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Samenwerking
informele zorg

Voorwoord

Zo zien wij zorg:
de klant centraal.

Kansen om de zorg voor
onze naasten te verbeteren

U bepaalt uw
zorgwensen
Welke behoefte heeft u op dit moment in uw
leven? Die afweging kunt u zelf het beste
maken. En als u wilt, denken we hierover
graag met u mee. U kunt er bijvoorbeeld voor
kiezen om thuis ondersteuning te krijgen bij
uw dagelijkse verzorging, maar ook om een
aantal dagdelen per week de dagactiviteiten
bezoeken.

Help, het is vakantie!

Een waaier aan
mogelijkheden
Wij bieden u letterlijk een spectrum aan
zorgmogelijkheden: van lichte ondersteuning
bij u thuis, tijdelijke zorg en behandeling
in een van onze behandellocaties èn

Voor alle fasen van
uw zorg

intensievere zorg in een nieuw thuis in een
van onze zorglocaties.

Heeft u na een tijdje behoefte aan een
andere vorm van zorg: bij ons kunt u
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makkelijk overstappen.
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Na tijdelijk bij ons te zijn geweest,

Of u kunt weer gewoon thuis zorg krijgen

kunt u bijvoorbeeld weer beschut

nadat u bij ons hersteld bent.

thuis gaan wonen.
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Hoewel vakanties enorm belangrijk
zijn om de energie weer op te laden,
is het voor een aantal ook een periode
van zorg en stilte. Stel bijvoorbeeld
dat uw naaste afhankelijk is van zorg
en ondersteuning, dan vindt u het
belangrijk dat tijdens uw vakantie,
andere familieleden die zorg tijdelijk
overnemen. Zo kunt u met een gerust
gevoel op vakantie. Een ander doet
dan tijdelijk de was, houdt de tuin bij,
doet een boodschapje. Eigenlijk de
dingen die u gewend bent om voor
bijvoorbeeld uw vader of moeder te
doen. Wellicht stemt u in uw familie
de vakantieperiodes daarop af.
Ook binnen ZorgSpectrum is die
afstemming noodzakelijk. Want hoewel
medewerkers het hele jaar hard werken
om het rooster rond te krijgen, moet
er in de vakantieperiode nog een extra
tandje worden bijgezet. Voor mensen
die van zorg afhankelijk zijn, zijn de
vakantieperiodes soms leeg en stil. We
zijn daarom heel dankbaar dat naasten
van onze bewoners zich extra inzetten
in deze periode en dat collega’s van
kantoor een handje meehelpen in de
zorg. Ook zijn we enorm blij dat we ruim
honderd vakantiekrachten hebben
kunnen inzetten om met name aandacht
te besteden aan welzijnsactiviteiten en

zo het vakantiegevoel in te kunnen
vullen. Jonge, enthousiaste vakantie
krachten, waarvan we hopen dat ook
zij in hun toekomst voor een beroep
in de zorg gaan kiezen. Een van die
vakantiekrachten is Anne. In dit maga
zine vertelt zij dat zij werken in de
zorg letterlijk met de paplepel kreeg
ingegoten, want ook moeder Esther
en oma Ida werken bij ZorgSpectrum.
Daarnaast leest u het verhaal van
Frans en zijn echtgenote Monique.
Frans kreeg op zijn 60e dementie.
Hij vertelt over de impact die het heeft
op zijn leven en wie er in zijn netwerk
belangrijk voor hem is. Ook zijn echtge
note en kinderen komen aan het woord.
Veel ervaringen in dit magazine laten
zien hoe belangrijk het is dat zorg
professionals (formele zorg) en directe
naasten (informele zorg) met elkaar
samenwerken. Hier ligt een geweldige
kans om de zorg voor onze naasten
te verbeteren. Heeft u ideeën hoe we
hier bij ZorgSpectrum beter op in
kunnen spelen? Ik hoor ze graag!

Vivian Broex
Raad van Bestuur
v.broex@zorgspectrum.nl
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DEMENTIE OP

JONGERE LEEFTIJD
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Als je dementie hebt, raakt dat niet jou
alleen. Je partner, kinderen, naasten…
Frans heeft op jongere leeftijd dementie
gekregen. Welke invloed heeft dat op zijn
directe omgeving? En dan met name op
zijn echtgenote Monique?
Hoe komen de formele (professionele)
zorg en de informele zorg (mantelzorg)
hierin samen om Frans te ondersteunen
bij zijn ziekte?
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Ik druk op de deurbel. Er klinkt een vrolijk gezang
vanuit de gang. De deur gaat open en ik kijk naar
de grote lach en vriendelijke blik van de 69-jarige
Frans. Sportief gekleed, korte spijkerbroek, vlot
T-shirt. In die eerste kennismakingsminuten is er
nog weinig waardoor je merkt dat Frans dementie
heeft. Met Frans en zijn vrouw Monique ga ik
in gesprek over wat het betekent om op jongere
leeftijd dementie te krijgen. Ook zijn kinderen
Rinske en Jurre vertellen over de invloed die het
op hun leven heeft.
“Wil je koffie? Ik heb ook cappuccino..”
vraagt Frans. Ondertussen kleedt
Monique zich nog snel om, zij komt net
terug van de fysiotherapeut. Monique:
“Sorry hoor, het interview was me
helemaal ontschoten”. Frans lacht:
“Kijk, dát heb ik nou dus heel vaak…”
Humor kenmerkt de relatie tussen
Frans en Monique.
Frans is in zijn werkzame leven verte
genwoordiger geweest in de horeca.
“Ik reed het hele land door. Maar helaas,
autorijden lukt nu niet meer. Het is ook
niet verstandig. Mijn reactievermogen is
slechter en dat levert te veel gevaarlijke
situaties op. Niet alleen voor mezelf,
maar ook voor anderen.”
“Het is gewoon de leeftijd”
Als je nog jong bent, ligt de diagnose
‘dementie’ niet voor de hand. Monique:
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“Er waren wel signalen, maar zo subtiel
dat je ze niet herkent en in verband
brengt met dementie. Frans zijn opa,
vader en zijn tantes hebben ook een
vorm van dementie gehad. Maar omdat
Frans bij de eerste signalen nog maar
rond de 60 jaar was, dachten we daar
niet direct aan. Toch voelde ik dat er
iets niet klopte. Voor onze vraag naar
verder onderzoek, zijn we in drie jaar
tijd, drie keer naar de huisarts geweest.
We begrepen elkaar gewoon niet meer.
In eerste instantie kregen we te horen
dat het ‘gewoon bij de leeftijd hoort’.
Dat veranderingen in je leven, zoals
pensioen, een andere levensstijl,
kleinkinderen, je gedrag en gemoeds
toestand kunnen beïnvloeden. Later
werden we op relatietherapie gestuurd,
na 40 jaar huwelijk! Onze vraag om
verder onderzoek naar dementie werd
beantwoord met de mededeling dat

het geen dementie was. Dat werd
beoordeeld op basis van een simpel
vragenlijstje. Als het dus géén vorm
van dementie is, denk je aan scheiden.
Het gaf een hoop eenzaam nachtelijk
gepieker.”
Uiteindelijk werden Frans en Monique
doorverwezen voor hersenonderzoek
en werd de diagnose Alzheimer gesteld,
een vorm van dementie. Monique:
“Hoe erg ook, het gaf een soort rust.
We begrepen tenminste wat er aan de
hand was. Het lag niet aan Frans. Maar
ondertussen waren we wel drie jaar
verder. Vreselijk jammer zijn de drie
verloren eenzame jaren. Als we op tijd
waren doorverwezen naar bijvoorbeeld
een geheugenpoli, hadden we nog
kunnen genieten van de goede jaren.
Want dan weet je waar het vandaan
komt.”

Formele zorg

Informele zorg

Casemanager Muriel
van het Mobiel Geriatisch Team

Echtgenote Monique

Begeleiders Susanne en Diana
van het dagcentrum
Psycholoog Claire
Beweegactiviteiten met Janna
tijdens de dagactiviteiten
Huisarts

Kinderen Jurre en Rinske
Vrienden Peter en Riet
Buren Peter, Ria en Olaf
Familie en vrienden
Vrijwilligers
via www.handjehelpen.nl

Hulp bij het huishouden
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‘Wat er nog
komen gaat,
daar denken
we maar niet
zoveel over
na...’

Echtgenote
Monique
(66 jaar)
“Nog niet zo lang geleden ben ik gestopt met
werken. Ik had een etalage- beurs en showroom
verzorgingsbedrijf. Toen de combinatie van werk
en zorg te zwaar werd, heb ik de zaak verkocht.
Dat voelde als een opluchting, hoe fijn ik het
werken ook vond.

Monique

Wat ik moeilijk vind, is dat het voor de buitenwereld
lijkt dat weinig is veranderd. Mensen die Frans even
niet gezien hebben, krijgen de indruk ‘dat hij
gewoon een beetje vergeetachtig’ is. Ik wil er ook
niet meer tegenin gaan, dat kost me teveel energie.
Ik haal troost uit de facebookpagina die ik zelf heb
opgezet. Daar praat ik met lotgenoten, specifiek
partners, over de gevolgen, de angst en je verande
rende leven met Alzheimer. Als ik er eens doorheen
zit, is er altijd wel iemand online voor een gesprek
en opbeurend woord.
Dementie… en dan?
Frans: “Als je dat hoort, dan is dat niet
leuk. En ik merkte er zelf niet veel van.
Ik kon op zich nog steeds de dingen
doen die ik wilde en belangrijk vond.”
Monique: “Dat klopt. In de beleving van
Frans veranderde er niet veel, maar
de verhouding in je relatie wordt toch
anders. In het Alzheimercafé kregen
we weliswaar tips, maar in de praktijk
zochten we naar lotgenoten van onze
eigen leeftijd, ook om je emoties te
delen. Je zoekt houvast en naar
manieren waarop je de toekomst met
vertrouwen in kunt gaan. Maar die
zijn er gewoonweg niet. Zo zochten
we onder andere steun in een andere
voedingswijze en eetpatroon: veel
groenten, geen suiker of gluten…
Kortom, een gezonde levensstijl.
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Hoewel gezonde voeding áltijd goed
is, bleek uit onderzoek bij Frans dat
het de dementie niet tegenhield of
vertraagde. Inmiddels hebben we de
Alzheimer geaccepteerd, en maken
we er geen geheim van. We zijn er
open in naar iedereen toe. Het is geen
schande, het is pech en je moet ermee
leren omgaan.”
Professionele hulp
In de zoektocht naar ondersteuning,
kwamen ook de casemanager en de
psycholoog in beeld. Monique: “Het is
na een moeizame en eenzame periode,
fijn te beseffen dat je er niet alleen
voor staat. Met de casemanager Muriel
bespreek ik hoe ik met de ziekte van
Frans om kan gaan en hoe ik daarbij
ook tijd en aandacht voor mezelf kan

houden. Dat schiet er namelijk nog
wel eens bij in. Zij signaleren op tijd
wanneer het niet meer gaat. Ze geven
het advies er een paar dagen uit te
gaan. Frans gaat een dag per week
naar de dagactiviteiten, speciaal voor
jonge mensen met dementie.
Daar heeft hij het naar zijn zin.” Frans:
“In het begin moest ik wennen, maar
de meiden die er werken, zijn zorgzaam
en gezellig. Inmiddels heb ik er ook
bijzondere vriendschappen. We gaan
erop uit, en iedereen heeft wel iets waar
hij goed in is. De een vindt bijvoorbeeld
koken leuk, de ander fotografie. Ook
als je dementie hebt, kun je je hobby’s
blijven doen. In deze tijd kijk ik bijvoor
beeld graag naar de Tour de France.”

Om de zorg vol te kunnen houden, hebben we vaste
momenten per jaar afgesproken waarop ik een
paar dagen vrij neem. De formele en informele zorg
voor Frans moet dan goed geregeld zijn. Binnen
kort ga ik naar Parijs. Wandelen, boeken lezen en
lekker de Franse taal spreken.

Wat ik mensen zou willen meegeven die iemand
met dementie in hun naaste omgeving kennen: heb
aandacht voor de partner, die ook vaak mantel
zorger is. En stel vragen: “Hoe gaat het met je?
Kan ik je ergens mee ontlasten? Wil je eens een
kop koffie samen drinken?” Het steunt enorm als
anderen begrip tonen. En de mensen die zelf een
partner met dementie hebben, wil ik ook advies
meegeven: mensen zeggen snel “Als je hulp nodig
hebt, zeg het dan hé.” Vraag en accepteer dan ook
de hulp. Op tijd, zodat je partner ook aan die hulp
kan wennen.”


Partners van jonge mensen met dementie
kunnen lid worden van de besloten facebook
pagina van Monique: alzheimer/dementie in
voor- en tegenspoed

‘Aandacht
voor de
partner’
7

Met hulp van anderen
Ook het informele netwerk van Frans
en Monique is belangrijk. Frans: “De
kinderen zijn goud waard. Maar bijvoor
beeld ook Peter en Riet, onze vrienden
voor het leven. Peter helpt me met
klusjes in en om het huis, of we kunnen
gezellig over de Tour praten.” Monique:
“Verder zijn de buren geweldig. Op Piet,
Ria en Olaf kunnen we altijd een beroep
doen. Het is fijn dat ze weten wat er
speelt. Toen ik er even een paar dagen
tussenuit wilde, hebben we met elkaar
de zorg verdeeld via een “WhatsApp

zorg voor Frans”-groepje. De een ging
dan op de koffie bij Frans, de ander ging
samen de hond uitlaten en weer een
ander nam even een kijkje of alles oké
was. Onze kinderen, en zelfs kleinzoon
Viggo van 13 jaar, logeerden om de
beurt een nachtje en zorgden voor het
ontbijt. Voor de maaltijden werd hij door
Peter of Ria opgehaald. Dat geeft Frans
een gerust gevoel, zonder overheer
sende controle. Ook mij geeft dat een
gevoel van vrijheid en het maakt weer
rust en ruimte in je hoofd, dat is heel
belangrijk.”

Vrijwilligerswerk
Al voordat Frans dementie kreeg, was
Frans vrijwilliger in ZorgSpectrum
locatie Het Houtens Erf. Nog steeds,
al een jaar of tien. Hij brengt en haalt
cliënten van hun woning naar de
fysiotherapie. Frans: “Ik vind het erg fijn
om te blijven doen zolang dat gaat.
Ik kan er op de fiets heen en iedereen
kent me. Ik maak er graag een praatje
en vind het belangrijk om betekenisvol
werk te blijven doen.”

Casemanager
Muriel
“Als er sprake is van dementie, wordt de zorg
vooral ook voor een partner zwaar. Je bent continu
alert en er is sprake van praktische, dagelijkse
ondersteuning die noodzakelijk is. In mijn werk
als casemanager ben ik eigenlijk een soort ‘zorg
regisseur’. Ik coördineer de zorg rondom degene
met bijvoorbeeld dementie. Bij jonge mensen met
dementie betekent dat, dat er naast een mantel
zorger, soms ook jonge kinderen bij betrokken
zijn die nog thuis wonen. De ondersteuning richt
zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de
gezinssituatie.

‘Ondersteuning
ook voor het
gezin’
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Ik luister en kijk vooral naar de ondersteunings
mogelijkheden voor de cliënt en naar de mogelijk
heden om de mantelzorger te ontlasten. Naar de
dagelijkse zorg, maar ook naar praktische zaken
als hulp bij het huishouden of boodschappen doen.
Bij jonge mensen met dementie staat iemand vaak
nog volop in het sociale leven. Soms is er sprake
van een werkzaam leven. Jonge mensen kunnen
duidelijk aangeven wat zij niét willen, maar ook wat
wél. Het verschil zit ’m dan ook met name in dat je
echt sámen naar oplossingen zoekt.”

Dochter Rinske
en zoon Jurre
Rinske: “Sinds mijn vader Alzheimer heeft, is de
band tussen ons veranderd. Mijn vader en ik waren
altijd twee handen op één buik. We bellen nog
steeds dagelijks, maar de gesprekken zijn anders.
Hij zegt wat hij wil zeggen en geeft daarna de
telefoon aan mijn moeder. De gesprekken blijven
oppervlakkig. Je vader is toch je held, een belang
rijke man in je leven. Dat verandert gewoon.
De verhouding tussen mij en mijn moeder is ook
anders geworden omdat er minder ruimte is voor
leuke gesprekken of steun richting mij, wat ik
natuurlijk ook wel begrijp.” Jurre ging twee jaar
geleden met zijn ouders naar Frankrijk op vakantie:
“Dat was heel fijn, maar ook confronterend omdat
je dan de dagelijkse dingen ziet die niet altijd
makkelijk zijn. Ik zie dat de zorg voor mijn moeder
zwaar is. Graag zou ik haar meer ondersteunen en
vaker langs gaan, maar ik woon in Den Haag.
Meestal plan ik daarom uitstapjes in het weekend.”
“Ik doe veel aan yoga en meditatie”, vertelt Jurre.
“Tijdens die sessies zijn veel emotionele
momenten voelbaar. Door die gevoelens te analy
seren, kan ik het verdriet iets beter een plekje
geven. Ook praten met anderen lucht soms op.”
Rinske: “Ik kan nog steeds moeilijk omgaan met de
zichtbare veranderingen. Bijvoorbeeld bij verjaar
dagen, als hij de gesprekken niet meer kan voeren
die hij normaal wel kon. Gelukkig is mijn vader
megapositief en vrolijk wat het voor ons ‘makke
lijker’ maakt, maar ik laat er nog steeds tranen om.
Alzheimer is heel heftig, daar zou ik als kind nog
meer in begeleid willen worden. Mijn zoon van
13 jaar vindt het ook zwaar en verdrietig. Vooral
omdat hij de veranderingen ook ziet. Toch zegt hij:
‘Het blijft mijn blije gekke opa.’ Daar ben ik heel blij
om, dat mijn kinderen nog zoveel dingen met opa
en oma gedaan hebben en nóg doen.”

Jurre: “Ik twijfel of ik ook Alzheimer kan hebben of
zou kunnen krijgen, ondanks dat onderzoek heeft
uitgewezen dat ik het erfelijke gen niet heb en net
zoveel kans heb om het te krijgen als ieder ander.
Mijn vader zegt vaak dat hij ‘niets’ denkt. Dat is ook
een gewenste state of mind in een meditatie en dat
voelt als een ongemakkelijk confrontatie als ik
diezelfde stiltes ervaar.”
“Door over Alzheimer te praten, begrijpen andere
mensen het beter” ervaart Rinske. “Ik zeg altijd: ‘Ga
het niet uit de weg, blijf de dingen doen die je altijd
met elkaar deed.’ Zo blijven ze zichzelf een beetje
vinden. Het verdriet van zijn ziekte is altijd bij me.
Ik ben nog emotioneler dan dat ik al was. Ik ben
ook angstig over wat er nog komen gaat en hoe
lang mijn moeder nog voor hem kan zorgen. Mijn
ouders zijn toppers en ik houd ontzettend veel van
ze. Ik ben trots op hen allebei hoe ze met de ziekte
van pa omgaan.”

‘De band met
onze vader is
door de ziekte
veranderd’
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Veranderd gedrag
Ondanks alle hulp van anderen, ervaart
Monique eenzame en moeilijke
momenten: “Je wilt anderen er niet altijd
mee lastig vallen, maar de zorg is er
24 uur per dag. De verwachting is dat
de ziekte toeneemt. Daarom voeren
we met elkaar ook gesprekken over
euthanasie met de levenseindekliniek.
Dat is moeilijk, maar voor ons beiden

geeft het een bepaalde rust om daar
nu over met elkaar te praten en beslis
singen over te nemen. Dat kun je niet
uit de weg gaan.”
Frans is veranderd als gevolg van de
dementie. “Hij is vrolijker geworden,
en liever. Zijn humor heeft hij behouden.
Hij doet verschillende klusjes in huis
als ik het hem vraag. Maar het blijft

‘Situatie in beeld
blijven houden’

een feit dat de gelijkwaardige relatie
is veranderd. Dat is een pijnlijk proces.
Je verliest je echtgenoot iedere dag
een beetje meer. Die pijn, het vechten
met emoties. Wat dat psychologisch
en emotioneel met je doet, kan een
buitenstaander niet voelen. Maar
we hebben elkaar beloofd ‘in vooren tegenspoed’. Ik zal er altijd voor
Frans zijn.”

Psycholoog
Claire
Begeleiders
Susanne en Diana

“Als psycholoog voer ik de regie over de behande
ling van de cliënt. Het is daarbij belangrijk een goed
beeld van de steeds weer veranderde situatie van
de cliënt en diens directe omgeving te kennen,
zoals partner en kinderen. Wat zijn de verschillende
hulpbehoeften, in hoeverre komen deze overeen en
hoe vertaalt dit zich naar effectief beleid?
Daarnaast ondersteun ik het team van begeleiders
en behandelaren, om zo goed mogelijk te kunnen
inspelen op de diverse hulpvragen. Bijvoorbeeld
door voorlichting te geven over het ziekteproces,
vaardigheden aan te reiken bij het hanteren van de
situatie nu en in de toekomst, begeleiding te geven
bij ervaren verlies, en door behandeling te bieden
bij stemmings- en gedragsproblemen. Daarin werk
ik ook nauw samen met de casemanager.”

van de dagactiviteiten Overdag
bij ons locatie Het Haltna Huis
“We hebben de leukste baan die er is! We doen
verschillende activiteiten die aansluiten bij de
bezoekers van die dag. Vaak zijn het creatieve
activiteiten, maar op de dag waarop de groep JMD
(jonge mensen met dementie) komt, is er meer
behoefte aan een actievere invulling van de dag.
We combineren dat vaak met uitjes. Wandelen
door het dorp, op de fiets naar de kersentuin om
kersen te plukken.
Bijzonder aan deze groep is de hechte band
onderling, maar ook met de partners en kinderen.
Ook met hen maken we kennis tijdens de
informele borrel die we geregeld organiseren.
Elkaar ontmoeten vinden we belangrijk. De familie
moet het vertrouwen ervaren dat we aansluiten
bij ieders individuele behoeften. Het is maatwerk.
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Ook voor ons is het begeleiden van deze groep
anders. Omdat we fysiek actiever bezig zijn, maar
ook omdat we in dezelfde levensfase zitten.
Daardoor kunnen we ons goed verplaatsen in hun
belevingswereld. De bezoekers van deze groep
hebben soms dezelfde leeftijd als onze vrienden
kring. Dat is bijzonder, en confronterend tegelijk.
We vinden het fijn dat we nu naast de vrijdag, ook
de dinsdag deze dagactiviteiten mogen bieden.”

‘De gemiddelde
leeftijd is
vergelijkbaar met
onze eigen
vriendenkring’

MEER INFORMATIE?
Binnen ZorgSpectrum is er de mogelijkheid de
dagactiviteiten te bezoeken die specifiek zijn
bedoeld voor jonge mensen met dementie.
Deze vinden plaats in ZorgSpectrum locatie Het
Haltna Huis in Houten op de dinsdag en vrijdag.

Indien u meer informatie wilt over dementie op
jonge leeftijd, graag een gesprek wilt met de
casemanager, belangstelling heeft in een folder
over dementie, of andere vragen heeft, dan kunt
u contact opnemen met afdeling Klantadvies
via telefoonnummer 030 - 657 50 45.
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DRIE GENERATIES ZORGSPECTRUM
Hoe leuk is dit… Drie generaties
ZorgSpectrum-medewerkers:
alle drie kozen zij voor een baan
bij ZorgSpectrum en vertellen
wat werken in de zorgsector
voor hen betekent.
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Esther Rijs-Wilbrink (46)
verzorgende in de thuiszorg

Ida Wilbrink (69)
gepensioneerd afdelingshoofd
en nu vrijwilliger

“Ik heb na school de opleiding tot ‘ziekenverzorgende’
afgerond, maar na drie jaar in de zorg ben ik uitein
delijk toch in een administratieve baan gerold.
Na een reorganisatie op de medische afdeling van
een verzekeringsmaatschappij waar ik werkte, verloor
ik mijn baan. Een moeilijke periode. Het was een
zoektocht naar wat ik nu eigenlijk leuk vond om te
doen. Ik kreeg de kans bij ZorgSpectrum om op
verschillende afdelingen mee te lopen en om te kijken
of de zorg nog steeds iets voor mij was omdat er in
de afgelopen jaren zoveel is veranderd. Uiteindelijk
viel het allemaal een beetje op zijn plek: ik wilde in
de thuiszorg werken! Ik ben een zogenaamde ‘herin
treder’. Ik heb een versneld traject doorlopen voor de
Helpende Plus functie en ik werk nu met heel veel
plezier in de regio Nieuwegein-Noord. Ik ben er door
collega’s welkom ontvangen. Na de zomer ga ik het
uitvoeren van extra zorghandelingen oefenen zodat
ik bevoegd en bekwaam ben om de functie van
Verzorgende IG uit te oefenen. Ik heb er zin in!”

“Vrijwel mijn hele leven heb ik in de zorg
gewerkt. Op mijn zestiende ben ik
gaan werken in Mariënstein en gestart
als ‘bejaardenverzorgster’ zoals dat toen
heette. Ik vond het altijd belangrijk me te
blijven ontwikkelen in de zorg en te blijven
leren. In Isselwaerde (toen nog het streek
ziekenhuis) heb ik de ziekenverzorgende
opleiding gedaan. Zo heb ik bij verschil
lende locaties in diverse functies gewerkt.
Uiteindelijk ben ik bij ZorgSpectrum gaan
werken in locatie De Geinsche Hof.
Daar kreeg ik de mogelijkheid mijn GVPdiploma te halen (gespecialiseerd verzor
gende psychogeriatrie) en heb ik de laatste
vier jaar tot aan mijn vervroegd pensioen
(58 jaar) als afdelingshoofd gewerkt.
Nu werk ik er als vrijwilliger en bezoek
bewoners. Het voelt vertrouwd er te zijn
en het geeft me energie.”

Anna Rijs (17)
vakantiekracht
“Het is mijn examenjaar: ik zit in VWO-6 van het Cals College in
Nieuwegein. Ik weet nog niet wat ik na mijn opleiding wil doen,
maar ik overweeg gedragswetenschappen. Ik ben geïnteresseerd
in gedrag van mensen, maar ook in hun ziektebeelden. Door mijn
oma en moeder weet ik inmiddels hoe belangrijk, maar ook hoe
leuk het is om met ouderen om te gaan. Als vakantiekracht onder
steun ik bijvoorbeeld bij de dagactiviteiten en heb ik veel één op
één contact met anderen. Ik hoop dat ik hun dag wat vrolijker maak
en wat jeugdigheid kan meegeven. Andersom leer ik ook veel van
de gesprekken die ik met alle mensen voer. Het is echt leuk werk.
Bovendien kun je vooraf zelf aangeven welke dagen je kunt werken,
dat is ook erg prettig, want zo kan ik ook genieten van mijn vakantie
dagen voordat ik het examenjaar in ga.”
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Mijn thuis

‘Het is fijn dat
ik straks weer
thuis ben’

‘Ons leven is in één klap veranderd.’
Bert Stekelenburg (74) moest ruim vier
maanden geleden zijn thuis in Vreeswijk
inruilen voor een tijdelijke woonplek in
ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof in
Nieuwegein. Hij revalideert er vanwege
een hersenbloeding. Samen met zijn
vrouw Ria (73) vertelt Bert hoe hij zich
voorbereidt op terugkeer naar huis.

Ria: “Ik dacht dat ik Bert kwijt was. Nu
zie ik hem stukje bij beetje terugkomen.”
In maart waren Ria en Bert op de
camping in Zeeland. Toen Bert zich niet
goed voelde, besloten ze om naar huis
te gaan. “Halverwege is hij in elkaar
gezakt”, vertelt Ria over die bewuste
dag. “Bert moest met spoed naar het
ziekenhuis in Rotterdam, waar bleek
dat hij een ernstige hersenbloeding
had gehad. Na anderhalve week in
Rotterdam kon hij worden overgeplaatst
naar het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein. Hier lag hij drie weken,
waar hij ook nog een longembolie kreeg.
Bert kan zich hiervan niets meer
herinneren.”
Vanuit het ziekenhuis kwam Bert in De
Geinsche Hof terecht om te revalideren.
Bert: “In eerste instantie hoefde het van
mij niet meer. Ik was er heel slecht aan
toe. De rechterzijde van mijn lichaam
was verlamd en ik kon niet meer
praten. Ik wilde geen kasplantje worden.
Uiteindelijk heb ik de knop omgezet
voor mijn kinderen en mijn vrouw.”
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Steun van familie
Onder begeleiding van diverse specia
listen werkt Bert hard aan zijn herstel.
“Vooral fysiek merk ik vooruitgang.
Dankzij fysiotherapie kan ik weer lopen.
Daarnaast ga ik naar de logopedist,
omdat ik afasie heb. Dat houdt in dat ik
soms niet goed uit mijn woorden kom
en bijvoorbeeld niet meer kan lezen,
omdat ik geen verbanden meer kan
leggen. Dat vind ik heel erg. Soms zie
je mensen denken: die is gek. Ik begrijp
alles wat je zegt, maar ik kan me
niet altijd goed uitdrukken. Dat is heel
frustrerend. Ik hoop dat het nog iets
kan verbeteren, maar het zal nooit meer
worden zoals het was voor mijn hersen
bloeding.”
“Het is heel zwaar om zo door te
moeten”, gaat Bert verder. “Gelukkig
staan er veel mensen achter me. Elke
ochtend is een van mijn vier dochters
bij de therapieën, mijn vrouw is hier
bijna elke dag en ik krijg regelmatig
bezoek. Zonder hen ben ik nergens.”
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‘Zonder mijn
vrouw en
kinderen ben
ik nergens.’

‘Mijn schoonzoon heeft
beugels geplaatst in de wc,
badkamer en slaapkamer,
maar verder is het huis
hetzelfde gebleven.’

“Ik denk dat het
écht de sleutel is
voor succes: dat
je goed woont”

Gastcolumn
De gastcolumn van deze editie wordt
geschreven door

Atie Schipaanboord
Coördinator Collectieve belangenbehartiging Zorg en Wonen van de ANBO,
de belangenorganisatie voor senioren.

Goed oud worden begint
met fijn wonen
School

Thuis

Bert en Ria zijn in oktober 50 jaar getrouwd. Bert
groeide op in Utrecht in de wijk Zuilen en Ria in het
Noord-Hollandse Velsen. Voor hun werk verhuisden
ze naar Woerden, waar ze elkaar leerden kennen
tijdens een volleybaltoernooi van de scholenge
meenschap. “We werkten allebei als onderwijzer
op verschillende basisscholen”, vertelt Bert.
“Mijn collega’s spoorden me aan om die leuke juf
van de andere school eens mee uit te vragen. Dus
dat heb ik gedaan.” In 1973 verhuisden ze met hun
twee dochters naar Vreeswijk, waar ze allebei op
de dorpsschool gingen werken. Bert als directeur
en Ria als juf. In Vreeswijk werden nog twee
dochters geboren.

Binnenkort mag Bert weer naar huis. Tijdens het
revalidatieproces is hij al af en toe thuis om te
kijken hoe het straks gaat. Zijn schoonzoon heeft
beugels geplaatst in de wc, badkamer en slaap
kamer, maar verder is het huis hetzelfde gebleven.

De hersenbloeding van Bert heeft veel invloed op
de relatie. Ria: “Ons leven is in één klap veranderd
en daarmee ook onze relatie. Bert was altijd
gewend om alles te doen. Nu dat niet meer kan,
vindt hij het moeilijk om de controle los te laten.”
Bert knikt. “Het is fijn dat mijn vrouw zoveel dingen
oppakt, maar ik had het liever zelf gekund. Alleen
dat gaat helaas niet meer.”
16

“Waar ik me het meest op verheug? Eerlijk gezegd
weet ik dat niet. Het is heel fijn dat ik weer naar
huis kan, maar ik hoop wel dat het goed blijft gaan.
Ik ga straks twee keer per week naar de dagbehan
deling bij het Boogh Afasiecentrum in Utrecht,
maar voor de andere dagen weet ik nog niet wat
ik kan doen. Daar maak me wel eens zorgen om.”
Ria snapt deze zorgen. “Bert was altijd heel
ondernemend. Hij deed bijvoorbeeld veel voor de
kerk en was bestuurder van zeemanskoor De
Brulboei. Verder sportte hij graag, zoals tennissen,
wandelen en fietsen, en was hij vaak actief bezig
met zijn negen kleinkinderen. We zullen een nieuwe
invulling van onze dag moeten vinden. Dat zal niet
makkelijk zijn, maar het komt goed. We wonen in
een heel hecht, sociaal dorp en krijgen veel steun
van onze kinderen.”

Iedereen wil graag goed oud worden. En dat is gelukkig ook
voor veel mensen weggelegd. Ze wonen zelfstandig; soms
met wat hulp. De ondersteuning van familie en vrienden wordt
hierin steeds belangrijker. Het begint al met omkijken naar
elkaar: een praatje, een boodschap, een klusje af en toe. Maar
ook samen wandelen, een kopje koffie, tuinieren of andere
ontspanning. We zien dat als mensen goede contacten blijven
onderhouden en actief blijven, de kans kleiner is dat zij een
beroep doen op de professionele zorg. Tenzij het niet anders
kan. Maar door het stimuleren en organiseren van informele
zorg en aandacht voor welzijn, is een deel van de formele zorg
te voorkomen.
Hoe je woont is hierbij essentieel. Als je aan mensen vraagt
hoe ze later graag willen wonen, dan hoor je regelmatig:
zelfstandig maar wel dicht in de buurt van andere mensen en
voorzieningen. Het is een misverstand dat mensen daarvoor
niet willen verhuizen. Maar dan moeten er wel geschikte
woningen beschikbaar zijn. En daar zit ‘m de crux: deze
alternatieven zijn er niet echt. Er zou naar mijn mening – en
daar pleiten we vanuit ANBO ook voor – meer ingespeeld
moeten worden op de woonbehoefte van ouderen. Het maakt
nogal uit of je in een anoniem flatgebouw woont of in een
appartementencomplex waar gemeenschappelijke ruimtes
zijn en waar van alles gebeurt, of in een hofje waar je makke
lijk contact maakt met je buren.

Ik denk dat het écht de sleutel is voor succes: dat je goed
woont. In een huis dat zowel zelfstandigheid biedt als de
mogelijkheid tot sociale contacten in de buurt. Dat ontstaat
niet vanzelf. Daar hoort een leuke groene wijk bij, met activi
teiten en ruimte om elkaar te ontmoeten, zodat het vanzelf
sprekend wordt om dat praatje te maken en af en toe een
helpende hand te bieden. Zien en gezien worden. Want als
je actief blijft, hoe beperkt ook door de ouderdomshobbels,
voel je je over het algemeen beter.
ANBO investeert veel in informele zorg. We leiden vrijwilligers
op om bij mensen thuis een handje te helpen: een klein klusje,
helpen bij de belasting, maar ook gewoon een kopje koffie,
of een activiteit buitenshuis. We doen dit als steuntje in de
rug. Omdat we beseffen dat er een kloof is tussen iets
bedenken en het ook doen. Niet iedereen vindt het makkelijk
om zelf op pad te gaan. Daarom vinden we het belangrijk om
te investeren in voldoende seniorenwoningen in zorgzame
wijken, waar het hebben en houden van sociale contacten
bijna vanzelf gaat. Ik kijk er naar uit! U ook?
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Kom verder

‘Natuurlijk is
iedereen
anders, maar
de training
helpt wel om
inzichten te
krijgen.’

ZorgSpectrum heeft
circa 600 vrijwilligers.
Zij werken onder meer
met mensen met
dementie. Deze ziekte
heeft veel invloed op
iemands doen en laten.
Enkele vrijwilligers van
ZorgSpectrum locatie
Het Houtens Erf hebben
daarom een scholing
gevolgd over dementie.
Een van hen is Willeke
Vinke (58).

“Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Marion
Vermeulen, vrijwilligerscoördinator bij ZorgSpectrum.
Ik wilde graag weer wat gaan doen in de maatschappij”,
vertelt Willeke. “Dertig jaar geleden werkte ik als bejaarden
helpende. Ik ben gestopt toen ik moeder werd en inmiddels
is de lichamelijke zorg te zwaar voor me, maar ik wil wel
graag een bijdrage leveren aan de ouderenzorg.”
Willeke voelde zich meteen thuis op Het Houtens Erf en
is sindsdien elke vrijdagochtend op de afdeling somatiek.
Hier wonen voornamelijk mensen die een lichamelijke
ziekte hebben, maar er woont ook een aantal bewoners
met dementie. “Ik doe hier van alles. Zo help ik bewoners
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met eten en drinken, maak ik een babbeltje met ze en bied ik
ondersteuning in de keuken bij het bereiden van de maaltijd.
Ik probeer het zorgpersoneel zoveel mogelijk te ontzorgen
en de bewoners een fijne dag te bezorgen. Als ik een glimlach
zie op het gezicht van een bewoner is mijn dag goed.”
Onlangs volgde Willeke samen met andere vrijwilligers de
scholing ‘Beschadigd Brein’. Het doel is om inzicht te krijgen
in wat er gebeurt in de hersenen van iemand met dementie en
hoe je daarmee om kunt gaan. “Een valkuil van veel mensen
is bijvoorbeeld dat ze als maar vragen stellen”, zegt trainster
Josee Goes. “Waar is uw jas? Hebt u al ontbeten? Vragen die
jij en ik kunnen beantwoorden, maar iemand met dementie niet.

Het is voor hen niet fijn om hier telkens mee geconfronteerd
te worden. Je kunt beter iets zeggen als ‘Ik zag dat er
vanmiddag worteltjes op het menu stonden’, in plaats van
vragen wat iemand heeft gegeten.”

Beschadigd Brein
Trainster Josee Goes geeft de scholing
‘Beschadigd Brein’ aan vrijwilligers, mantelzorgers
en zorgmedewerkers. “De training begint met een
theoriegedeelte en daarna spelen we situaties
uit de praktijk. De deelnemers kunnen reageren
op wat zij zien en verbetersuggesties aandragen.
Zo oefenen we met elkaar zo goed mogelijk aan
te sluiten bij de wens/behoefte van de bewoner.”
De cursus is gebaseerd op het gedachtegoed van
oud-geriater Dr. Anneke van der Plaats. Josee:
“Anneke maakt onderscheid tussen het onderbrein
(emotioneel) en bovenbrein (denkend). Het
‘denkende brein’, met bijvoorbeeld het geheugen,
plannen en beslissingen nemen, is aangetast.
Het ‘emotionele brein’ staat juist nog heel goed
aan. De manier waarop je met mensen omgaat,
komt heel hard binnen. Als jij kortaf reageert op
mij, kan ik nog denken: Wat zou er met haar aan
de hand zijn? Heb ik iets verkeerd gedaan? Voor
mensen met dementie kan dat lastig zijn, omdat
het beredeneren van een situatie steeds moeilijker
wordt voor ze. Een negatieve reactie kan dan
heel ongelukkig maken. Het is daarom belangrijk
dat de omgeving zo aangenaam en begrijpelijk
mogelijk is. Hiervan probeer ik mensen bewust te
maken tijdens deze training.”

Willeke: “Door de scholing weet ik beter hoe ik met bepaald
gedrag kan omgaan. We hebben geleerd dat mensen met
dementie vaak reageren vanuit het emotionele; een realisti
sche reactie geven lukt niet meer. Ik weet nu beter wat ik
dan kan doen. Natuurlijk is iedereen anders, maar het helpt
wel om inzichten te krijgen. Het was een zeer leerzame
training.”
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Wetenschap in de praktijk

GRIP
OP
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ONBE
GREPEN
GEDRAG

ZorgSpectrum is samen met 23 andere
zorgorganisaties aangesloten bij het
Universitair Netwerk Ouderenzorg
(UNO-VUmc). In dit netwerk verbinden
onderzoekers en zorgprofessionals
wetenschappelijke kennis met de
dagelijkse praktijk. Het doel is om de
zorg voor ouderen te verbeteren. Een
mooi voorbeeld van wetenschap in de
praktijk is de interventie ‘GRIP op
probleemgedrag’.

“We ontdekten
dat een bewoner
’s nachts honger
had. We zetten
ontbijtkoek klaar
en de onrust was
weg.”

Roepen, onrustig worden of geagiteerd reageren.
Onbegrepen gedrag komt veel voor bij verpleeghuisbewoners
met dementie. Dit soort gedrag kan heel frustrerend zijn:
voor de bewoner zelf, maar ook voor zijn of haar naasten,
medebewoners en zorgmedewerkers. Er is daarom weten
schappelijk onderzoek gedaan naar een werkwijze die helpt
om met ‘moeilijk’ gedrag om te gaan. De interventie ‘GRIP
op probleemgedrag’ helpt bij het vaststellen van de onderlig
gende oorzaken van het gedrag en om daar samen een
oplossing voor te vinden.

Voordelen
Coördinerend verpleegkundige Patricia Gahrmann ziet dat het
cliënten veel oplevert. “We hadden bijvoorbeeld een bewoner
die ’s nachts onrustig was en heen en weer liep. Door GRIP toe
te passen, kwamen we op de mogelijkheid dat deze bewoner
misschien wel last had van een hongergevoel, als bijwerking
van haar medicatie. We hebben toen een schoteltje met
ontbijtkoek en een glas water voor haar klaar gezet ’s nachts.
Ze kwam vervolgens alleen even uit bed om te eten en ging er
daarna direct weer in. De onrust was weg.”

Methodische aanpak
GRIP is een methodische aanpak van onbegrepen gedrag.
Het begint met het signaleren en analyseren van probleem
gedrag door een zorgmedewerker. Bij vermoeden van een
lichamelijke oorzaak wordt de analyse gedeeld met een arts
en bij een psychische oorzaak met een psycholoog.
Het behandelteam (verzorgende/verpleegkundige, psycholoog
en arts) stelt vervolgens een behandelplan op. Als laatste
stap vindt er een evaluatie plaats met het team om te zien
of de behandeling aanslaat.

Een ander voordeel van GRIP is dat het gebruik van psycho
farmaca (kalmerende medicijnen) afneemt. Het effect van
deze medicijnen is beperkt en vaak treden er bijwerkingen op.
Specialist ouderengeneeskunde Winfried Vergeer: “Vroeger
was de neiging al snel om een arts erbij te halen, met de vraag
om medicatie tegen bijvoorbeeld onrust voor te schrijven.
We zaten al heel lang op het spoor om de inzet van medicatie
niet langer als eerste hulpmiddel in te zetten, maar te kijken
naar alternatieven. Met GRIP is die lijn versterkt.”

“We zijn geneigd om gedrag snel te interpreteren, waardoor er
risico bestaat op kokervisie”, legt psycholoog Lillian Klynstra
uit. “Door GRIP word je extra bewust om gedrag objectief te
beschrijven. Het GRIP-proces is een soort trechter waarmee je
informatie filtert om tot een optimaal behandelplan te komen.”

Dit najaar verschijnt er een video over
GRIP, gemaakt door het UNO-VUmc.
Houd hiervoor onze social media
kanalen goed in de gaten.

ZorgSpectrum locatie De Plataan en een woning van Hof van
Batenstein begonnen in maart 2017 met het toepassen van
deze werkwijze. Inmiddels werken ook de locaties De Dichter,
De Geinsche Hof en Het Houtens Erf met GRIP.
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EEN DAG MET...
Jamal Ouassif is ongeveer
vijf jaar in vaste dienst bij
ZorgSpectrum. Hij begon op
locatie Hof van Batenstein
in Vianen en maakte in
september 2018 de overstap
naar Het Haltna Huis in
Houten. Hier werkt hij
sindsdien als huismeester.

Huismeester
Jamal Ouassif

10:00
Tijd voor een broodje.
Verder help ik een
bewoner die last heeft van
een krakende deur.
Dit probleem kan ik snel
en eenvoudig oplossen
voor deze meneer.



11:00
8:00
Mijn werkdag begint vandaag
met het controleren van de
binnengekomen meldingen.
Sommigen kan ik gelijk oplossen,
anderen zet ik uit of plan ik in
voor een later moment.
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“Al van jongs af aan kom ik bij
ZorgSpectrum. Mijn moeder werkt
namelijk als verzorgende bij locatie Hof
van Batenstein. Het is begonnen met
snuffelstages en vakantiewerk en later
uitgegroeid tot een vaste baan. Bij Hof
van Batenstein heb ik van alles gedaan,
onder andere in het restaurant en in de
schoonmaak. Een jaar geleden ben ik
begonnen als huismeester van Het
Haltna Huis, een locatie die ik hiervoor
niet kende, maar waar ik me vanaf het
eerste moment welkom heb gevoeld.

9:00
Daarna doe ik een rondje
door het gebouw om te kijken
of er zaken zijn die mijn
aandacht nodig hebben.
Omdat het mooi weer is,
veeg ik het terras schoon.

De komende dagen wordt
de installatie van het
brandalarm gecontroleerd.
Hiervoor ontvang ik de
leverancier.

Mijn werk is heel veelzijdig. Ik ben onder meer
verantwoordelijk voor het onderhoud van het
gebouw, de post en het vuilnis. Daarnaast heb ik
samen met de medewerkers van het Grand Café
een gastheerfunctie en help ik bewoners met
klusjes als het vervangen van een lampje of het
ophangen van een schilderijtje. Sommige dingen
doe ik dagelijks, maar er gebeuren ook regelmatig
onverwachte zaken. Zo was er laatst een lekkage
door een gesprongen watermeter. Op zo’n moment
schakel ik de mensen in die dat kunnen oplossen.
Daarnaast houd ik me bij alle locaties van
ZorgSpectrum bezig met het opleveren van
woningen. Wanneer een kamer of appartement
vrijkomt, moet deze snel klaargemaakt worden
voor de volgende bewoner. Zo nodig schakel ik
bijvoorbeeld een bedrijf in voor het schilderwerk
of voor het ophangen van gordijnen. Zo zorg ik
ervoor dat de woning er netjes uitziet.

Als huismeester heb ik met veel mensen contact.
Regelmatig krijg ik leuke reacties van bewoners.
Ze zijn vaak heel blij als ik iets voor ze kan doen.
Voor mij is het een kleine moeite, maar voor hen is
het niet vanzelfsprekend. Die dankbaarheid vind ik
heel mooi.
Er zijn cliënten die me altijd zullen bijblijven.
Zo was er een mevrouw die me steevast huisman
noemde in plaats van huismeester. Elke ochtend
begroette ze met: ‘Goedemorgen huisman!’.
Daarna maakten we altijd even een praatje.

11:30



Aan het eind van de ochtend zet
ik de vuilcontainers beneden.
Deze worden maandag en
donderdag geleegd. Op donderdagen haal ik ook vuilnis op bij
de appartementen. Op andere
dagen brengt de schoonmaak/zorg
of de bewoner zelf het afval
naar het afvalhok.

12:30
Deze keer lunch ik in de auto.
Ik ben op weg naar een
afspraak bij Het Houtens Erf,
onze andere locatie in Houten.
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13:00
Elke locatie van ZorgSpectrum heeft een of twee
huismeesters. Ons team vult elkaar goed aan.
De een is handig met technische klussen, de ander
met de computer en weer een ander kan goed
plannen. We leren van elkaar. Toen ik begon met
dit werk was ik nog niet zo technisch aangelegd,
maar ik ben steeds handiger geworden. We werken
veel samen met de technische dienst. Zij doen de
grote technische klussen, zoals het aanleggen van
een stopcontact.

Ik ben in Het Houtens Erf voor een
kameroplevering. Er is een kamer
vrijgekomen en die moet snel
gereed worden gemaakt voor de
volgende bewoner.

15:15
Later op de middag ben ik weer
terug in Het Haltna Huis en verzorg
ik de post. Brieven en pakketjes
zijn vaak gericht aan ons algemene
adres. Ik zorg ervoor dat post bij de
juiste cliënt of medewerker
terechtkomt.

16:30
Na een dag waarin ik
allerlei klussen heb
gedaan, is het tijd om
naar huis te gaan.
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In het Kort


Het leuke aan mijn werk vind ik dat geen dag
hetzelfde is. Het is een uitdagende functie met
veel afwisseling. Bovendien ben ik huismeester
van een heel leuke locatie. Alles bij elkaar maakt
dat ik met plezier naar mijn werk ga.”

25 jaar
ZorgSpectrum

Green deal

Het is feest! ZorgSpectrum bestaat 25 jaar.
Dit jubileum vieren we met bewoners, familie,
samenwerkingspartners, vrijwilligers en medewerkers.
De festiviteiten beginnen in september en oktober.
Op onze locaties in Nieuwegein, Houten en Vianen
worden dan verschillende activiteiten georganiseerd
voor cliënten en hun familie. Begin november volgt een
symposium voor stakeholders, met als thema ‘Wie
zorg er straks voor mij? Over wáár en door wíe de zorg
van morgen geleverd wordt’. We sluiten eind november
af met een feest voor vrijwilligers en medewerkers.

Als zorgorganisatie zien we het als onze maat
schappelijke verantwoordelijkheid om actief bij te
dragen aan een beter milieu. Daarom ondertekende
ZorgSpectrum onlangs de Green Deal Duurzame Zorg.
Deze overeenkomst stimuleert Utrechtse gemeenten
en zorgorganisaties om gestructureerd aan de slag te
gaan met verduurzaming. Bij ZorgSpectrum zijn we
al veel bezig met afvalscheiding en duurzaam energie
verbruik zoals LED-verlichting. De komende twee jaar
willen we op allerlei fronten uitbouwen naar een nog
schonere en zuinigere bedrijfsvoering.

Verpleegzorg
aan huis
ZorgSpectrum biedt vanaf dit najaar verpleegzorg aan
huis. Dit nieuwe zorgconcept is bedoeld voor thuiswo
nende ouderen met een ruime zorgvraag. We onder
steunen mensen met zorg, welzijn en dienstverlening
bij hen thuis, afgestemd op hun persoonlijke situatie,
wensen en voorkeuren. Dezelfde medewerker levert
verschillende soorten ondersteuning. Hierbij houden
we uiteraard rekening met specialistische handelingen.
Zo kan de medewerker die komt helpen bij het wassen
en aankleden, ook aansluitend helpen met het klaar
maken van het ontbijt en een aantal huishoudelijke
taken doen. Zo bieden we meer ondersteuning met
minder verschillende medewerkers.

‘Door de
amputatie heb
ik eindelijk
geen pijn meer’

Samen verder

Ruim een jaar had John Deen (77) zoveel pijn
dat hij niets meer kon. Toen bleek dat zijn
onderbeen geamputeerd moest worden, stond
zijn wereld op z’n kop. Nu werkt hij hard aan
zijn herstel bij ‘ZorgSpectrum Herstel bij ons’
locatie St. Antonius Ziekenhuis.

“Als arts denk je soms dat je al veel weet, maar ik
heb hier veel geleerd van anderen. Ik heb hier
gezien dat er veel ergere dingen gebeuren en ben
hier tot rust gekomen. Ik ben 14 jaar huisarts
geweest op Vlieland. In mijn werk heb ik van alles
meegemaakt. Hierover heb ik columns geschreven
en daarvan is uiteindelijk de tv-serie Dokter Deen
gemaakt.
Na mijn onderbeenamputatie kwam ik terecht op
deze herstelafdeling in Nieuwegein. Er is geen
revalidatiecentrum in de buurt van Vlieland en
omdat mijn dochter hier dichtbij woont, ben ik hier
naartoe gegaan. Voor mij persoonlijk is dit de beste
plek. De sfeer is heel goed en relaxed. In de
ochtend heb ik therapieën en ’s middags heb ik tijd
voor mezelf. Bijvoorbeeld om boeken te lezen. Iets
wat ik lange tijd niet heb kunnen doen…
Eind 2017 moest ik vanwege reuma geopereerd
worden aan mijn voet. Daarna genazen de wonden
niet, groeiden mijn nagels niet meer en had ik
verschrikkelijke pijn. Pas na ruim een jaar werd
duidelijk dat het om een vaatprobleem ging.
Daarna ging het snel. Voor ik wist moest mijn linker
onderbeen geamputeerd worden. Ik heb een week
lang gehuild. Ik kreeg een delier (plotselinge
verwardheid) en viel bijna 20 kilo af. Het ging heel
slecht met me.

Na de operatie zei ik als eerste tegen mijn vrouw:
‘Ik heb geen pijn meer. Wat gek!’ Elke keer als ik
verdrietig ben over mijn stompje probeer ik mezelf
hieraan te herinneren. Ik vind het verschrikkelijk,
maar de pijn is gelukkig verdwenen.
Momenteel werk ik hard aan mijn herstel. Zo heb ik
fysiotherapie waarbij ik onder meer leer traplopen
met en zonder prothese, heb ik met de ergothera
peut besproken welke aanpassingen nodig zijn in
mijn huis en heeft de psycholoog me handvatten
aangereikt om met de situatie om te gaan. Daar
naast vind ik het fijn dat ik ervaringen kan uitwis
selen met de andere mensen die hier revalideren.
Het geeft mij vertrouwen als ik zie dat het beter
gaat met hen. Iedereen hier moet lichamelijk van
ver komen. Als ik hun vooruitgang zie, weet ik dat
het met mij ook goedkomt.
Ik kijk ernaar uit om straks weer naar huis te gaan.
Het zal niet makkelijk worden, maar ik krijg veel
steun van de mensen om me heen; mijn vrouw,
mijn kinderen, de eilanders. Ik heb ze niet geteld,
maar ik heb denk ik wel tegen de 200 kaarten
ontvangen uit Vlieland.”

