aangesterkt dat
de operatie nu gepland staat voor volgende week.

“In november 2017 bezocht ik de
huisarts omdat ik plots zo vermoeid
was bij eenvoudige fysieke inspanning. Zodra ik de trap op liep, was ik
buiten adem.”
Dat was niets voor mij. Ik dacht in eerste instantie dat
het door drukte kwam, maar bij bloedcontrole bleek dat ik
bloedarmoede had. Een maagonderzoek volgde met als
diagnose een tumor in mijn maag. Al in december startte
ik de eerste chemokuur. Dat ging naar omstandigheden
goed. De tweede kuur in januari ging volledig mis. Ik was
uitgeput. Vanuit het ziekenhuis in Leidsche Rijn ben ik
naar ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis gegaan om
te herstellen.

Samen meer
mogelijk

Er komt veel tegelijk
Vlak voordat er maagkanker werd geconstateerd, werd mijn
man opgenomen vanwege psychiatrische klachten. Dat was
behoorlijk onverwachts. Ons hele leven hebben we nauwelijks gezondheidsklachten gehad. Het betekent niet alleen
dat we tijdelijk niet thuis kunnen wonen, maar ook dat we na
56 jaar huwelijk elkaar niet kunnen steunen in een periode
die voor ons allebei zwaar en moeilijk is: mijn man vanwege
zijn psychische klachten en ik vanwege mijn gezondheid.
Dat contact samen mis ik enorm. Toch kan en wil ik niet bij
de pakken neer zitten. Het is niet anders, ik moet wel. Op
een of andere manier lukt het om datgene wat niet gaat te
‘blokken’. Ik neem het leven dag-voor-dag.
Fysiotherapie
Herstellen doe ik hier niet alleen. Ik krijg veel hulp, maar die
is er vooral op gericht dat ik weer aansterk. Dat betekent
dat ik vijf dagen per week fysiotherapie krijg. Mijn vaste
therapeute Monique zorgt ervoor dat ik oefeningen krijg die
voor mijn herstel belangrijk zijn. Ze weet precies wat ik
aan kan en wat nog niet. In de afgelopen twee maanden
zag ik mezelf stapje voor stapje vooruit gaan. Niet alleen
lichamelijk krijg je het flink voor je kiezen, maar ook het
vertrouwen in mijn lijf was weg. Elke keer weer moest ik een
nieuwe drempel over. Maar die heb ik wel genomen en het
maakt dat ik nu geopereerd kan worden.
Warme vriendschappen
Ik sta niet alleen voor mijn herstel. Allereerst de geweldige
hulp van mijn zoon en dochter die zo veel mogelijk komen,
al wonen ze ver uit de buurt. Dan halen ze eerst mijn man
op, komen ze hierheen en drinken we gezamenlijk koffie.
Daarna volgt hetzelfde ritueel weer naar huis. Dat betekent
veel reizen. Daar ben ik dankbaar voor. Maar ook vanuit ons
sociale netwerk krijg ik steun. Ik ontvang veel wenskaarten
en zoals vandaag een mooie bos tulpen. Dat steunt echt.
Het is fijn te merken dat we zoveel sociale contacten
hebben opgebouwd in Vianen. Zij komen ook geregeld
langs. Het vrijwilligerswerk dat we veel doen, draagt daar
positief aan bij. Die contacten hou ik graag warm. Ondanks
dat dat nu tijdelijk wegvalt, voel ik me wel betrokken en blijf
ik graag op de hoogte.
Na de operatie
Na mijn operatie zal ik eerst in het ziekenhuis moeten
blijven. Daarna is er weer sprake van een herstelperiode.
Ik hoop dat er dan opnieuw plaats is om hier te herstellen
en revalideren. Maar dat niet alleen, ik hoop ook dat ik
dan weer snel mijn hobby kan oppakken. Ik maak graag
poppenhuizen. Ik heb er al 23, maar er kunnen er vast nog bij!

