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Langer thuis
wonen
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Voorwoord

Met elkaar zetten
we in op goed
leven voor ouderen

“Ik heb kansen
gekregen en die
heb ik gepakt”

Langer thuis

Werken en leren
bij ZorgSpectrum
We bieden verschillende mogelijkheden om te werken en leren:
Stageplekken (BOL)
Leerwerkplekken (BBL)
Leerhuis Spectrum: volledige opleiding voor
helpende, verzorgende en verpleegkundige

Heb jij interesse om te werken in de zorg?
Maar heb je nog geen opleiding kijk dan op
onze website voor meer informatie

www.werkenbijzorgspectrum.nl

Ben je al gediplomeerd?
Kijk dan voor onze vacatures op
www.werkenbijzorgspectrum.nl
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Langer thuis. Deze woorden horen we steeds meer in de ouderenzorg. Nederlanders worden ouder en de zorgsector is anders
ingericht dan een aantal jaar geleden. Dit maakt dat mensen zo
lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat gaat niet vanzelf.
ZorgSpectrum zet zich daarom in voor een goed leven voor
ouderen. Met elkaar kijken we hoe we hen een prettige en veilige
thuissituatie kunnen bieden.

“Ik ben begonnen in de zorg als helpende. Bij
ZorgSpectrum kreeg ik de kans om een opleiding
te volgen voor verzorgende IG. Met heel veel
plezier heb ik ouderen met dementie verzorgd.
Nu ben ik weer verder aan het leren en werk ik op
een andere afdeling. Als je wilt groeien en leren
dan zijn er veel mogelijkheden.”
– Michelle Dingemans

We bieden op verschillende manieren ondersteuning, zodat onze
cliënten de mogelijkheid en het vertrouwen hebben om thuis te
blijven wonen. Wanneer iemand bijvoorbeeld te maken krijgt met
dementie, kan dat veel vragen en onzekerheid met zich
meebrengen. De cliënt en de mantelzorger kunnen dan ondersteund worden door een van onze Mobiel Geriatrische Teams in
het leren omgaan met de ziekte. En wanneer het tijdelijk niet lukt
om zelfstandig te wonen, hebben wij op diverse locaties een
logeermogelijkheid.
Ook de Kopgroep is een goed voorbeeld van hoe we langer thuis
wonen mogelijk willen maken. In deze groep komen mensen met
beginnende dementie bijeen om ervaringen met elkaar uit te
wisselen. Uit het verhaal van Johan en Wilma de Leeuw blijkt hoe
belangrijk dit is. Voor Johan zorgt het praten met lotgenoten voor
herkenning en meer zelfvertrouwen. Wilma kan als mantelzorger
op die momenten even op adem komen.
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Daarnaast gaan we samenwerkingen aan met externe partijen.
Bijvoorbeeld met gemeenten en woningcorporaties om
‘Verzorgd Wonen’ mogelijk te maken. In woongebouwen in de
buurt van belangrijke faciliteiten als zorg, winkels en openbaar
vervoer, worden toekomstbestendige woningen gerealiseerd.
Bewoners kunnen hier zelfstandig wonen en eventueel
(intensieve) zorg ontvangen van ZorgSpectrum. Verzorgd wonen
is ontstaan als alternatief voor het ‘oude’ verzorgingshuis. Een
soort verzorgingshuis 2.0.
De artikelen in dit magazine hebben als thema ‘Langer thuis’.
Het zijn stuk voor stuk manieren waarop wij langer zelfstandig
wonen mogelijk maken. Toch is dit niet voor iedereen de
oplossing. Soms moet de conclusie zijn dat een verhuizing naar
een ‘nieuw thuis’ van ZorgSpectrum beter is. Dat doe je niet
zomaar. Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen
voor cliënten, maar ook voor hun naasten. Ook dan zetten we in
op goed leven.
In deze Samen willen we u graag laten zien hoe wij zelfstandig
wonen mogelijk maken. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden
Samen, Professioneel en Betrokken. We investeren in de kracht
van samenwerking, herkennen vanuit onze deskundigheid welke
ondersteuning de cliënt nodig heeft en we voelen ons betrokken
bij de cliënt en zijn naasten.
Ik wens u veel leesplezier.
Vivian Broex
Raad van Bestuur

Vormgeving:
Enchilada
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Drukwerk:
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Mijn thuis

Oost
West
Thuis
Best

Zelfstandig blijven wonen in uw
eigen omgeving is niet altijd
vanzelfsprekend. Naarmate u ouder
wordt, kan de vraag naar ondersteuning
en zorg toenemen. ZorgSpectrum zet
zich daarom in om u een prettige en
veilige thuissituatie te kunnen bieden.
Dit kan in uw huidige woonomgeving
zijn, maar ook op een nieuwe woonplek.
In dit artikel laten we graag een aantal
mogelijkheden zien.

Welke ondersteuning is thuis mogelijk?
Wij kunnen u op verschillende manieren thuis
ondersteunen. Van hulp in het huishouden tot
verpleging en verzorging thuis. Samen met u
en uw naasten kijken we wat er nodig is om
thuis wonen mogelijk te maken. Eventueel
met hulp van aanpassingen in uw woning.
Verandert de situatie? Dan spelen daar
samen met u op in.
ZorgSpectrum kan een totaalpakket leveren
aan ondersteuning en zorg thuis. Met dit
volledige thuiszorgpakket ontvangt u dezelfde
zorg als in een woonzorglocatie, maar dan in
uw eigen huis. Hier kunt u gebruik van maken
als u een indicatie heeft voor langdurige zorg.
Hierdoor kunt u ook thuis blijven wonen
wanneer u intensieve zorg nodig heeft.
Hierbij is het wel van belang dat uw woning
en woonomgeving passen bij de ondersteu2

ning die u nodig heeft. Voor uw huidige
woning houdt dat in dat u er op een
aangename en veilige manier moet kunnen
wonen. In uw woonomgeving kunnen voorzieningen als winkels en openbaar vervoer,
en een netwerk van buren, mantelzorgers,
vrienden en familie bijvoorbeeld belangrijk
zijn om thuis wonen mogelijk te maken.
Wat als het thuis niet lukt?
Het kan echter zijn dat het thuis om bepaalde
redenen niet meer gaat. Dan is het mogelijk
om te verhuizen naar een geschikt zelfstandig
appartement, met een goede ligging ten
opzichte van belangrijke voorzieningen en
ondersteuning nabij. ZorgSpectrum kan op
deze woonplekken zorg en ondersteuning
bieden. ’t Dijkhuis in Nieuwegein en Woonstede in Houten zijn bijvoorbeeld locaties
waar zelfstandig wonen met intensieve zorg
van ZorgSpectrum mogelijk is.
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Gastcolumn

‘Voor bewoners is het
een fijn idee dat wij in
de buurt zitten,

De gastcolumn wordt deze keer geschreven voor
Indy Farmache, lid cliëntenraad

zodat er snel
hulp is, als het
nodig is.’

Dit concept van wonen met zorg en belangrijke
faciliteiten in de buurt, wordt ook wel ‘Verzorgd
Wonen’ genoemd. ZorgSpectrum werkt hiervoor
samen met gemeenten, woningcorporaties en
Verenigingen van Eigenaren. In Nieuwegein is in
maart dit jaar een convenant over dit onderwerp
ondertekend door ZorgSpectrum, gemeente
Nieuwegein en corporaties Mitros, Jutphaas
Wonen en Stichting Portaal. In dit convenant is de
koers vastgelegd voor het aanbieden van passende
en toegankelijke woningen in combinatie met zorg.
Wenckebachplantsoen
Dit najaar start het Verzorgd Wonen concept in
Nieuwegein onder meer bij de twee woontorens
aan het Wenckebachplantsoen. Deze flats van
corporatie Jutphaas Wonen hebben een mooie
ligging midden in de wijk Jutphaas Wijkersloot.
Winkelcentrum Makado is op loopafstand, de
bushalte is vlakbij en ook Cityplaza met winkels,
bibliotheek en theater is snel en makkelijk bereikbaar. Ook zijn er een ontmoetingsruimte voor
4

wijkbewoners ‘De Wenck’ en een wijkpost van
ZorgSpectrum gevestigd. Wijkverpleegkundige
Laura Vink houdt elke maandagochtend inloopspreekuur. Bewoners kunnen vrijblijvend binnenlopen voor informatie of om vragen te stellen.
“Het is voor bewoners een fijn idee dat de ze weten
dat wij in de buurt zitten, zodat er snel hulp is als
het nodig is.”

Benieuwd wat er
voor u mogelijk is?
We kijken graag samen met u welke onder
steuning u nodig heeft om zelfstandig te
kunnen wonen. Onze klantadviseurs kunnen
u informeren over de mogelijkheden.
Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer
030 6575 045.

Indy
Sinds mijn moeder overleed, ben ik geen
mantelzorger meer. Toch ben ik me verbonden
blijven voelen met de organisatie en met
mensen die afhankelijk zijn van een vorm van
ondersteuning en zorg. Daarom ben ik lid
geworden van de cliëntenraad. Voor cliënten
wil ik het verschil maken. Al is het maar voor
één cliënt.
Ik maak deel uit van de centrale cliëntenraad, maar houd me
ook specifiek bezig met het vertegenwoordigen van cliënten
die tijdelijk bij ZorgSpectrum verblijven. Cliënten komen
bijvoorbeeld om te revalideren na een botbreuk of om te
herstellen van een operatie. Het is belangrijk dat er van alle
mogelijkheden gebruik wordt gemaakt om mensen langer thuis
te laten wonen. Uiteraard zolang dat veilig kan. Daarbij is er niet
alleen aandacht voor het medische aspect, ook leren cliënten
vaardigheden om thuis beter om te kunnen gaan met eventuele
beperkingen. Bovendien is er aandacht voor het emotionele

“Ik wil de wereld een
beetje mooier en
beter maken. Voor
mensen het verschil
maken. Daar krijg ik
energie van.”
veranderingsproces dat cliënten wellicht ondergaan. Stel dat je
bent gevallen, dan kun je door bijvoorbeeld de fysiotherapeut
behandeld worden. Dan gaat het om fysiek herstel. Maar stel
dat je een rollator nodig hebt, hoe ga je daar dan emotioneel
mee om? Of hoe regel je aanpassingen in huis? Hoe kun je
wennen aan de nieuwe situatie? Ik zie dat daar ook aandacht
voor is. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de mantelzorger en het sociale netwerk om de cliënt heen.
In mijn rol als cliëntenraadslid vind ik het belangrijk dat cliënten
die tijdelijk bij ons verblijven, een zo aangenaam verblijf
hebben. Niet alleen op professioneel gebied. De cliëntenraad
neemt hierin ook het sociale welzijnsaspect mee. Daarover ga
ik dan met cliënten en met mantelzorgers in gesprek. We
denken bijvoorbeeld mee op welke manier we activiteiten
kunnen organiseren die aansluiten op de behoefte van de
cliënten. Die behoefte is in de loop der jaren veranderd en we
vinden het belangrijk om te kijken of we meer op individuele
wensen kunnen inspelen. Ik probeer me in gesprekken zo goed
mogelijk in te leven in de wensen van de cliënt en vraag me dan
af wat ik kan doen om het verblijf zo aangenaam mogelijk te
maken. Als ik daaraan een positieve bijdrage kan leveren, geeft
dat energie. Met mijn inzet wil ik de wereld een beetje mooier
en beter maken. Daar doe ik het voor!”
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Dementie is me overkomen.
Daar doe ik niets aan. Zorgen
maken over de toekomst heeft
geen zin, ik neem het leven dag
voor dag. Wel ben ik onzekerder
geworden, ik zoek wat vaker
bevestiging van anderen.
Samen met anderen werk ik
tijdens groepsgesprekken aan
mijn zelfvertrouwen.
6
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5 vragen aan Johan

Johan (75 jaar) woont met zijn vrouw Wilma (68 jaar) in één van
de zeven woningen van de omgebouwde voormalige Everdingse
basisschool. In de zon op de dijk, met prachtig uitzicht op de
Lek, vertelt Johan over de ziekte vasculaire dementie die zes
jaar geleden bij hem werd vastgesteld. Ook praat hij over zijn
deelname in de ‘Kopgroep’, waar hij ervaringen deelt met
lotgenoten onder begeleiding van een psycholoog.
Een open en vrolijk gezicht verwelkomt ons. Johan
is openhartig als hij de redactie vertelt over zijn
persoonlijke ervaring met dementie. Tijdens een
gastvrij ontvangst (“Dat zijn we in Everdingen
gewend”), een paar koppen koffie en koek, vertelt
hij zijn verhaal. “Ondanks dat ik al zes jaar
dementie heb, is het al lange tijd in een beginnend
stadium. Ik hoop dat dit zo blijft.” Ook Wilma
neemt deel aan het gesprek. Want, zo ervaart
Johan “niet alleen voor mij, maar ook voor Wilma
als partner en mantelzorger verandert er veel.”
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De eerste tekenen
Johan: “Eigenlijk merkte ik zelf niet eens dat ik
dingen vergat, of soms bijzondere dingen deed,
zoals een schoteltje op een kopje zetten, in plaats
van andersom. Mijn omgeving viel het meer op.
Mijn schoonzus en een vriendin van mijn vrouw
zagen de wat afwezige, starre blik in mijn ogen en
adviseerden ons naar de huisarts te gaan. Dat
wilde ik echt niet. Met een smoesje is de huisarts
toen bij ons thuis geweest. Toen ging het balletje
aan het rollen. Ik had een afspraak bij de neuroloog. Ik ging erheen met het gevoel dat we
dementie konden uitsluiten. Zo van ‘want dat is het
heus niet’. Maar het tegendeel bleek waar.”

1 4
2 5
3
Geeft dementie een andere
kijk op het leven?

Hoe kunnen anderen jou
ondersteunen?

Voor mij niet echt. Voordat ik dementie
kreeg, maakte ik me weinig zorgen over
de toekomst. Dat doe ik nu ook niet.
We genieten nog steeds zoveel als het
kan van het leven. Dementie overkomt
je, dat zul je moeten accepteren. De één
vindt dat lastiger dan de ander. Erover
praten met anderen, helpt wel veel.

Toen ik hoorde dat ik dementie had, heb
ik direct mijn naasten geïnformeerd,
maar ook bijvoorbeeld de mensen in
buurt. Ik wilde niet dat als ik iets zou
vergeten, of als mijn gedrag zou
veranderen, mensen mij als persoon
zouden veroordelen. Want soms
verandert gedrag door de ziekte. Het is
niet de persoon zoals ik ben. Daar wilde
ik begrip voor vragen. Door er openlijk
over te praten, helpt me dat.

Verandert er iets
in je relatie?

Heb je tips voor mensen met
beginnende dementie?

Ja, op sommige gebieden. Zo was ik
degene die vaak beslissingen nam, de
administratie deed en voor mijn vrouw
zorgde die reuma heeft. Sinds ik
dementie heb, zijn die rollen soms
omgedraaid. Ik zoek nu meer steun
en bevestiging van Wilma. Zij overlegt
wel vaak met mij, maar op sommige
momenten voel ik dat bepaalde
informatie langs me heen gaat. Dat
komt dan onverschillig over en dat is
niet altijd fijn voor haar.

Vráág (en accepteer) hulp van anderen.
Zowel professioneel als in je familie- en
vriendenkring. Er is veel ondersteuning
mogelijk. Professioneel kent de casemanager alle wegen. Maar accepteer
ook praktische hulp van naasten.
Bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen, je een keer ergens naartoe
brengen, een klusje thuis doen of iets
om je te ontlasten. Ze doen het graag
voor je.

Ervaar je veranderingen
in gedrag?

Naast dat ik op sommige momenten
onverschillig lijk, is het soms moeilijk te
horen als Wilma zegt dat zij bepaalde
gedragsveranderingen ziet, die ik zelf
dan niet merk. Zo dacht ik nog prima
auto te rijden. Tot ik van Wilma hoorde
dat niet alleen zij, maar ook anderen
veranderingen in mijn rijgedrag
ervaarden en zich niet meer veilig
voelden. Ik heb dan de neiging om dat
te ontkennen en er tegenin te gaan.

Zelfwaardering en
zelfacceptatie zijn
belangrijk. Dat
verandert niet als
je dementie hebt.
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ALZHEIMER CAFÉ
Wilma begrijpt de behoefte van Johan
om met lotgenoten zijn ervaringen te
delen. “Voor mijzelf geldt eigenlijk
hetzelfde. Naast dat ik eenmaal in de
zes weken contact heb met de
casemanager, word ik begeleid door
de psycholoog. Ze geven me tips hoe ik
het beste kan omgaan in bepaalde
situaties, bijvoorbeeld als Johan
gedrag vertoont die ik niet van hem
herken en hoe ik daar dan mee kan
omgaan. Of hoe ik beter kan accepteren
dat Johan dementie heeft en dat
daarmee sommige rollen zijn omgedraaid. Ook bezoeken we geregeld een
Alzheimer Café.
Dat is een keer per maand en wordt
door Alzheimer Nederland georganiseerd. Ik ga niet alleen met Johan,
maar er gaat ook wel eens een familielid
mee of vrienden. Het is belangrijk dat zij
ook steeds meer gaan meekrijgen van
de gevolgen van dementie en handvatten krijgen om daarmee om te gaan.”

DE CASEMANAGER
EN DE KOPGROEP
Wilma: “Via de huisarts kwam er een
casemanager van het Mobiel Geriatrisch
Team bij ons op bezoek. Er kwam veel
op ons af en zij kon weer wat structuur
aanbrengen in de chaos van informatie.
Ze wist de juiste wegen en zorgde voor
het inschakelen van de nodige instanties die hulp konden bieden. Zo werd
Johan aangemeld voor de Kopgroep in
Nieuwegein. Daar gaat hij nu elke
woensdag heen met de regiotaxi.”
Johan vindt er veel herkenning. “We
starten de dag met een kop koffie en
wat bijpraten. Daarna gaan we een uur
gymmen. Dat is fysiek intensief, maar
het helpt wel je hoofd te legen. Ik kan
daar echt naar uitkijken. Daarna gaan
we met elkaar in gesprek over van alles
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wat ons bezighoudt. De gespreksonderwerpen kunnen we zelf ter sprake
brengen. Ik vind er niet alleen herkenning, maar ik leer ook anders tegen
bepaalde veranderingen aan te kijken.
Dat helpt me ook in mijn zelfvertrouwen,
want ik word wel eens onzeker. Kan ik
dit nog wel? Hoe kan ik actief in het
leven blijven staan? Hoe kunnen mijn
vrouw en ik sámen met eventuele
veranderingen in gedrag omgaan? Door
er met elkaar in openheid over te praten,
geeft dit al vertrouwen en geven we
elkaar tips.”
Johan lacht: “Maar… soms vertonen we
ook haantjesgedrag. Want dan willen we
allemaal laten zien wat we nog kunnen.
Dat geeft juist ook gezelligheid, er wordt

gelukkig ook veel gelachen. Op dit
moment bestaat de groep uit ongeveer
vijf deelnemers, maar het zijn er
maximaal acht. Dat is ook fijn, anders
kun je niet zo open met elkaar praten en
komt niet iedereen aan het woord. Ik
merk dat het ook fijn is om alléén met
lotgenoten te praten, zonder bijzijn van
mantelzorgers. Dan ontstaan er toch
andere gesprekken. Bovendien heb je
voor veel andere dingen je mantelzorger
al nodig. Het is fijn om in de Kopgroep
mezelf te kunnen zijn en niet afhankelijk
van anderen.”

“Ik heb een vol weekprogramma”
Johan: “Naast De Kopgroep, ga ik ook
drie dagen per week naar de zorg
boerderij in Lexmond. Ik vind er veel
gezelligheid. De groep is groot, ruim 15
mensen, maar vooral ook verschillend
van samenstelling. Waar er in De
Kopgroep alleen mensen met (beginnende) dementie zitten, bestaat deze
groep bij de zorgboerderij uit mensen
met verschillende chronische ziekten.
Bijvoorbeeld mensen die Parkinson
hebben of een herseninfarct hebben
gehad. De nadruk ligt dan meer op het
sociale aspect. Ik maak er bijvoorbeeld
de groenten schoon die we voor de
maaltijd nuttigen. Specialiteit is het fijn
snijden van de groenten: mijn snijbonen
zijn flinterdun! Het is fijn om bepaalde
verantwoordelijkheden te blijven
houden. Het geeft zelfwaardering, iets
wat iedereen toch graag wil. Dat
verandert niet als je dementie hebt.”
Ontlasting voor de mantelzorger
Inmiddels is Johan vier dagen per week
overdag van huis. Dat is niet alleen voor

hemzelf belangrijk, maar
het betekent ook wat verlichting voor de
mantelzorger. Want op die manier kan
de mantelzorger het ook langer
volhouden om zijn of haar naaste in de
thuissituatie te ondersteunen. Wilma:
“Daar heb ik het soms best lastig mee.
Dan voelt het alsof Johan niet thuis mag
zijn. Dat ik hem wegstuur. Maar ik wil
juist dat hij zo lang mogelijk thuis kan
blijven wonen. Dan moet ik tussendoor
mijn energie ook kunnen opladen. We
gaan nu kijken of Johan ook nog een
dag per week naar de dagbehandeling
in Hof van Batenstein in Vianen kan.
Dat geeft niet alleen structuur in het
dagritme van Johan, maar ook voor mij.
De weekenden kunnen we dan meer
dingen samen doen.
Johan: “De toekomst zie ik positief
tegemoet. Natuurlijk hoop ik dat de
ontwikkeling van de dementie
heel langzaam blijft gaan. Maar ik heb
er vertrouwen in dat we dat samen
gaan redden.”

ONDERSTEUNING BIJ DEMENTIE:
WAT IS HET EN VOOR WIE?
Mobiel Geriatrisch Team

Kopgroep

Alzheimer Café

Dagbehandeling

Ondersteuning door casemanager, arts
en psycholoog bij u thuis.Voor mensen
met dementie en hun naasten.

Voorlichting en advies in informele
vorm. Eenmaal per maand in de regio
en bedoeld voor iedereen die te maken
heeft met een vorm van dementie.
Zowel voor mensen met dementie zelf,
maar ook voor naasten en belang
stellenden.

Voor mensen in een beginstadium van
verschillende vormen van dementie.
Een dag per week tot en met de lunch.

Voor mensen in het begin- en middenstadium van dementie. Voor het bieden
van structuur in de dag en het behouden
van sociale contacten.

Uitgebreide informatie?

Kijk op www.zorgspectrum.nl en kies
bij ‘Aandoeningen’ voor ‘Dementie’.
Hier vindt u specifieke folders met
informatie over:
> Dementie (alle mogelijkheden van
ondersteuning)
> Ondersteuning door het Mobiel
Geriatrisch Team (waaronder de
Casemanager)

Persoonlijk advies?

Voor persoonlijk advies over uw situatie,
kunt u terecht bij afdeling Klantadvies.
Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 030-6575045.

11

Logeren
Mevrouw Grift (82 jaar) zou
best nog een weekje langer
willen blijven logeren in
ZorgSpectrum locatie De
Geinsche Hof: “Het is net
vakantie hier! Ik voel me
flink verwend, het zal best
weer even wennen zijn om
in mijn eentje te eten.” Tot
nu toe heeft ze tweemaal
van de logeermogelijkheid
gebruik gemaakt.

Nadat haar man overleed, verhuisde ze naar een
andere woning, maar ging niet weg uit Vreeswijk.
Toen de kinderen haar woning gingen opknappen
met fris nieuw behang en verf, was het voor haar
longen beter om even uit huis te gaan. “Ik heb
mijn hele leven al last van bronchitis en sinds vijf
jaar heb ik ook last van mijn longen. Ik heb nu
continu mijn zuurstoffles bij me.” Medisch gezien
was het niet verstandig thuis te blijven met de
verf- en lijmlucht. Na een gesprek met de
wijkverpleegkundige hoorde zij van de logeermogelijkheid en koos ze voor De Geinsche Hof.

“Ondanks dat ik nog zelfstandig
woon, was het tijdelijke logeeradres een geweldige uitkomst.
De verzorging was uitstekend.
Ik verbleef er met anderen.
Sommigen kwamen er om te
revalideren. Het ontbijt en de lunch
waren in buffetvorm, er was veel
keuze. Voor de avondmaaltijd kon
ik kiezen uit twee maaltijden.
Het was ook erg gezellig om met
elkaar te eten.”

Het tijdelijke logeerverblijf beviel zo goed, dat ze
later opnieuw koos om te gaan logeren toen de
kinderen op vakantie gingen. “Mijn kinderen
gingen tegelijk op vakantie en vonden het een
geruststellend en veilig idee dat er mensen in de
buurt waren die een oogje in het zeil konden
houden. De tweede keer koos ik voor locatie Hof
van Batenstein omdat mijn zus in Vianen woont
en zij me makkelijk kon opzoeken. Ik sta nu
ingeschreven voor een woning met zorg in Het
Haltna Huis in Houten. Ik zou het leuk vinden om
daar te wonen, maar met wat hulp van de
thuiszorg en hulp in het huishouden, red ik het
ook nog zelfstandig.”

Mevrouw Grift was al bekend met locatie
De Geinsche Hof, omdat haar man er een aantal
jaren heeft gewoond toen hij dementie kreeg.
De locatie was destijds ook uit praktisch oogpunt
gekozen, omdat ze zelfstandig in de wijk Vreeswijk woonden en zij hem makkelijk kon bezoeken.
Ze kwam er altijd graag, vooral in de tuin.
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ZorgSpectrum is deze zomer begonnen met
Meet & Greets tussen de wijkzorg en het
team Behandeling en expertise.
Het doel: dichterbij elkaar komen om
cliënten nog beter te kunnen ondersteunen
en langer thuis wonen mogelijk te maken.

Wijkzorg

Greet
&
Meet
14

Behandelaren

Door samen
te werken,
maken onze
zorgverleners
het mogelijk
om langer
thuis te
wonen

Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Dit is echter niet altijd
vanzelfsprekend. Door lichamelijke en/of
psychische oorzaken kan het zijn dat
iemand daar ondersteuning bij nodig heeft.
ZorgSpectrum kan op verschillende
manieren ondersteuning bieden. Onder
meer met verpleging en verzorging thuis,
maar ook met gespecialiseerde behandelingen. Om de samenwerking tussen de
wijkteams en de gespecialiseerde behandelaars te versterken, zijn er Meet & Greets
(ontmoeten en groeten) georganiseerd in
Houten, Vianen en Nieuwegein.
Onlangs vond zo’n ontmoeting plaats in
ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof in
Nieuwegein. Circa twintig zorgverleners
kwamen bijeen om met elkaar in gesprek te
gaan. Verspreid over een aantal tafels zaten
onder meer wijkverpleegkundigen, verzorgenden, een ergotherapeut, een logopedist,
een oefentherapeut en een psycholoog. Om
de zoveel tijd schoven de behandelaren aan
bij een ander wijkteam. Een soort speeddates dus, maar dan om collega’s beter te
leren kennen. De aanwezigen wisselden
ervaringen uit, stelden vragen en gaven
elkaar inzicht in hun werk.
De wijkteams van ZorgSpectrum bestaan
uit een wijkverpleegkundige en verzorgenden die bijvoorbeeld kunnen helpen met
de dagelijkse verzorging, het innemen van
medicijnen of het verzorgen van een wond.
Wanneer een cliënt te maken heeft met de
gevolgen van een chronische ziekte, kan het
zijn dat een gespecialiseerde behandeling
nodig is. Ook dat kan bij ZorgSpectrum.
Wij hebben een team van behandelaren dat
expert is op het gebied van behandeling van
en begeleiding bij diverse chronische
ziekten bij ouderen.
Bij de Meet & Greets zijn behandelaren
aanwezig die bij cliënten thuis kunnen
komen. De wijkverpleegkundigen en
verzorgenden kunnen cliënten wijzen op
de mogelijkheden van gespecialiseerde
behandeling. De ontmoetingen helpen om
de lijnen korter te maken en de samenwerking te versterken. Samen is immers meer
mogelijk. Met elkaar maken onze zorgverleners langer thuis wonen mogelijk.
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VER
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HUIZEN
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“Het optimisme van dat
22-jarige meisje op de
foto heb ik nog steeds.
Daar heb ik veel aan
gehad toen Walter ziek
werd en ik vorig jaar
moest erkennen dat het
verstandiger was dat
Walter verhuisde naar
een ‘nieuw thuis’. Ik heb
veel gehuild, maar
besefte steeds meer dat
het niet anders kon.”
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Ondersteuning en zorg in de thuissituatie is een prachtige manier om zo
lang mogelijk thuis te kunnen blijven
wonen. Toch kan er een moment
komen dat thuis wonen niet meer
veilig en verantwoord is. Soms is het
de mantelzorger die de beslissing
moet nemen dat zijn of haar naaste
verhuist naar een ‘nieuw thuis’.
Gerda Houdijk (82 jaar) uit Utrecht,
weet er alles van. Zij moest vorig jaar
het besluit nemen een ‘nieuw thuis’ te
vinden voor haar man Walter (86
jaar). Ze blikt terug op de periode
voorafgaande aan de moeilijke
beslissing in haar leven en vertelt hoe
het nu met haar gaat.
“Walter en ik leerden elkaar kennen bij dansschool Cornelissen in Utrecht. We werden
katholiek opgevoed, het was dus vanzelfsprekend dat we gingen dansen bij een katholieke
dansschool. Hij woonde in Rivierenwijk, ik in
Ondiep. Walter viel op door zijn lange, statige
gestalte en donkerblauwe pak. Toen Walter me
vroeg of hij me na het dansen thuis mocht
brengen, wist ik dat het goed zat. In 1959 zijn we
voor de wet getrouwd en in 1960 voor de kerk.”

“Ik ben nu nog
even gek op hem
als toen op die
lange man in het
donkerblauwe
pak.”
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“En toen kwam
het telefoontje dat
er een kamer vrij
was voor Walter.
Die weigerde ik.
Ik kon het niet.”

De eerste vier jaren van ons huwelijk
hebben we op de Vleutenseweg in
Utrecht gewoond. Daar zijn twee van
onze drie kinderen geboren. Na een
periode van vijf jaar werken bij
Werkspoor, ging Walter aan de slag bij
energiemaatschappij PUEM (later de
REMU). Toen hij ziek werd en na een
operatie een stoma kreeg, besloot de
REMU het dienstverband na 22 jaar te
beëindigen. Hij was toen pas 47 jaar.
In de periode dat Walter thuis was,
waren er uiteraard wel ups en downs,
maar we hadden het goed samen.
We gingen veel fietsen en we kwam
allebei uit een groot gezin, dus hadden
geregeld feestjes.
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Toen Walter 75 jaar werd, merkten
vooral de kinderen dat er iets niet pluis
was. Hij werd wat vergeetachtig, ging
spullen verstoppen, en had steeds meer
structuur nodig. Na de diagnose van
dementie, nam de progressiviteit
geleidelijk toe. Om het dagritme te
stimuleren, ging Walter vier dagen per
week naar het DUO (Dagcentrum
Utrecht-Oost). Voor mij gaf dat ook wat
meer rust en ik had wat tijd voor sociale
contacten. Zo heb ik veel steun aan mijn
familie en vooral aan mijn kinderen.

Toen de lichamelijke zorg voor Walter
zwaarder werd, kregen we ondersteuning van de thuiszorg. Ook merkte
ik dat de spanning in huis meer toenam.
Momenten van rust werden te kort om
de energie weer op te laden. Op een
gegeven moment brachten de kinderen
de grote vraag ter sprake: “Is het
verstandig dat pa in een verpleeghuis
gaat wonen?”. Het heeft even geduurd
voordat ik wilde erkennen dat dat
inderdaad verstandiger was.

Het bezoeken van andere zorglocaties
in Utrecht gaf niet het juiste ‘thuisgevoel’. Toen zijn we naar Het Houtens Erf
in Houten gegaan. De warme uitstraling
voelde bij binnenkomst direct goed. Het
gesprek en de rondleiding bevestigden
dat gevoel en we schreven Walter in.
En toen kwam ineens dat ene telefoontje: er was plek op de woongroep.
Ik schrok me rot. Ik heb toen geweigerd,
ik kon het niet. Een paar weken later
was er opnieuw plek. Samen met mijn
kinderen besloten we toen om Walter
wél naar een nieuw thuis te laten
verhuizen. Ik vond wel dat ik dat met
hem moest bespreken, ondanks dat ik
besefte dat die informatie waarschijnlijk
niet tot hem zou doordringen.

Ik weet de dag van de verhuizing,
21 juni, nog goed. Samen met Walter
en mijn schoondochter gingen we naar
binnen. In de tussentijd verhuisden de
kinderen een aantal persoonlijke spullen
mee. Toen we met Walter naar zijn
woongroep gingen, waren de kinderen
klaar met de inrichting van zijn kamer.
Dat voelde al een beetje vertrouwd. Het
ging vanaf het begin af aan al goed.
Toch heeft het langere tijd nodig gehad
om te wennen aan de lege plek in huis.
Ik heb veel gehuild, maar dat was ook
nodig om het te verwerken. Het is een
soort rouwproces.

Drie dagen per week ga ik naar Walter.
We gaan dan samen koffie drinken in
het Grand Café, gaan lekker wandelen,
doen een boodschapje of gaan kaarten.
We zijn allebei nog gek op 31-en. Het is
fijn dat de fysieke zorg wordt overgenomen. Ik zou dat nu niet meer
kunnen thuis, hoe graag ik dat ook zou
willen. Ik ben nu nog even gek op hem
als toen op die lange man in het
donkerblauwe pak. Het enige dat
veranderd is, is de liefde. Die is nog
veelzeggender geworden.
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Een dag met….

Ik ben voornamelijk bezig met psycho-educatie.
Dat houdt in dat ik de cliënt en de mantelzorger
leer omgaan met beperkingen, hen vertel wat de
ziekte inhoudt en verwachtingen bespreek.
Daarnaast kijk ik welke ondersteuning nodig is.
Dat is niet altijd even makkelijk. Soms moet je
kiezen wat voor de een goed is, maar wat de ander
eigenlijk niet wil.

Casemanager
Serieke
Schellingerhout

12:30

9:30

Het is tijd om even te
lunchen. Meestal doe ik dit
in de auto onderweg naar de
volgende afspraak.

13:00

De eerste afspraak van
vandaag is een multi
disciplinair teamoverleg. Met
alle betrokken behandelaren
bespreek ik hoe we de cliënt
kunnen ondersteunen.

In de middag heb ik
een afspraak met een
mantelzorger alleen.
Zijn vrouw is naar de
dagbehandeling.
Hierdoor kan meneer
vrijuit praten over hoe
het gaat.

8:00

Mijn werkdag begint.
De locatie waar ik werk,
is afhankelijk van mijn
andere afspraken.

ZorgSpectrum werkt sinds 2005 met
een Mobiel Geriatrisch Team (MGT) om
thuiswonenden ouderen met dementie
en hun mantelzorgers te ondersteunen.
Casemanager Serieke Schellingerhout is
er vanaf het begin bij. Samen met een
specialist ouderengeneeskunde en een
psycholoog vormt ze het kernteam van
het MGT. Als casemanager is ze de spil
tussen de zorgverleners en de cliënt. Ze
zorgt ervoor dat er een veilige zorgketen
ontstaat.
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“Een cliënt komt bij ons terecht via de
huisarts. De huisarts stuurt medische
gegevens door via een beveiligde site en
maakt de wens kenbaar dat het Mobiel
Geriatrisch Team betrokken raakt.
Inmiddels hebben we drie teams en in
totaal vijf casemanagers. In een
multidisciplinair teamoverleg met
alle betrokken behandelaren van
ZorgSpectrum wordt daarna gekeken
wie als eerste bij de cliënt langsgaat.
Als de diagnose dementie al is gesteld,
ga ik als casemanager als eerste naar
de cliënt toe.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat het goed is
voor de mantelzorger als de cliënt naar
de dagbehandeling gaat, maar dat de
cliënt daar geen zin in heeft. Je ziet dan
soms dat mensen thuiskomen met
negatieve verhalen. Dat is natuurlijk niet
leuk om te horen. Ik raad de mantelzorger dan aan om zelf even te bellen
naar de dagbehandeling hoe het is
geweest. Informatie van de cliënt is
vaak niet meer zo betrouwbaar. Door
dementie gaan beleving en werkelijkheid door elkaar lopen.

11:00
Voor een intakegesprek ga ik
langs bij een cliënt thuis. Samen
met haar en haar mantelzorger
breng ik in kaart wat de situatie
is en welke ondersteuning
gewenst is.

Wanneer iemand te maken
krijgt met een vorm van
dementie, is mantelzorg heel
belangrijk. De cliënt is voor
zorg onder meer afhankelijk
van bijvoorbeeld een partner
of een andere naaste. Een
groot deel van mijn werk
bestaat dan ook uit het
monitoren van de mantelzorger. Deze persoon heeft
een van de moeilijkste taken
die er is. Het is belangrijk om
goed in de gaten te houden
hoe het met iemand gaat,
want als de mantelzorger
wegvalt heeft dat grote
gevolgen.

Ik probeer de mantelzorger ook altijd
apart te spreken. In de gesprekken waar
de cliënt bij is, zie je namelijk wel eens
dat de cliënt boos of verdrietig wordt of
zegt dat het allemaal wel meevalt.
Ook kan de mantelzorger het gevoel
hebben de ander te kwetsen. Door de
een-op-een gesprekken kan de mantelzorger vrijuit praten. Vaak vraag ik naar
conflicten en wat daarin goed ging en
wat minder goed. Aan de hand daarvan
geef ik tips.
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Het Mobiel Geriatrisch Team blijft betrokken bij de cliënt zolang
iemand thuis woont. Als casemanager kijk ik ook samen met de
mantelzorger en de cliënt wanneer thuis wonen niet meer haalbaar is.
Hier zijn geen vaste regels voor. Het is per persoon verschillend
wanneer de stap naar een nieuw thuis gewenst is. Bijvoorbeeld als
iemands veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden of als de zorg
te zwaar is geworden voor de mantelzorger.

14:30

Tussendoor heb ik vaak telefonisch
overleg met gemeenten, huisartsen
of andere betrokken hulpverleners
en instanties als Centrum
Indicatiestelling Zorg of Veilig Thuis.
Dit keer heb ik contact met de
gemeente Nieuwegein over een
lopende aanvraag voor
dagbesteding.

16:30
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Mijn werkdag zit erop.
Na een dag vol afspraken
rijd ik weer naar huis.

Zeggen dat het niet langer gaat,
is heel moeilijk voor de mantelzorger. Vaak zijn mensen
getrouwd en hebben ze elkaar
trouw tot in de dood belooft. Ik
wil de mantelzorger in laten zien
dat je ook voor iemand zorgt als
diegene niet de hele tijd bij je is.
In een verpleeghuis kan je ook
betrokken zijn. Soms kun je er
zelfs beter voor iemand zijn als
de 24-uurs spanning er niet is.
Daarnaast is het belangrijk dat
de mantelzorger een nieuw leven
voor zichzelf opbouwt.

15:00

Voor mijn laatste afspraak
vandaag ga ik bij een cliënt thuis
langs om te bespreken hoe het
met haar gaat. In dit
vervolggesprek kijk ik of de
geboden ondersteuning nog
aansluit bij haar wensen en
behoeften.

Mijn werk is heel uitdagend. Je kan op
zoveel vlakken iets betekenen. Ik voel
me soms net een onderzoeker. Het is
heel praktisch en je moet veel van
wet- en regelgeving weten. Ook het
ethische aspect vind ik interessant. Het
gaat vooral om de kijk op het leven, daar
word je heel erg in uitgedaagd. Het
moeilijkste vind ik als cliënten lijdensdruk ervaren. Ik stel me dan voor dat ik
in een ander land ben, de taal niet
spreek en ik niet kenbaar kan maken
hoe ik me voel. Dat is eenzaam.”

In het Kort

Innovatie
team
ZorgSpectrum is op het gebied van zorg
vernieuwing altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen die de kwaliteit van de zorg verbeteren en
het werk efficiënter maken. Of het nu gaat om
slim incontinentiemateriaal, GPS alarmering of de
inzet van slimme apps; op allerlei fronten zijn we
bezig met innovatie.
Onder onze collega’s zijn diverse innovatieve
ideeën om cliënten nog beter te kunnen
ondersteunen. Wij vinden dat deze ideeën gehoord
moeten worden, en daarom heeft ZorgSpectrum
sinds kort een innovatieteam. Dit team bestaat uit
een groep medewerkers, zowel met een zorg
functie als van ondersteunde diensten. Vijf keer per
jaar komen zij bijeen om ideeën uit te wisselen of
op werkbezoek te gaan.

Vrienden van
ZorgSpectrum
Muziekinstrumenten, een leuk uitstapje en een mooi
versierd balkon. Dankzij donaties van de Stichting
Vrienden van ZorgSpectrum hebben we het afgelopen
jaar meerdere mensen blij kunnen maken.
De stichting zamelt geld in om projecten te realiseren
die ten goede komen aan onze cliënten. Donateurs
kunnen aangeven welke locatie of bedrijfsonderdeel zij
financieel willen steunen. Eind vorig jaar heeft elk team
van ZorgSpectrum een cheque ontvangen met het
gedoneerde bedrag.
Met het geld is bij ZorgSpectrum locatie De Geinsche
Hof bijvoorbeeld het balkon op de Vuurscheschans 77
mooi versierd. De Parkinson dagbehandeling in het
Haltna Huis heeft muziekinstrumenten aangeschaft.
En het team Behandeling & expertise heeft met een
aantal cliënten een toertocht gemaakt langs de
elementen van de Hollandse Waterlinie. Daarnaast zijn
alle cliënten van Bij u thuis verrast met een lekker ijsje
en een mooi plantje.
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Samen verder

Dagbehandeling
Mijn casemanager Serieke heeft ervoor gezorgd
dat ik een indicatie heb gekregen voor de
Parkinson dagbehandeling. Sinds mei ga ik naar
Het Haltna Huis. Ik vind het leuk met de mannen.
Ik ben de enige vrouw en de jongste van de groep.
Het is leuk om ervaringen uit te wisselen en het
helpt met het acceptatieproces. Ik hoor wel eens
verhalen en dan denk ik: er zijn ergere dingen dan
mijn situatie.

Toen Hannie Teseling (57) uit Houten herstelde
van een gebroken heup, merkte ze dat er meer
aan de hand was. In maart volgde de diagnose:
Progressieve Supranucleaire Paralyse (PSP),
een vorm van Parkinsonisme. Hannie gaat
daarom naar de Parkinson dagbehandeling bij
ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis.
“Ik viel wel vaker, maar toen ik vorig jaar mijn heup
brak door een val van mijn fiets, herstelde ik niet
volledig. Ik ging slepen met mijn been. Ook had ik
al een tijdje last van slecht zicht, het gevoel dat ik
door een koker moet kijken. Uiteindelijk vertelde de
neuroloog dat ik PSP heb. Hierdoor mag ik niet
meer autorijden, kan ik niet meer fietsen en gaat
lopen steeds moeilijker. Binnenshuis red ik me met
een rollator, maar buiten de deur heb ik een
rolstoel. Ook maak ik me zorgen dat ik meer last
van dementieverschijnselen ga krijgen. Ik werkte in
de thuiszorg en heb gezien hoe het kan zijn om
dementie te hebben.

Bij de dagbehandeling beginnen we met koffiedrinken en praten over onze week. Daarna hebben
we logopedie en muziektherapie. De logopedist
geeft bijvoorbeeld tips voor het slikken en bij
muziektherapie leer ik goed praten en lopen door
middel van ritme. De muziektherapeut speelt op
zijn gitaar en wij bewegen, met bijvoorbeeld een
tamboerijn, mee op de maat. ’s Middags krijgen we
fysiotherapie, met als doel zo lang mogelijk mobiel
te blijven.
Mooie dingen
Op andere dagen ben ik meestal aan het lezen,
tv kijken of op de hometrainer. Ik fiets dan een
kwartiertje, omdat het goed voor me is en omdat ik
het leuk vind. Voordat ik ziek werd, wandelde ik
graag in de natuur en was ik vaak bezig in de tuin.
Dat gaat helaas niet meer. Langzaam ga ik
achteruit. Ik heb te horen gekregen dat ik over een
paar jaar kan overlijden. Dat is heel heftig.
De mooie dingen blijf ik zien. Ik heb een bucketlist
gemaakt met dingen die ik nog wil doen. Ik hoef
niet zo nodig van een brug of uit een vliegtuig te
springen, maar ik had nog wel een aantal wensen.
Ik ben bijvoorbeeld naar het strand geweest, heb
vakantie gevierd en ben naar musicals geweest. Ik
vind het heel fijn dat ik deze dingen van mijn
bucketlist heb kunnen doen.”

