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Lente: een
nieuw begin

Voorwoord

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:

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.

Meer informatie of aanmelden? www.zorgspectrum.nl

Nieuwe collega’s
een warm
welkom geven
Een nieuw begin
Deze eerste Samen van 2019 heeft als thema ‘Lente’, het
seizoen dat symbool staat voor een nieuw begin. Voor nieuwe
collega’s start een nieuw begin bij ZorgSpectrum met een
introductiebijeenkomst. Maandelijks heten wij op deze manier
nieuwe collega’s welkom. Het is een van de manieren waarop
we hen een fijne start willen bieden. Sinds kort hebben we ook
een Welkom App. Deze app draagt bij aan het warme welkom
dat we onze nieuwe collega’s willen geven en maakt hen
wegwijs binnen de organisatie. Voor onze nieuwe medewer
kers staat hun start bij ZorgSpectrum voor een nieuw begin.
Voor zes ketenverpleegkundigen kwam dit nieuwe begin in
januari, met de start van de Winterunit in het St. Antonius
Ziekenhuis. Het ziekenhuis opende samen met ZorgSpectrum
deze speciale afdeling om goede, aansluitende zorg te kunnen
bieden tijdens de griepperiode. In het najaar van 2018 deed
ZorgSpectrum samen met St. Antonius de werving van
verpleegkundigen voor deze unit. In dit nummer deelt keten
verpleegkundige Anne haar ervaringen en kunt u lezen wat
de Winterunit heeft opgeleverd.
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De dagbehandeling voor jonge mensen met dementie is
nieuw bij ZorgSpectrum en ook in deze regio. We zijn
hiermee gestart, omdat deze relatief jonge doelgroep andere
behoeften heeft dan ouderen. De begeleiders bij de dagbe
handeling zijn hierin gespecialiseerd en weten goed hoe ze
deze groeiende groep kunnen ondersteunen.
Daarnaast besteden we in deze Samen aandacht aan vitaliteit.
Een belangrijk onderwerp voor zowel onze medewerkers als
onze cliënten en hun mantelzorgers. Voldoende beweging,
gezonde voeding en stressmanagement hebben een positief
effect op de kwaliteit van leven. Als organisatie willen wij hier
dan ook graag aan bijdragen. En wat is er nu mooier dan het
lente-seizoen om daarmee te beginnen!
Nicky Huizinga
Manager Medewerkers en organisatieontwikkeling

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

Afdeling Klantadvies
T: (030) 6575045
E: klantadvies@zorgspectrum.nl

www.zorgspectrum.nl
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Mijn thuis

Coby vertelt over het huishouden, vroeger en nu,
en over de hulp die ze van
Sandra krijgt.

De Utrechtse Coby Mulder (74 jaar) straalt een en al
positieve energie uit. Opgegroeid in de volksbuurt
Zuilen (Utrecht), wilde ze absoluut niet naar
Nieuwegein verhuizen. Tot ze via haar dochter in
2010 het appartement in de wijk Galecop zag.
“Ik was direct verkocht en heb geen traan gelaten” vertelt de
goedlachse Coby vanuit haar lichte hoekappartement dat
knus is ingericht. Ze woont er samen met haar zoon Michaël
die bij haar introk na het overlijden van haar man Ruud in
2014. Want, zo vindt hij: “Moeder heeft altijd voor ons gezorgd
en nu zorgen wij zoveel als het kan voor haar. Ik doe de
boodschappen en rijd haar naar sociale afspraken. Ook mijn
zus Melissa en broer Ilja doen van alles.”

De lenteschoonmaak…

Fijne buurt
Coby vindt het er heerlijk wonen in Nieuwegein. “Het is hier
rustig wonen, maar als ik de drukte wil opzoeken, kan ik op
Cityplaza terecht. Dichterbij in de wijk kan ik boodschappen
doen, er is een apotheek en huisarts. En bovendien zijn er
veel fijne mensen in de flat waar ik woon. Er wordt goed voor
me gezorgd, medebewoners helpen me wel eens. Dan komen
ze bijvoorbeeld wat te eten brengen of een praatje maken.
Ik voel me hier echt thuis.”

wie herkent het of houdt
hem wellicht nog?
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Gastcolumn

Van mijn moeder
hoefden ik en mijn
broer en zussen niet
te helpen met de
lenteschoonmaak

Herseninfarct
Toen Coby in 2017 een herseninfarct kreeg, raakte
ze voor een groot deel verlamd. Ze revalideerde
in De Geinsche Hof en bezocht er tijdelijk ook
de dagbehandeling. Na haar revalidatie kon ze
weliswaar naar huis, maar moest ze wel leren
omgaan met de beperkingen die ze overhield na
het infarct. Zo is ze afhankelijk van haar rolstoel
en kan ze alleen heel kort even rechtop staan.
De linkerkant van haar bovenlijf is verlamd.
Coby: “Dat is niet altijd makkelijk. Sinds mijn infarct
krijg ik hulp van de thuiszorg, ze helpen me met
wassen en aankleden.” Michaël doet ook wat hij
kan, maar heeft hierin zelf ook beperkte moge
lijkheden als gevolg van een ongeval waardoor
hij maar één hand heeft. Gekscherend zegt Coby
daarom wel eens “De lamme helpt de blinde”,
maar ze is dolblij met zijn hulp. Michaël: “Sinds
november 2018 hebben we via de wijkverpleging
kunnen regelen dat er iemand eenmaal per week
komt ondersteunen bij huishoudelijke werkzaam
heden. Dat werd Sandra.”
Goede match
En dat was een schot in de roos. De twee hebben
sinds hun eerste ontmoeting al een duidelijke klik
met elkaar. Wat maakt die goede klik? Coby: “We
komen allebei uit een volksbuurt en zeggen waar
het op staat. Ik uit Zuilen, Sandra uit Overvecht.
En, nog belangrijker, we hebben dezelfde humor!”,
om er lachend aan toe te voegen: “…en die is niet
altijd netjes!”
Sandra voelt zich thuis bij Coby: “Coby is een
fijne vrouw, het is er altijd gezellig en ze stelt
iedereen snel op het gemak. Ik kan mezelf zijn
en dat is erg fijn.”
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Lenteschoonmaak
Coby: “Ik ben niet moeilijk in het huishouden. Ik laat
Sandra ook gewoon haar eigen gang gaan, ze ziet
zelf goed wat nodig is. Maar bijvoorbeeld dweilen
en het beddengoed vervangen zijn handelingen die
voor mij en Michaël lastig zijn. Die werkzaamheden
pakt ze dan sowieso op. Natuurlijk zou ik alles het
liefste zelf doen. Wat dat betreft is het vooral
moeilijk om los te laten wat je zelf niet meer kunt.
Maar aan Sandra kan ik de schoonmaak goed
overlaten. De lenteschoonmaak ken ik van huis uit
wel. Mijn moeder was een echte huisvrouw, dus ik
maakte de lenteschoonmaak wel mee. Van boven
naar beneden en van links naar rechts werd
letterlijk alles van zijn plaats gehaald, buiten gezet
om te luchten en schoongemaakt. Maar van mijn
moeder hoefden ik en mijn jongere broer en twee
zusjes niet te helpen. Wij zaten nog op school en
ze liet ons daarin vrij. Ik heb de lenteschoonmaak
zelf dus ook nooit gedaan. Wel zorgen we ervoor
dat bijvoorbeeld in de zomer en in het najaar het
balkon goed schoongemaakt wordt. Maar dat
heeft dan niet zozeer met de lenteschoonmaak
te maken. Zo komt ze tot de conclusie: “Ik herken
dat gevoel van vroeger nog wel, maar ben blij dat
ik dat niet hoef te doen!”

De gastcolumn van deze editie wordt geschreven
door prof. dr. Cees Hertogh, Hoogleraar ouderen
geneeskunde en hoofd UNO-VUmc

Cees
ZorgSpectrum en UNO-VUmc
zetten structurele financiële
ondersteuning in.
Met het programma ‘Waardigheid en trots’ is onder de vorige
regering beleid ontwikkeld om de kwaliteit van zorg in
verpleeghuizen structureel te verbeteren. Dit programma
kende een aantal speerpunten, waaronder het realiseren van
’meer ruimte voor en kwaliteit van professionals’. De inzet
van de regering was niet alleen ‘meer handen aan het bed’,
maar ook een betere toerusting van professionals. Dat vraagt
om goede opleidingen, maar ook om opleidingen die geba
seerd zijn op wetenschappelijke kennis. En daar ontbreekt
het nogal eens aan.
Terwijl de zorg in verpleeghuizen steeds complexer wordt,
loopt het wetenschappelijk onderzoek daar nog onvoldoende
mee in de pas. Dat komt omdat verpleeghuisbewoners een
ingewikkelde doelgroep zijn en eigenlijk om andersoortig
wetenschappelijk onderzoek vragen dan dat waar subsidie
gevers geld voor willen geven. In de praktijk worden deze
meest kwetsbare ouderen dan ook vaak uitgesloten van
deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Het gevolg
daarvan is, dat de zorg en behandeling de wij bieden vaak

“De zorg in
verpleeghuizen
wordt steeds
complexer”
niet is onderzocht op werkzaamheid en veiligheid bij ouderen
in verpleeghuizen. Zo schrijven we geneesmiddelen voor
aan deze kwetsbare ouderen die alleen zijn getest bij vitale
jongeren. En zo passen we psychosociale interventies toe
bij mensen met ernstige dementie, die soms alleen weten
schappelijk zijn getoetst bij mensen met milde dementie.
Of deze interventies echt werken bij verpleeghuisbewoners
weten we eigenlijk niet.
Hiermee is uiteraard niet gezegd dat onze zorg niet goed zou
zijn, maar wel dat er behoefte is aan een meer kritische en
onderzoekende houding in de langdurige zorg. Daarbij horen
vragen als: waarom doen we de zorg zoals we die doen?
Doen we wel de juiste dingen en doen we de juiste dingen
goed? Weten we ook waar onze kennislacunes liggen?
Het stimuleren van zo’n kritisch-onderzoekende houding
onder zorgprofessionals is één van de doelstellingen van het
Universitair Netwerk Ouderenzorg van VUmc (UNO-VUmc),
want het stellen van de juiste vragen is het begin van alle
wetenschap. ZorgSpectrum is één van de partners waarmee
we op dit gebied intensief samenwerken. Met elkaar vormen
we een academische werkplaats waarin we door middel van
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek werken aan betere
zorg en een betere toerusting van zorgverleners; bijvoorbeeld
op het gebied van probleemgedrag bij dementie en zorg voor
kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Sinds kort ontvangen
we daarvoor van het Ministerie van VWS een structurele
financiële ondersteuning. Dat is niet alleen een mooie erken
ning voor onze gezamenlijke inspanning, maar ook een extra
stimulans om onderzoek te doen dat echt belangrijk is voor
onze bewoners.
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DE VITALE
VIJF
Vitaliteit gaat over ‘je goed voelen’, zowel
fysiek als mentaal. Dit artikel laat zien
hoe ZorgSpectrum een bijdrage levert
aan vitaliteit bij onze cliënten, mantel
zorgers en medewerkers. Dit doen we
aan de hand van vijf voorbeelden.
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BEWEEGCLINICS
Een ballon overslaan, pingpongballetjes
mikken in een lege eierdoos, keuken
rollen omver schoppen met een bal…
Sinds vorig jaar geeft bewegingsagoog
Irma van Alebeek beweegclinics aan
cliënten van ZorgSpectrum. Dit doet
ze bij de dagcentra en bij Nieuw thuis
locaties. Ze geeft hiermee praktische
invulling aan de wens om meer te
bewegen met cliënten.
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Bij de beweegclinics worden activiteiten
gedaan waaraan een spelelement is
gekoppeld. “Op die manier wil ik
mensen laten ervaren dat bewegen leuk
is”, vertelt Irma. “Welke activiteiten ik
precies organiseer en hoelang de clinic
duurt, is afhankelijk van de groep.
Ik probeer er iets leuks van te maken

MANTELZORGONDERSTEUNING
waaraan iedereen op zijn of haar niveau
kan meedoen. Ik verplicht niemand om
dingen te doen, maar probeer mensen
wel altijd te stimuleren. Het is leuk als
ik zie dat cliënten plezier hebben.”
Daarnaast heeft Irma als bewegings
agoog een coachende rol naar mede
werkers. “De clinics zijn bedoeld als
stimulans voor collega’s om meer
beweegactiviteiten te doen met cliënten,
om bewegen een vanzelfsprekend
onderdeel te laten zijn van het dagelijks
leven. Door gebruik te maken van
dagelijkse voorwerpen als kranten,
pennen en wc-rolletjes wil ik laten zien
dat je niet veel nodig hebt om een
leuke, laagdrempelige beweegactiviteit
te organiseren.”
Meer lezen over het werk
van bewegingsagoog Irma?
Kijk op pagina 20-22.

‘Ik verplicht
niemand om
mee te doen,
maar ik probeer
mensen wel
altijd te
stimuleren.’
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Nederland kent een groot aantal
mantelzorgers. Mantelzorger zijn,
betekent dat u een naaste of iemand
anders uit uw directe sociale omgeving
helpt. Het is belangrijk dat u als mantel
zorger ook aan uw eigen mentale en
fysieke gezondheid denkt. Bij Zorg
Spectrum hebben we hier aandacht
voor. We kunnen u op verschillende
manieren ondersteuning bieden.
Hieronder een aantal voorbeelden.
Dagactiviteiten
In Nieuwegein, Houten en Vianen
bieden we dagactiviteiten en dagbe
handeling aan, waar uw naaste een of
meerdere dagdelen per week naartoe
kan. Dit kan uw naaste helpen om
structuur in de dag aan te brengen
en om meer sociale contacten op te
doen. Voor u als mantelzorger kan
het ook een belangrijke ondersteuning
zijn. Wanneer uw naaste overdag bij
ZorgSpectrum is, heeft u gelegenheid
om tot rust te komen of dingen voor
uzelf te ondernemen.

Logeren
Door allerlei omstandigheden kan het
zijn dat u tijdelijk niet voor uw naaste
kunt zorgen. Bijvoorbeeld omdat u
op vakantie gaat of zelf een medische
behandeling moet ondergaan.
Bij ZorgSpectrum bieden we dan
de mogelijkheid dat uw naaste komt
logeren op een van onze locaties.
In de logeerperiode nemen wij de
zorg volledig van u over en kunt u even
op adem komen.
Ervaringen delen met lotgenoten
Als mantelzorger kan het fijn zijn
om ervaringen te delen met andere
mantelzorgers. Dit kan bijvoorbeeld in
Alzheimer Cafés en Parkinson Cafés.
Een Alzheimer Café is een maandelijkse
informele bijeenkomst voor mensen
met dementie, hun partners, familie
leden en andere belangstellenden.
Het Parkinson Café is een ontmoetings
plek voor mensen met de ziekte van
Parkinson, hun naasten en andere
geïnteresseerden.
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Wilt u meer informatie over
mantelzorgondersteuning?
Ga naar onze website (Welke
zorg past bij mij? Mantelzorg
ondersteuning)

MINDFULNESS
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Om je vitaal te voelen, is ontspanning
ook belangrijk. Het is echter niet altijd
makkelijk om de zorgen van gisteren en
het denken aan wat morgen allemaal
moet, los te laten. Medewerkers kunnen
daarom vanaf eind april 2019 trainingen
Mindfulness volgen. “Mindfulness is
leven met aandacht. Het zorgt ervoor
dat je stopt met piekeren, minder stress
ervaart, effectiever werkt en lekkerder
in je vel zit”, legt adviseur Arbeid en

Gezondheid Kristel den Hartog uit.
“Je richt met Mindfulness de aandacht
op het heden. Gedachten over ‘gisteren’
en ‘morgen’ laat je varen. Je houdt je
bezig met wat je nu aan het doen bent.
In de trainingen worden praktische
handvatten en oefeningen aangereikt
om wat meer te leren ontspannen en te
leven in het nu.” Daarnaast zijn er twee
e-learning modules voor medewerkers
over vitaliteit en mindfulness.
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GEZONDE VOEDING
“Met kleine aanpassingen in de
voeding is soms al veel winst te
behalen.”
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Ilse Klaphake werkt als diëtiste bij
ZorgSpectrum en legt uit wat het
verband is tussen voeding en vitaliteit.
“Mensen die zich vitaal voelen, ervaren
een betere kwaliteit van leven en een
positief effect op het dagelijks functio
neren. Voeding heeft hier veel invloed
op. Een gezond voedingspatroon
verbetert de spierkracht en conditie
en vermindert de kans op infecties.
Daarnaast is wat iemand eet en
wanneer in belangrijke mate bepalend
of iemand zich goed voelt of minder
goed. Mensen zijn zich hier vaak niet
bewust van. Door kleine veranderingen
in je voedingspatroon kan je soms al
veel bereiken.”

Wat precies een goed voedingspatroon
is, verschilt per individu. De diëtisten
van ZorgSpectrum geven daarom
adviezen die aansluiten bij de persoon
lijke situatie en medische gezondheid
van onze cliënten. Hierbij wordt onder
meer rekening gehouden met factoren
als medicatie, slikproblematiek, veran
derende energiebehoefte en overof ondergewicht. “Voeding kan bijvoor
beeld de opname van medicatie
versterken of afbreken. Het advies kan
daardoor zijn om bepaalde voeding
wel of niet te nemen. En zo wel, welk
tijdstip het meest gunstig is.”
Benieuwd wat de diëtisten
voor u kunnen betekenen?
Kijk op onze website
(zoek op: Dieetadvies).

OMGAAN MET
FYSIEKE BELASTING
Wanneer je in de zorg werkt, heb je
te maken met belasting van je lichaam
bij de verzorging van cliënten. Bijvoor
beeld bij het wassen, het aandoen
van steunkousen en het verplaatsen
van cliënten. Het is belangrijk om zo
goed en veilig mogelijk om te gaan met
deze belasting om fysieke klachten
te voorkomen. Medewerkers volgen
daarom één keer per twee jaar de
training ‘Til je geen breuk!’. In deze
training wordt de kennis van fysieke
(over)belasting opgefrist. De praktische
inhoud stemt de trainer af op de
situaties waar de deelnemers tegenaan
lopen op de werkvloer.

Ook kantoormedewerkers kunnen
lichamelijke klachten ervaren. Onder
meer aan arm, nek en schouders.
Dit komt doordat beeldschermwerk
gepaard gaat met repeterende hande
lingen van de vingers en polsen en
statische belasting ‘hogerop’ in de
nek, schouders en armen. Daarnaast
hebben veel mensen een verkeerde
zithouding. Om fysieke klachten te
voorkomen, is het onder meer belangrijk
dat je werkplek op de juiste manier
is ingericht. Bij ZorgSpectrum hebben
we daarom bureaus, bureaustoelen
en beeldschermen die in hoogte
verstelbaar zijn.
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EN MEER...
‘Een gezond
voedingspatroon
verbetert
spierkracht
en conditie’
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Naast deze vijf voorbeelden doen we nog
meer dingen die
kunnen bijdragen
aan een vitaal gevoel,
waaronder:

Revalidatie-app:
Vorig jaar zijn we gestart met het
gebruik van de ‘Oefen app beroerte’
voor cliënten die een CVA (beroerte)
hebben gehad. Uit onderzoek blijkt
namelijk dat mensen die kort na een
beroerte meer fysieke oefeningen doen,
sneller weer zelfstandig zijn en eerder
naar huis kunnen.

Fysiofitness:
In Nieuwegein en Houten hebben we
fitnessgroepen waar mensen onder
begeleiding van een oefen- en fysio
therapeut werken aan hun kracht en
conditie.

Duofiets:
Op vrijwel al onze locaties hebben we
een duofiets te leen. Dit maakt het
mogelijk voor cliënten om samen met
hun mantelzorger of met een vrijwilliger
een fietsritje te maken.

Welzijnsactiviteiten:
We bieden diverse activiteiten aan voor
bewoners, zoals muziekoptredens,
sport en spel en creatieve bezigheden.
Fietsplan:
Het Fietsplan maakt het mogelijk
voor medewerkers om, onder bepaalde
voorwaarden, een nieuwe fiets aan
te schaffen met belastingvoordeel.
Hiermee willen we werknemers
stimuleren om met de fiets naar het
werk te gaan.

11

(Huis)dieren
‘Je bent gelukkiger en actiever en hebt
minder last van stress’. Onderzoek wijst
uit dat het hebben van (huis)dieren een
positief effect op mensen heeft. Ook als
er sprake is van een verhuizing naar een
Nieuw thuis, is het contact met dieren
nog steeds belangrijk. Daarom zijn er op
verschillende locaties van ZorgSpectrum
dieren te vinden. Sommige om te aaien,
sommige om te bekijken en er zijn zelfs
simulatiedieren. Een overzicht van een
aantal huisvrienden van ZorgSpectrum.

Aaihond
Er zijn veel vrijwilligers die samen
met hun hond naar een van de
woningen komen. Bij Het Houtens
Erf en De Geinsche Hof komt
bijvoorbeeld de hondenvereniging
op bezoek.

Huiskat Happy
De acht maanden jonge zwarte
kater Happy gaat met zijn baasje
Tinka mee naar De Geinsche Hof
zodra ze werkt. Bewoners reageren
enthousiast en willen hem graag
aaien. Happy vindt het allemaal
goed en begint gelijk te spinnen,
zichtbaar genietend van alle
aandacht. Het is de bedoeling om
binnenkort te oefenen met ‘logeren’.
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Huishond Coco
Op locatie De Plataan is er huis
hond Coco. Het Maltezer leeuwtje
is van Corrine, zij is de basisver
zorger en neemt Coco mee naar
huis. Zodra ze gaat werken mag de
vriendelijke hond mee. Daar krijgt
het hondje alle aandacht en liefde
van bewoners, maar geeft ze net
zoveel terug! Aan het einde van de
dienst is ze vaak wel moe.
Eenmaal thuis gaat ze dan vaak
even slapen en kruipt ze tegen
hond Lars aan. Tijdens de vakantie
van Corrine gaat ze met collega
Teuni mee.
Familie die gaat wandelen met hun
naaste, neemt Coco soms ook mee.
Ook geeft Coco troost als ze merkt
dat iemand verdrietig is.

Vissen
Zomaar wat wegmijmeren bij de
vissen en hun bewegingen volgen.
Veel cliënten geeft het rust om te
kijken naar de vissen. Met dank
aan vrijwilligers die de verzorging
van de vissen op zich nemen.

Boerderijdieren op bezoek
Bij Het Houtens Erf noemen ze het ‘dierensnoe
zeldag’. De plaatselijke kinderboerderij komt
dan langs en neemt kleine, tamme huisdieren
mee zoals cavia’s en konijnen. In Vreeswijk
komt Berts beestenboel ook langs en nam de
laatste keer zelfs een kalfje en alpaca mee.

Robotkat en –hond
Als er sprake is van vergevorderde
dementie, kan een echte hond of
kat te veel prikkels geven bij het
bewegen, of te hard geluid geven.
Een robotkat of –hond is hiervoor
een mooi alternatief.

Overige bijzondere dieren...
En hoewel ze misschien geen
huisdieren genoemd mogen
worden, ook de hangbuik
zwijnen in De Geinsche Hof
en de kippen in Vreeswijk
trekken de aandacht. En in het
lenteseizoen gaan groepen
bewoners met begeleiding van
medewerkers en vrijwilligers
soms naar de lokale boerderij
om lammetjes te bekijken.
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Kom verder

Een pianist/dirigent, een accordeonist, zes
vrijwilligers en 18 koorleden. Zondag 3 maart
ging een wens in vervulling van bewoners van
ZorgSpectrum locatie Vreeswijk. In de kleine
zaal van theater De Kom in Nieuwegein gaven
zij een benefietconcert.
Elke woensdagmiddag zingt het koor De Boulevard
Singers met ondersteuning van vrijwilligers. Dankzij
een match op de Beursvloer via ‘Samen voor Nieuwegein’
kon de droom van bewoners om eens een echt optreden
te geven, werkelijkheid worden.

“Ik kijk mijn ogen
uit. Dit theater
vind ik zo mooi.
Alles is zo netjes.”
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Nieuw repertoire
Raimond Metting is sinds kort dirigent/pianist van het koor.
Hij wilde De Boulevard Singers uitdagen en zorgde daarom
voor een nieuw repertoire. “Voorheen zong het koor vooral
liedjes uit de vorige eeuw. Het repertoire is nu iets moderner.
En ze zingen nu ook in het Engels.”
Voor het optreden in De Kom hebben de koorleden een
halfjaar kunnen oefenen op de nieuwe nummers. Het publiek
kon onder meer luisteren naar en meezingen met ‘Het Dorp’,
‘I have a Dream’, ‘Una Paloma Blanca’ en meer. Met pianobe
geleiding van Raimond en bij een aantal liedjes met begelei
ding van accordeonist Peter Vermeulen.

Voor de meeste koorleden was het de eerste keer dat ze een
theateroptreden gaven. Zo ook voor mevrouw Schriel (87),
4 jaar lid van het koor. “Ik kijk mijn ogen uit. Ik vind dit theater
zo mooi. Alles is hier zo netjes.”
Ook mevrouw De Vos (89) heeft een optreden als dit nog nooit
gedaan. Ze heeft 10 jaar koorervaring opgedaan bij een koor
in Utrecht en zingt sinds een paar maanden bij De Boulevard
Singers. “Ik vind het heel leuk dat ik ben uitgekozen om hier
naartoe te gaan.”
Solo
Tijdens het optreden was voor mevrouw Van Keulen (94) een
speciale rol weggelegd. Bij ‘Tulpen uit Amsterdam’ zong ze
twee coupletten solo, met hulp van vrijwilligerscoördinator
Gea Evers. Mevrouw Van Keulen, vijf jaar koorlid, vond dat
erg leuk om te doen: “Zingen heb ik van huis uit meegekregen.
Mijn vader was kolenboer en was vaak helemaal zwart.
Als hij weer schoon was, was hij altijd aan het zingen.”
Na afloop kregen de deelnemers een bosje bloemen.
De koorleden en het publiek hebben genoten van het
benefietconcert. De kaartopbrengst komt ten goede van
het koor. Het was een geslaagde middag.
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Winterunit
Succesvol eerste
samenwerkingsjaar

Van januari tot begin maart was de
‘Winterunit’ open in het St. Antonius
Ziekenhuis. Een initiatief van het
ziekenhuis in samenwerking met
ZorgSpectrum om de doorstroom van
grieppatiënten te verbeteren.

De lente is begonnen! Een natuurlijk moment
om de Winterunit te verhuizen. De winterunit
werd 7 januari geopend in het St. Antonius
Nieuwegein. Op 4 maart werden cliënten die er
op dat moment nog verbleven, verhuisd naar
ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis (Houten),
De Geinsche Hof (Nieuwegein) of een andere
zorgorganisatie.
Zorgvraag stijgt in wintermaanden
Elk jaar stijgt de zorgvraag in het ziekenhuis
gedurende de wintermaanden (december-maart)
vanwege kwetsbare patiënten met de griep.
Dit leidde tot beddenschaarste omdat patiënten
medisch gezien niet meer in het ziekenhuis
hoefden te blijven, maar ook nergens anders
terecht konden. Er bleken onvoldoende mogelijk
heden om patiënten na ziekenhuisopname door
te laten stromen naar andere zorgaanbieders in
de regio. In de griepperiode hebben niet alleen
patiënten griep, maar ook medewerkers.
Daardoor was er onvoldoende personeel om de
extra ziekenhuisbedden voor grieppatiënten te
openen. Met elkaar zochten we naar een oplossing!
Ketenverpleegkundigen
Samen startten we de werving van ketenverpleeg
kundigen. Hierdoor was het mogelijk in het
ziekenhuis en aansluitend in het verpleeghuis
extra bedden te openen. En zo zijn er in januari
zes nieuwe collega’s gestart op de Winterunit:
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Margreet, Klaudia, Alda, Anne, Caroline en Klazina.
Samen met de cliënten die in maart nog op de
Winterunit lagen, verhuisden zij allemaal mee naar
Het Haltna Huis. Zij mogen in mei kiezen of zij hun
dienstverband in het St. Antonius Ziekenhuis willen
voortzetten of bij ZorgSpectrum.
Vroegtijdige revalidatie
De belangrijkste meerwaarde voor patiënten die
op de winterunit in het ziekenhuis verbleven, was
het feit dat zij vroegtijdig konden starten met
herstellen en revalideren. Meer dan op een regu
liere plaats in het ziekenhuis werd er gewerkt aan
het herstel van de cliënt. Ook als er later nog
sprake was van een intensiever revalidatietraject,
leverde het veel effect op als de patiënt al vroeg
tijdig kon starten met een actief herstel.
Voeding als herstelsucces
De ketenverpleegkundigen hebben een belangrijke
rol gespeeld in het bevorderen van het herstel van
de patiënten. Zij stimuleerden om meer te bewegen
en zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Ook
gezonde voeding hoort daarbij. Om het eten te
stimuleren, werd er gezamenlijk gegeten onder het
gegeven “Zien eten, doet eten”. Door een diëtist
werden gevarieerde maaltijden geadviseerd.
Daarnaast zorgde gezonde snacks ervoor dat ook
tussendoor werd gegeten en de patiënten goed
konden aansterken. Om de voortgang te meten
werd er wekelijks een test afgenomen.
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Feiten en Cijfers

Interview met
ketenverpleegkundige Anne

Aantal patiënten dat we hebben ondersteund van 7 januari tot 4 maart

48

Gemiddeld aantal dagen dat een patiënt
op de winterunit verbleef

8,2

Waar gingen de patiënten na hun
verblijf op de winterunit heen?

Hoeveel patiënten kozen ervoor om bij
ZorgSpectrum verder te revalideren?

Meer dan op een
reguliere plaats in het
ziekenhuis werd er
gewerkt aan het herstel
van de cliënt.
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27
12
8
1
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patiënten

dagen
verder revalideren
naar huis
opname (langdurige zorg)
eerstelijnsverblijf

patiënten

Specialist Ouderengeneeskunde
Naast de medische zorg door de ketenverpleeg
kundige en de arts uit het ziekenhuis, was ook
een Specialist Ouderengeneeskundige betrokken
bij het herstel van de cliënten. Het voordeel hiervan
is dat de Specialist Ouderengeneeskunde veel
inzicht heeft in de medicatie bij ouderen, maar ook
een goed beeld heeft welke nazorg het beste bij
de patiënt past. De nazorg kon dan alvast in gang
worden gezet. Bijvoorbeeld in de vorm van thuis
zorg als een cliënt naar de thuissituatie kan
terugkeren, of het regelen van een vervolgplek
om te revalideren.
De winterunit duurt nog tot 31 mei. Maar nu al
laten cijfers zien dat het een succesvol eerste
samenwerkingsjaar is. Ook medewerkers zijn
erg tevreden over de samenwerking en merken
hoeveel meerwaarde het biedt als de care (zorg)
en cure (ziekenhuis) nog intensiever gaan
samenwerken. Wij zijn als organisatie gestart
de lokale samenwerking te versterken en gaan
dat nog breder inzetten in de komende periode.

Zoveel mogelijk uit bed:
een actieve benadering
versnelt het herstelproces
van de patiënt

Ketenverpleegkundige Anne Hoendervanger
(31 jaar) is één van de zes ketenverpleeg
kundigen die op de winterunit is gestart in
januari en deelt graag haar ervaring.

Ervaring op de winterunit in het
St. Antonius ziekenhuis
Anne: “Ik heb lang gewerkt in Baarn als verpleeg
kundige in de langdurige zorg voor verstandelijk
gehandicapten. Ik wilde graag ervaring opdoen
in revalidatiezorg die tijdelijk en korter is. Die
afwisseling leek mij een uitdaging, ondanks dat
ik ervaarde dat langdurige zorg voldoening geeft.
Op de winterunit in het St. Antonius, ervaarde ik
een wereld van verschil met de langdurige zorg.
Het is snel schakelen en je inlezen in nieuwe
patiënten. Het leek me lastiger om in korte tijd een
patiënt te leren kennen, maar dat bleek helemaal
niet zo te zijn. Door een revalidatietraject werk
je intensief samen en merk je al heel snel wat
belangrijk is voor een patiënt en hoe je hem of
haar het beste kunt ondersteunen.
Een groot verschil met de langdurige zorg is dat
het werken nu ‘klinischer’ is. Ik bedoel daarmee dat
ik bijvoorbeeld meer controles uitvoer bij patiënten
en kijk hoe zij daarop reageren. In een verpleeghuis
zou je die controles in eerste instantie niet eens
doen. Je kijkt eerst meer naar het totaalbeeld van
een cliënt en als je daar iets verontrustends in ziet,
ga je verder zoeken. Ik merkte op de winterunit dat
patiënten door onze begeleiding snel vooruitgang

boekten in hun herstel of revalidatie. We benaderen
patiënten altijd vanuit de positieve kant en prik
kelen ze om zelf actief te zijn. Dat zie je terug in
de periode van herstel. Hoe mooi is het om te zien
dat iemand in bed op de afdeling komt en na twee
weken met een rollator zelfstandig de afdeling af
loopt. Daar ben ik echt trots op.”
Ervaring op de revalidatieafdeling in
Het Haltna Huis
Anne ‘verhuisde’ mee naar de revalidatieafdeling in
Het Haltna Huis. “Wat me vooral opviel was dat in
het ziekenhuis de meeste patiënten nog ziek waren
en daarom wat passief. Eenmaal op de revalidatie
afdeling konden zij verder aansterken en waren zij
klaar om actief te gaan revalideren. Opvallend was
dat er tussen alle behandelaren effectief wordt
samengewerkt en per cliënt een goede afstemming
plaatsvindt. Voor de cliënten is het fijn een eigen
ruime kamer te hebben met een eigen keuken
blokje en badkamer. De omgeving is huiselijker dan
in het ziekenhuis.”
“De afgelopen maanden heb ik zoveel nieuwe
mensen ontmoet en ervaring opgedaan. Daardoor
heb ik al ongelofelijk veel gezien en geleerd en de
pilot is nog niet eens voorbij! Ik ben pas twee
weken in Het Haltna Huis, dus het is nog te vroeg
om te zeggen waar ik me het meest op mijn plek
voel, in het ziekenhuis of op de revalidatieafdeling
in een verpleeghuissetting.
Maar één ding is zeker, ik heb het er erg naar
mijn zin!”
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EEN DAG MET...
Irma van Alebeek werkt sinds
vorig jaar als bewegingsagoog
bij ZorgSpectrum. In haar
werk maakt ze mensen
bewust van hoe bewegen kan
bijdragen aan een betere
kwaliteit van leven. Ze heeft
een coachende rol naar medewerkers en laat zien hoe ons
beweegbeleid praktisch ingevuld kan worden.

8:30
Mijn werkdag begint vandaag bij
ZorgSpectrum locatie Het Haltna
Huis in Houten. Ik heb een overleg
met de fysiotherapeut. Zij is bezig
met een beweegkaart met
oefeningen voor cliënten en
ik denk hierover mee.

Bewegingsagoog
Irma van Alebeek

De rest van de ochtend ben ik in
Houten op de dagbehandeling. Ik kijk
mee hoe de collega’s van het dagcentrum bewegen hebben geïntegreerd in
het programma. Dit keer doet de groep
een kringactiviteit. Ik geef als tip dat
sommige oefeningen wat langer
gedaan kunnen worden, omdat het
soms even duurt om een beweging
onder de knie te krijgen.
Deze tip wordt meteen opgepakt.

“In 2016 ben ik afgestudeerd in sporten bewegingseducatie en daarna ging
ik aan de slag in de ouderenzorg. Sinds
maart 2018 werk ik bij ZorgSpectrum.
Mijn functie bewegingsagoog is nieuw
hier. Ik werk daarom nog parttime, drie
dagen per week, meestal tussen de vijf
à zes uur per dag. Ik ben begonnen op
de dagcentra en de laatste tijd komen
daar ook Nieuw thuis locaties bij.


9:15
Na het overleg ga ik aan de
slag met allerlei administratieve zaken, zoals het maken
van een planning en het
beantwoorden van mails.
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11:00

De beweegclinics duren meestal tussen de 15
minuten en een uur en zijn aan tafel of in een kring.
Welke activiteiten ik precies doe, is afhankelijk van
de groep. Vaak begint het met een warming up, al
dan niet op muziek. Daarna doen we spelletjes.
Dit kan van alles zijn. Zo deed ik in Vreeswijk laatst
een spel met kegels en een bal. We zaten in een
kring en iedereen had een kegel die hij of zij moest
verdedigen. Het was de bedoeling om de bal over
te schoppen naar elkaar en te proberen elkaars
kegel om te schieten.
Ook laat ik in mijn clinics zien dat je met dagelijkse
voorwerpen leuke spelletjes kunt doen. Je kunt
bijvoorbeeld kranten verscheuren en weer in elkaar
puzzelen, met een pen dopjes wegschieten en
wc-rolletjes gebruiken als mikpunt op een tafel.
En ook overgooien met een ballon doet het altijd
goed. Om te voorkomen dat je steeds de ballon van
de grond moet rapen, maak ik deze vast aan een
touw. Zo kunnen de cliënten de ballon zelf aan het
touw omhoog trekken.

ZorgSpectrum heeft dagcentra in Nieuwegein
(De Geinsche Hof en Vreeswijk), Houten
(Het Haltna Huis) en Vianen (Hof van Batenstein).
In totaal kom ik bij zeven groepen, meestal om
de twee á drie weken. Ik probeer te variëren in de
momenten waarop ik naar de locaties ga, zodat
ik zoveel mogelijk cliënten en ook medewerkers
zie. Ook bij de woningen van Nieuw thuis wissel
ik de dagen af dat ik er ben om op die manier
verschillende medewerkers te kunnen zien.
Als bewegingsagoog geef ik beweegclinics aan
cliënten en coach ik medewerkers hoe ze bewegen
kunnen toepassen in het dagelijks leven van de
cliënten. Tussen de groepen waar ik kom, merk ik
grote verschillen. Dit komt onder meer doordat ik
met verschillende doelgroepen werk. Bijvoorbeeld
met cliënten met dementie en met cliënten die een
lichamelijke aandoening hebben. De begeleiding
voor het bewegen is daarom ook anders. Boven
dien merk ik dat de ene groep meer gewend is om
te bewegen dan de andere groep.

12:00
Ik lunch deze keer in de auto
op weg naar mijn volgende
afspraak.
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12:30
’s Middags ben ik bij locatie Het
Houtens Erf. Hier ga ik langs om een
beweegactiviteit te doen met bewoners
van woning I en J. Ik had gerekend op
een tafelactiviteit, maar omdat de groep
groot is, wordt het een kringactiviteit.
Daar heb ik eigenlijk niet de juiste
spullen voor, maar met wat improviseren lukt het om er een gezellig
beweegmoment van te maken.

De clinics geef ik in mijn zogenoemde beweeg
weken. Daarnaast heb ik kijk-weken. Deze kijkweken zijn bedoeld om tips te geven aan collega’s
hoe zijzelf bewegen kunnen inzetten, om een
positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van
leven van de cliënten. De medewerkers doen dan
zelf activiteiten met de cliënten. Ik kom langs om
te kijken en om tips te geven.
Wat me bijvoorbeeld opvalt, is dat medewerkers
vanuit hun verzorgende en ondersteunende
houding vaak geneigd zijn om handelingen over
te nemen. Ik zie dan een medewerker fruit snijden
en denk dan: om het bewegen te stimuleren, kan
meneer of mevrouw dit niet zelf? Natuurlijk heeft
iemand soms hulp nodig, maar het komt ook voor
dat de cliënt prima in staat is om het zelf te doen.
Dit lijkt misschien iets kleins, maar ook zo’n
dagelijkse handeling uitvoeren, is beweging.
Bovendien geef je de cliënt een stukje eigenwaarde
door zelfredzaamheid te stimuleren.




13:15
Na afloop van de beweegactiviteit
evalueer ik met de medewerkers
hoe het is gegaan. Dingen die me
zijn opgevallen bij cliënten noteer
ik ook voor mezelf, zodat ik op een
later moment kan terugzien wat ik
de volgende keer anders kan doen.
Daarna zit mijn werkdag erop en
rijd ik terug naar huis.
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Ik vind het leuk om te zien dat het, met name op
de dagcentra, steeds beter lukt om bewegen een
vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn. Bij Nieuw
thuis zitten we nog in een opstartfase, maar ook
hier heb ik vertrouwen dat cliënten meer aan
beweging gaan doen. Uiteindelijk is mijn ambitie
dat op elke locatie van ZorgSpectrum voldoende
wordt bewogen. Dus elke dag een half uur. Dat
hoeft niet dertig minuten achter elkaar te zijn, maar
kan bijvoorbeeld ook twee keer een kwartier zijn.”

In het Kort
25 jaar
ZorgSpectrum
Het was in 1994 dat de stichtingen SHVVN/SHBN/
SRVN en Haltna werden samengevoegd tot één
stichting: ZorgSpectrum. Dat vinden we reden voor
een feestje. In de 2e helft van 2019 wordt voor alle
bewoners, familie, samenwerkingspartners, vrijwilli
gers en medewerkers een activiteit georganiseerd
om dit jubileum te vieren. We houden u uiteraard op
de hoogte.

WelkomApp
We vinden het belangrijk dat nieuwe collega’s zich
snel welkom voelen bij ZorgSpectrum. Persoonlijke
aandacht maakt een groot verschil. Sinds kort
hebben we hiervoor een digitaal hulpmiddel:
de Welkom App. Het is geen vervanging van het
inwerkprogramma, maar een aanvulling. De Welkom
App helpt nieuwe collega’s om ZorgSpectrum beter
te leren kennen en snel wegwijs te worden binnen
ZorgSpectrum. Je leest er allerlei informatie, bijvoor
beeld over wat we doen als organisatie en praktische
informatie over de locatie waar de nieuwe collega
aan de slag gaat. Zo kan een nieuwe collega zich
al vanuit huis voorbereiden op de nieuwe baan bij
ZorgSpectrum.

Dagbehandeling jonge
mensen met
dementie
Sinds maart biedt ZorgSpectrum Overdag bij ons
(de dagactiviteiten) elke vrijdag dagbehandeling
voor jonge mensen met dementie in locatie Het
Haltna Huis (Het Kant Huis). Het streven is om
door te groeien naar een aanbod van vijf dagen
per week.
Er zijn ongeveer 12.000 jonge mensen in Nederland
waarbij de diagnose dementie is vastgesteld.
Het gaat dan om mensen jonger dan 65 jaar.
Het herkennen ervan is niet makkelijk, omdat
dementie bij jonge mensen zich niet zozeer laat
kenmerken door geheugenproblematiek (zoals bij
ouderen), maar vaak door gedragsveranderingen.
Er zijn overeenkomsten met een reguliere dag
behandeling, maar ook verschillen. Dit komt
allereerst doordat jonge mensen met dementie
nog volop in het maatschappelijke leven staan;
ze hebben vaak een baan en een gezin. Soms
zijn er nog thuiswonende kinderen. Men vervult
verschillende rollen zoals die van partner, werk
nemer en ouder. De impact van de dementie is
hierdoor groot. Bij de dagbehandeling kunnen
we hier individueel aandacht aan besteden.

Jaarbeeld 2018
Bent u nieuwsgierig naar wat er bij ZorgSpectrum
is gebeurd in 2018? Dan nodigen we u graag uit
een kijkje te nemen in ons digitale jaarbeeld.
Hierin leest u de belangrijkste ontwikkelingen van
het afgelopen jaar. Een jaar waarin we met elkaar
verschillende inspanningen hebben verricht om
onze visie op zorg nog duidelijker inhoud te geven.
Op deze manier komen we steeds dichterbij
onze ambitie, namelijk het bieden van de beste
ondersteuning dicht bij de klant! U kunt het jaar
beeld lezen op de website van ZorgSpectrum,
www.zorgspectrum.nl.
23

Samen verder
‘Ik kijk hoe
dingen wel
kunnen’

Hoe ik daarmee omga? Je moet het accepteren.
Ik wist al heel lang dat dit moment zou komen. En
ik weet ook dat als ik 30 jaar eerder was geboren,
dat ik dan op jongere leeftijd al blind was geweest.
Uiteindelijk hoop ik dat artsen zo ver komen dat
mensen met glaucoom niet meer blind worden.
Voor mij is er sindsdien veel veranderd. Dingen
die vanzelfsprekend waren, zijn dat niet meer.
Als ik met jou in gesprek ben, probeer ik een
voorstelling te maken van hoe jij eruit ziet. Over
zulke dingen hoef je niet na te denken als je kunt
zien. Blind zijn kost dan ook veel energie.
De grootste verandering is dat ik afhankelijk ben
geworden van anderen. Als ik mijn vrouw wil
verrassen met een plak chocola, moet iemand met
me mee naar de winkel. Gelukkig heb ik veel lieve
mensen om me heen. Mijn vrouw, mijn kinderen en
kleinkinderen, vrienden… Ook ben ik iemand die
altijd kijkt naar hoe dingen wel kunnen. Ik ben blind,
maar verder mankeer ik niets.
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Wandelen, boeken lezen, naar de markt gaan.
Dirk de Vor (91) is een ondernemende man.
Samen met zijn vrouw Hil (88) woont hij in een
appartement in hartje Maarssen. Een aantal
jaar geleden kwam Dirk terecht op de dagbehandeling bij ZorgSpectrum locatie Het Haltna
Huis in Houten. Reden hiervoor is dat hij op
82-jarige leeftijd volledig blind raakte. Een
gebeurtenis die hij al lange tijd zag aankomen…

Elke dinsdag ga ik naar de dagbehandeling in
Houten. In de ochtend ga ik een uur wandelen
met een wandelmaatje en in de middag doen
we hersenspelletjes met de groep. Ik ben hier
terechtgekomen via Bartiméus, een stichting die
mensen met een visuele beperking ondersteunt.
Ik heb heel veel aan hen te danken. En ook voor
de meiden op de dagbehandeling neem ik mijn
petje af. Ze doen erg hun best om een zo goed
mogelijk programma samen te stellen.

“Op mijn 40ste kreeg ik glaucoom, een oogziekte
waardoor de oogzenuw beschadigt, meestal door
een verhoogde oogdruk. Dit kan leiden tot blind
heid. Artsen hebben dit voor mij heel lang kunnen
uitstellen met druppels en operaties. Tot ongeveer
acht jaar geleden. Toen raakte ik het zicht van mijn
eerste oog kwijt. Het tweede oog volgde niet veel
later. Binnen een paar maanden was het gebeurd.

Ook op andere dagen doe ik van alles, zoals
muziek luisteren en boeken lezen (luisteren).
Daarnaast wandel ik elke woensdagochtend met
de wandelvereniging en ga ik elke donderdag met
mijn buurman naar de markt voor kaas en brood.
Ik moet zeggen: ik heb me nog geen dag verveeld.
Ik ben heel dankbaar voor alles wat ik kan doen
en voor iedereen die me helpt.”

