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25 jaar
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Voorwoord

Zo zien wij zorg:
de klant centraal.

Een mooie mijlpaal om
feest te vieren

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.

25 jaar

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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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.

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

Wist u 25 jaar geleden hoe uw leven
er nu uit zou zien? Is het anders dan
verwacht? Had u toen een beeld over
de zorg die u nodig had? Of de plek
waar u woont?
Het antwoord zal voor iedereen anders
zijn. Dat kan ook niet anders, want
tegenwoordig is er meer te kiezen.
Gelukkig geldt dat ook voor uw keuze
voor zorg.
Maar dat niet alleen. De wereld om ons
heen verandert ook. Denkt u maar eens
aan uw leefgewoonten van 25 jaar
geleden. Aan de kleding die u droeg of
uw kapsel… En wat dacht u van uw
woonomgeving? Een mobiele telefoon
of een laptop had u waarschijnlijk niet.
Kortom, 25 jaar is een lange tijd. En
omdat we 25 jaar als zorgorganisatie
bestaan, vonden we het een mooie
mijlpaal om feest te vieren. Dat hebben
we gedaan! Er hebben op alle locaties
festiviteiten plaatsgevonden voor
cliënten, mantelzorgers en buren.
Wat fijn dat deze activiteiten zo druk
bezocht waren en dat u ons liet weten
hiervan te hebben genoten met elkaar.
Maar ook was er aandacht voor mede
werkers en vrijwilligers. Zij zijn het hart
van ZorgSpectrum en verdienden het

om met een groot feest in het zonnetje
te worden gezet. Dat hebben we met
zo’n 900 personen gevierd.
Tot slot hebben we ons jubileum ook
gevierd met alle samenwerkings
partners. Tijdens het symposium ‘Wie
zorgt er straks voor mij?’, stond die
vraag centraal. Want het is niet alleen
belangrijk dat we onze zorg nú goed
doen, maar ook in de toekomst. Daar
moeten we ons ook op voorbereiden.
Om dat goed te doen, is het fijn te weten
wat u belangrijk vindt. Daarom houden
we regelmatig spiegelgesprekken
voor cliënten die bij ons wonen, of
cliënttevredenheidsonderzoeken, ook
bij mensen thuis. Zo kunnen we uw
ervaring en mening gebruiken om de
zorg beter te maken. Nu en in de
toekomst.
We hebben in deze editie een sfeer
impressie opgenomen van het 25-jarig
bestaan. Ik wens u daarom veel lees
plezier èn kijkplezier!

Yvonne Kappers
manager Nieuw thuis

www.zorgspectrum.nl
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Mijn thuis

Parkinsonfitnessgroep
“Mijn portie tegenslag heb ik wel gehad”, vindt Jeanette
Tammer uit Nieuwegein. De 68-jarige energieke vrouw heeft
borstkanker gehad, moest revalideren na twee gebroken
rugwervels door een val van de trap, en heeft sinds acht jaar
de ziekte van Parkinson. Maar met drie kleinkinderen
ervaart ze ook positiviteit in haar leven en doet ze er alles
aan om haar lichaam en geest in conditie te houden.

Jeanette: ‘Ik had niet door dat er iets veranderde. Wel hoorde
ik van mijn kinderen steeds vaker “Loop eens door, mam!”
Toen mijn dochter zich verbaasde hoe lang ik erover deed een
formulier met pen in te vullen, beseften we dat er iets niet
klopte. Na onderzoek via de huisarts en de neuroloog werd de
diagnose Parkinson gesteld.
Verkeerde beeldvorming
Mijn beeldvorming over mensen met Parkinson klopte niet.
Parkinson? Dat was alleen ‘voor oude mensen in een rolstoel’.
Ik werkte op dat moment nog en de ziekte kwam in mijn
familie niet voor. Parkinson kwam als donderslag bij heldere
hemel. Naast de schrik, kwam ik in een negatieve cirkel
terecht. Want zodra ik op mijn werk iets vergat, of een foutje
maakte, werd dat door mijn werkgever direct aan Parkinson
geweten. Daardoor werd ik nog onzekerder en ben ik eerder
met pensioen gegaan. Toen veranderde ook mijn sociale
omgeving en kreeg ik last van depressieve gevoelens.
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‘Sporten draagt
aanzienlijk bij
aan het stabiel
houden van de
ziekte van
Parkinson.’
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“De gedachte
‘twee weten altijd
meer dan een’
levert veel extra
kwaliteit op.”

Gastcolumn
De gastcolumn van deze editie
is geschreven door

Ed de Groot
Directeur-bestuurder LEKSTEDEwonen

‘Parkinson is
letterlijk en
figuurlijk je
balans zoeken’
Hulp
Ik heb in die tijd veel steun gehad aan gesprekken met de
neuroloog, neuropsycholoog en de Parkinsonverpleegkundige
van het St. Antonius Ziekenhuis en uiteraard van mijn
kinderen. Zo ben ik langzaamaan weer uit die depressie
gekomen. Nu maakt Parkinson weliswaar deel uit van mijn
leven, maar ik heb geleerd met de beperkingen om te gaan.
Ook lees ik er veel over en kijk ik televisieprogramma’s.
Zo zag ik een reportage waarin duidelijk werd dat sporten
aanzienlijk bijdraagt aan het stabiel houden van de effecten
van Parkinson. En alles wat je er zelf aan kunt doen, wil ik
doen. Dus ik ga nu één keer per week naar de speciale
Parkinsonfitness van ZorgSpectrum onder begeleiding van
de fysiotherapeut. De effecten van Parkinson zijn verschillend
en daardoor heeft iedereen zijn of haar eigen oefeningen.
Maar emotioneel ervaren we dezelfde beperkingen, dat schept
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Samenwerking zorgorganisaties
en woningcorporaties

een band. We praten erover en er is herkenning. Daardoor
is het niet alleen fysiek, maar ook mentaal een belangrijk
moment in de week.
Thuis aan de slag
Om het heft in eigen hand te nemen, schafte ik een rolmatje
aan en nu start ik elke dag met een halfuurtje oefeningen.
Ik merk dat mijn spieren de rest van de dag dan beter voelen.
Bij veel mensen met Parkinson is het moeizaam om te
wandelen. Daarom vond ik het belangrijk juist dát te blijven
oefenen. Daarom heb ik onlangs zelf een loopband gekocht.
Het is een eenvoudig exemplaar, maar meer heb ik niet nodig.
Het effect van een klein pilletje
Het nemen van mijn medicijnen luistert nauw. Elke vier uur
neem ik een pilletje. Het effect hiervan is groot. Van het
ene op het andere moment laat je lijf je in de steek en is je
coördinatie compleet weg. Na het nemen van mijn medicijnen,
ben ik een ander mens.
Goede en slechte dagen…
Mijn sociale leven is afhankelijk van hoe ik opsta. Er zijn
goede en slechte dagen. Vooraf weet ik niet of ik een
afspraak na kan komen, het ligt eraan hoe mijn lijf voelt.
Wel merk ik dat als ik te veel hooi op mijn vork neem, dit
invloed heeft. Het is letterlijk en figuurlijk elke dag mijn
balans zoeken!

We willen graag dat ouderen goed en fijn kunnen wonen.
Ook als zij zorgvrager worden en vanuit die optiek misschien
wel minder te kiezen hebben als het gaat om wonen. We
werken daarom onder meer samen met ZorgSpectrum om
wonen voor senioren op een prettige manier te organiseren.
Elke partij doet daarbij waar zij goed in is: ZorgSpectrum
concentreert zich op het leveren van goede zorg, wij richten
ons op het wonen.
De vroegere verzorgingshuizen en de verpleeghuizen zijn
eigenlijk niet meer van deze tijd. Tegenwoordig laten we
ouderen gelukkig veel meer ‘huiselijk’ wonen, oftewel meer
wonen zoals ze dat gewend zijn. Zo’n samenwerking heeft
als voordeel dat innovaties van meerdere kanten kunnen
worden belicht. De gedachte ‘twee weten altijd meer dan
een’ levert daarbij veel extra kwaliteit op.
Een mooi voorbeeld is het complex Hof van Batenstein in
Vianen. Dit kwam in 2008 tot stand vanuit de wens om de
zorgverlening en de zorgpartijen (van zorgorganisatie tot
huisarts en apotheker) te combineren met verzorgd wonen
en regulier wonen voor senioren. Ouderen met een zorgbe
hoefte kregen de beschikking over grotere appartementen
met een gescheiden woon- en slaapkamer. Het geeft een
veel huiselijker uitstraling terwijl tegelijk alle voorzieningen
dichtbij zijn. ZorgSpectrum en LEKSTEDEwonen bieden hier
flexibele appartementen aan. Je kunt er gaan wonen met een
beperkte zorgbehoefte en bij toename van de zorgbehoefte

is een verhuizing niet meer nodig. Je huurt aanvankelijk van
de woningcorporatie en als de zorgvraag groot wordt, wordt
het huurcontract in overleg omgezet in een zorgcontract.
Zo kunnen senioren in hun vertrouwd geraakte omgeving
blijven wonen.
We zien de vergrijzing de komende jaren sterk toenemen.
Dat vraagt verdere uitbreiding van wooncomplexen die wonen
en zorg op een effectieve wijze combineren. Daarbij maken we
ook steeds een goede doorkijk naar de toekomst. Als woning
corporatie bouwen we in grotere afmetingen dan de normen
voor zorgorganisaties toestaan. We kunnen de gebouwen op
de lange termijn zo nodig voor andere doelgroepen beschik
baar stellen, want gebouwen worden in het algemeen voor een
lange levensduur ontworpen.
Wij brengen graag de vraag van senioren in Vianen (en de
regio) in beeld. Daarom werken we aan het ontwerpen van
een volgend complex dat voldoet aan de eisen, maar vooral
ook aan de wensen van toekomstige bewoners. We streven
naar een nieuwbouwlocatie in het nieuwe dorp Hoef en Haag
(Vianen - gemeente Vijfheerenlanden), waar uiteindelijk
1.800 woningen worden gerealiseerd. Hoe mooi is het als
daar ook een woon-/zorgcomplex op maat voor ouderen met
een zorgvraag bij zou zijn! Een goede samenwerking tussen
zorgorganisaties en woningcorporaties draagt daaraan bij.
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Kom verder

Er is een groot tekort aan verzorgenden en
verpleegkundigen in Nederland. ZorgSpectrum
is daarom buiten de landsgrenzen op zoek
gegaan naar nieuw zorgtalent. Vanaf volgend
jaar verwelkomen we nieuwe collega’s uit
Zuid-Europa en mogelijk van de Filipijnen.



“We weten allemaal dat er een enorme
vraag is naar zorgpersoneel. Niet alleen
bij ZorgSpectrum, ook bij andere
organisaties”, vertelt recruiter Carmen
Jansen. “Het binnenhalen van buiten
landse verpleegkundigen is een van de
manieren waarop we inspelen op deze
vraag.”
ZorgSpectrum werkt hiervoor samen
met de uitzendbureaus EMTG en Avant
Talent Group. Via EMTG komen er tien
verpleegkundigen naar deze regio uit
voornamelijk Zuid-Europese landen als
Spanje, Portugal, Griekenland en Italië.
Met Avant kijken we naar de mogelijk
heden om zeven verpleegkundigen uit
de Filipijnen naar Nederland te halen.
Nederlandse les
De Zuid-Europese verpleegkundigen
emigreren 16 januari naar Nederland
en beginnen op 20 januari bij
ZorgSpectrum. Zij krijgen bij ons een
fulltime dienstverband. Voor het zover
is, zijn ze hard bezig om de Nederlandse
taal te leren. Carmen: “Het is belangrijk
dat ze het Nederlands beheersen,

voordat ze hier aan het werk gaan. Ze
gaan daarom zes dagen per week naar
de Nederlandse taalschool in Spanje.”
Ook op de Filipijnen maakt een groep
verpleegkundigen zich klaar om te
kunnen werken voor ZorgSpectrum.
Gedurende zes maanden krijgen zij zes
dagen per week les in de Nederlandse
taal, cultuur en gebruiken. “Ze zijn heel
enthousiast en maken veel progressie.
We hopen dan ook dat het gaat lukken
om hen naar Nederland te halen. We zijn
druk bezig om een werkvergunning te
regelen”, laat Carmen weten. Het plan
is dat de Filipijnse verpleegkundigen
vanaf maart fulltime aan het werk gaan
bij ZorgSpectrum, voor een periode van
drie jaar.

a

Lucie Pokorna, 26 jaar, uit Praag, Tsjechië

Bárbara Pires, 25 jaar, uit Braga, Portugal

Hoe vind je het dat je voor ZorgSpectrum gaat werken?
“In juli ben ik afgestudeerd als algemeen verpleegkundige.
Ik heb er zin in om bij ZorgSpectrum te werken. Ik vind het
leuk dat de werknemers voor cliënten met verschillende
aandoeningen zorgen.”

Hoe vind je het dat je voor ZorgSpectrum gaat werken?
“Ik heb 9 maanden werkervaring als verpleegkundige:
3 in de thuiszorg en 6 in een onderzoeksprogramma met
een universiteit. Ik wil graag werken als verpleegkundige.
ZorgSpectrum vind ik een goede werkgever, voor in
de toekomst lijkt het me leuk om met cliënten aan hun
herstel te werken.”

Hoe gaat het met Nederlands leren?
“De Nederlandse taal vind ik echt interessant. Spreken
vind ik het moeilijkst, maar ik vind het leuk om de taal
te leren.”
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Twee buitenlandse verpleegkundigen
die komend jaar starten met een baan
bij ZorgSpectrum zijn Lucie en Bárbara.

Lucie P
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Nieuwe collega’s


s

ZORGTALENT UIT
HET BUITENLAND

‘Voordat ze aan
hier het werk
gaan, is het
belangrijk dat ze
het Nederlands
beheersen’

Hoe gaat het met Nederlands leren?
“Nederlands vind ik een moeilijke taal, maar ik denk dat ik
beter kan worden. Voor mij is het vocabulaire het lastigst.”
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Vertrouwd
thuis
Dit najaar is ZorgSpectrum gestart
met het nieuwe zorgconcept
Vertrouwd thuis. Hiermee maken
we langer thuis wonen mogelijk.
Collega’s Inge en Anouk vertellen
over hun eerste ervaringen met
deze vorm van zorg.
“Het zorgconcept wordt goed ontvangen”, begint wijkver
pleegkundige Inge Leijdekkers (foto: links). “Het is nog
heel nieuw, dus je merkt dat mensen nog niet precies
weten wat ze kunnen verwachten, maar we merken dat
er veel belangstelling voor is.”
Inge is vanaf het begin betrokken bij de opzet van Vertrouwd
thuis. “Het is een uniek concept in deze regio, bedoeld voor
mensen die langdurige zorg nodig hebben en dit graag in de
thuissituatie willen ontvangen. We zijn begonnen in Houten
en zijn inmiddels ook teams aan het vormen in Nieuwegein
en Vianen. De verwachting is dat we hier in het eerste kwar
taal van 2020 kunnen starten.”
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‘Bij een cliënt komen steeds
dezelfde medewerkers thuis,
zodat het echt vertrouwd is.’
Ondersteuning
Helpende Anouk Romijn (foto: rechts) maakt deel uit van het
team in Houten. Ze werkt sinds september bij ZorgSpectrum.
“We kunnen mensen op allerlei manieren ondersteunen.
Je kunt dan denken aan helpen met wassen en aankleden,
huishoudelijke taken doen, eten klaarmaken, maar bijvoor
beeld ook aan welzijnsactiviteiten. Zo kom ik twee keer per
week bij een meneer thuis die gek is op auto’s. Met hem ga
ik daarom af en toe een autoritje maken. Mensen zijn vaak
verbaasd als ze horen dat dit kan, maar dit soort activiteiten
zijn juist heel belangrijk.”
Behalve de cliënt kan ook de mantelzorger rekenen op
ondersteuning. “Als ik met meneer een autoritje maak, is zijn
vrouw in de gelegenheid om even iets voor haarzelf te doen”,
geeft Anouk als voorbeeld. Inge vult aan: “Daarnaast is het
voor mantelzorgers heel waardevol dat ze hun verhaal kunnen
doen, dat we hiervoor de tijd nemen.”

Vast team
“Bij Vertrouwd thuis werken we met een vast team”, gaat
Inge verder. “Dit houdt in dat steeds dezelfde medewerkers
bij een cliënt thuis komen om alle ondersteuning te bieden,
zodat het echt vertrouwd is. Het is daarom heel belangrijk
dat er een goede klik is tussen medewerker(s), cliënt en
mantelzorger.”
Een ander voordeel van deze zorgvorm is dat medewerkers
langere tijd aaneengesloten bij een cliënt thuis zijn. Anouk:
“In de reguliere thuiszorg hebben we vaste taken die we in
korte tijd moeten afronden. Bij Vertrouwd thuis is dat niet.
In de paar uur dat ik bij een cliënt thuis ben, kijk ik waar
behoefte aan is. Het is heel flexibel.”

Meer informatie?
Benieuwd of Vertrouwd thuis iets voor u is?
Neem contact op met onze klantadviseurs
via 030-6575045 of klantadvies@zorgspectrum.nl.
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25!
1

Deze 3 mensen zijn 25 jaar verbonden
aan ZorgSpectrum en vieren dit jaar dus
dezelfde ‘verjaardag’ als de organisatie.
Wie zijn zij en wat is hun verhaal?

2

25 JAAR
VRIJWILLIGER

3

Bep van der Laan-Markus (79 jaar) is
al 25 jaar vrijwilliger op ZorgSpectrum
locatie De Geinsche Hof. “Toen mijn
man en ik stopten met de zand- en
grindzaak, wilde ik graag iets zinvols
te doen hebben en ben ik begonnen
met vrijwilligerswerk bij De Zonnebloem
en bij ZorgSpectrum. Ik help met het
halen van bewoners naar activiteiten
tijdens bijvoorbeeld de borrelmiddag.
Als vrijwilliger bouw je een fijne band
op met bewoners en dat geeft me
veel voldoening.”

25 JAAR
CLIËNT
Mevrouw Van der Sluijs-Versluis (91
jaar) komt al 25 jaar naar de dagacti
viteiten van ZorgSpectrum en dat
mogen we zeker een unieke gebeurtenis
noemen. "Ik ben naar de dagactiviteiten
gekomen toen ik 65 jaar was. Mijn
man was overleden en ik raakte in een
sociaal isolement. Op advies van de
huisarts en mijn kinderen ging ik naar
de dagactiviteiten. Door de bezoeken
ging ik me steeds minder eenzaam
voelen. Inmiddels ga ik vier dagen per
week en zou ik niet anders meer willen.
Die vaste structuur geeft me houvast
én gezelligheid in mijn dag."
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25 JAAR
MEDEWERKER
Ingrid van Duursen (57 jaar) werkt 25
jaar bij ZorgSpectrum als Specialist
Ouderengeneeskunde. “ZorgSpectrum
is van een organisatie met 3 vaste
artsen uitgegroeid naar 14 artsen en
4 praktijkverpleegkundigen. Het samen
werken en de collegialiteit zijn altijd
top geweest en erg bepalend voor mijn
werkplezier. Dat ZorgSpectrum inno
vatief is binnen de ouderenzorg is iets
waar ik trots op ben!”
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ZILVEREN
JUBILEUM
12

FEEST
Het afgelopen halfjaar stond
in het teken van het 25-jarig
bestaan van ZorgSpectrum.
We hebben dit zilveren
jubileum gevierd met
cliënten, mantelzorgers,
medewerkers, vrijwilligers,
buren en partners.
13

ACTIVITEITEN
OP LOCATIE

'Ik heb echt
genoten
van alle
festiviteiten'

De Dichter
Ook op ZorgSpectrum locatie
De Dichter is uitgebreid stil gestaan bij
het 25-jarig bestaan. Vanwege privacyoverwegingen worden op verzoek van
de bewoners geen foto’s geplaatst.

Voor cliënten en mantelzorgers begon het feest in
september en oktober. Op onze locaties in Nieuwegein,
Houten en Vianen werden in die maanden allerlei
gezellige activiteiten georganiseerd. Elke locatie
had een eigen feestprogramma met minimaal vijf
activiteiten. Hierbij een kleine impressie van een
select aantal festiviteiten.

Houten
Kinderboerderij
Konijnen, cavia’s en veel andere
knuffelbare dieren kwamen langs bij
ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf.
Deze kinderboerderij op locatie was
een groot succes.

Patatje met…
In ZorgSpectrum locatie Het Haltna
Huis begon de feestweek met een
muzikale lunch. Cliënten haalden lunch
bij de patatkraam en luisterden intussen
naar muziek uit de jaren 60 en 70 van
het combo ‘Muziekmenu’.

Vianen

Oudhollandse dag
ZorgSpectrum locatie De Geinsche
Hof organiseerde een Oudhollandse
dag voor cliënten en hun familie, met
verschillende marktkraampjes en
spellen. De koe bij de ingang was het
gesprek van dag.
High tea
Cliënten van ZorgSpectrum Herstel bij
ons locatie St. Antonius Ziekenhuis en
hun mantelzorgers konden genieten
van een uitgebreide high tea.
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Nieuwegein

Clowns Cadeau
Arno Huibers speelde in het Grand Café
van ZorgSpectrum locatie Vreeswijk de
visuele voorstelling ‘Clowns Cadeau’.
Iedereen zat geboeid te kijken.
Het leidde tot interactie met het publiek
en zorgde voor hilariteit.

Optreden Koor ‘De Vrolijke Noot’
Ruim 120 bewoners en mantelzorgers
hebben in ZorgSpectrum locatie
Hof van Batenstein genoten van een
optreden van het koor De Vrolijke
Noot uit Culemborg.

Beautymiddag
Voor bewoners van ZorgSpectrum
locatie De Plataan was er onder meer
een beautymiddag. De mensen konden
genieten van gezichtsbehandelingen
en handmassages. Pure verwennerij!
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Wie zorgt er
straks voor mij?
Over wáár en door wíe de zorg
van morgen geleverd wordt

ZORGSPECTRUMSYMPOSIUM
We kijken terug op een zeer geslaagd symposium.
Dinsdag 5 november organiseerde ZorgSpectrum in het
NBC Nieuwegein een symposium met de titel ‘Wie zorgt er
straks voor mij?’. Onder andere gemeenten, huisartsen,
ziekenhuizen, collega-zorgorganisaties, woningcorporaties
en zorgverzekeraars waren hiervoor uitgenodigd. Doel van
het symposium was om nog meer met elkaar in verbinding
te komen in de regio. Om in alle openheid met elkaar het
gesprek aan te gaan over waar we elkaar voor nodig hebben
en daarin concrete stappen te zetten.

De middag en avond werden gevuld met
presentaties van inspirerende sprekers,
een interview, een paneldiscussie en
interactie met het publiek. We stonden
kort stil bij de afgelopen 25 jaar, maar
hebben vooral met elkaar gekeken wat
er nodig is om in de toekomst goede
zorg te blijven leveren. Onderwerpen
die voorbijkwamen waren onder meer:
comfortabel wonen als voorwaarde
voor goed oud worden; technologische
ontwikkelingen; het Mobiel Geriatrisch
Team; financiering; toekomstdromen
en meer.
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Concrete afspraak
Tijdens het symposium is ook een
concrete afspraak gemaakt. Huisarts
Clara den Dool en specialist ouderen
geneeskunde Mirjam Bezemer van
ZorgSpectrum vertelden in het interview
over thuiswonenden ouderen die
tussen wal en schip dreigen te vallen
bij toenemende dementie. In de zaal
bleken meerdere belangrijke gespreks
partners te zitten die graag een bijdrage
willen leveren aan het oplossen van
dit probleem. Direct na het symposium
is daarom door ZorgSpectrum een
afspraak ingepland met onder meer
het ministerie van VWS, zorgkantoor
Zilveren Kruis, St. Antonius Ziekenhuis,
Diakonessenhuis en BeBright.

Aan het symposium werd een
inhoudelijke bijdrage geleverd door:
•	N.L. (Liane) den Haan
(directeur-bestuurder ANBO),
•	prof. dr. W.P. (Wilco) Achterberg
(hoogleraar institutionele zorg
en ouderengeneeskunde aan
het LUMC),
•	H. (Hans) Adriani (wethouder
gemeente Nieuwegein),
•	R.A.P. (Raoul) Zaal RM
(CEO eHealth FocusCura),
•	drs. P.J. (Philip) Idenburg MBA
(managing partners strategie- en
innovatiebureau BeBright),
•	M. (Mirjam) Bezemer (specialist
ouderengeneeskunde) en C.
(Clara) van den Dool (huisarts),
•	R.J. (Reinier) Koppelaar (program
mamanager Langer Thuis van het
ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport),
•	prof. dr. D.H. (Douwe) Biesma
(voorzitter raad van bestuur
St. Antonius Ziekenhuis),
•	M. (Marti) Paardekooper
(directeur zorginkoop langdurige
zorg Zilveren Kruis),
•	drs. J. (Jan) de Waard (raadslid
Zorg in Houten, tevens voormalig
manager behandelvakgroep
ZorgSpectrum en specialist
ouderengeneeskunde).
•	drs. E.P (Erik) van Schie RC EMFC
(voorzitter raad van toezicht
ZorgSpectrum),
•	drs. V.M.F. (Vivian) Broex (raad
van bestuur ZorgSpectrum).

TROPISCH
FEEST
De zaal was mooi versierd; bij de
foodtrucks en snackmuur konden
hapjes en drankjes worden gehaald;
in de fotobooth zijn de nodige
kiekjes gemaakt en natuurlijk werd
er gedanst. Onder meer tijdens het
live-optreden van Sonny’s Inc.
Deze 9-koppige entertainmentband
zorgde er met swingende liedjes voor
dat het dak eraf ging. Het was een
heel gezellig feest.

Het 25-jarig jubileum werd op donderdag
28 november afgesloten met een feest voor
medewerkers en vrijwilligers. Het NBC
in Nieuwegein was die avond omgetoverd
tot een tropisch paradijs. De circa 900
feestvierders begaven zich zo in warme,
zomerse sferen.

Het symposium werd op bevlogen
wijze aan elkaar gepraat door dagvoorzitter L.T. (Lea) Bouwmeester
(onafhankelijk innovator op het
gebied van health, digitalisering
en inclusie).
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EEN DAG MET...
Specialist Ouderengeneeskunde
Mirjam Bezemer werkt in totaal
13 jaar bij ZorgSpectrum, met een
onderbreking van vijf jaar waarin
zij elders werkzaam was. “Een
periode waarin ik veel heb geleerd
en gezien. Toch ben ik blij sinds
twee jaar weer bij ZorgSpectrum
in Houten terug te zijn.”

Specialist
Ouderengeneeskunde
Mirjam Bezemer

11:00
Terug op locatie werk ik
direct het verslag van het
huisbezoek uit en bereid
ik een behandelplan voor.



11:30


8:30

“Ik heb het leukste vak dat er bestaat!”, vindt
Mirjam Bezemer. “Vanuit mijn functie als Specialist
Ouderengeneeskunde bezoek ik mensen in de
thuissituatie. Ik maak onderdeel uit van het Mobiel
Geriatrisch Team. Dit team bestaat naast mijzelf
ook uit een psycholoog en een casemanager.

Ik lees mijn mail en
overdracht van de
dienstdoende arts.
Ik kijk of er spoedvragen
tussen zitten en bereid
het huisbezoek voor.
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Tijdens het multidisciplinair overleg bespreken
we met verschillende betrokkenen de thuissituatie.
Is er voldoende hulp, zijn er aandachtspunten, is
er sprake van verandering in gedrag of stemmings
wisselingen, is er extra dagbehandeling nodig, redt
de mantelzorger het nog thuis? Het is belangrijk
een cliënt en zijn of haar mantelzorger goed te
volgen. De inzet van een casemanager is daarom
ook zo belangrijk, de casemanager houdt na de
diagnostiek het meeste contact met de cliënt.

9:30
Op bezoek bij de 78-jarige
mevrouw B. in Houten.
Bij mevrouw is door de huisarts
een vermoeden van dementie
vastgesteld en ik doe de
diagnostiek vanuit het Mobiel
Geriatrisch Team (MGT).

Als de huisarts een vermoeden heeft van dementie,
verwijst hij naar ons voor diagnostiek. Het is heel
begrijpelijk dat mensen het soms moeilijk vinden
als ik op huisbezoek kom. Vaak denken zij dat ze
direct ergens anders moeten gaan wonen, maar
dat is absoluut niet onze insteek. We ondersteunen
mensen juist zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig
thuis kunnen wonen. Bij zo’n eerste kennisma
kingsgesprek zijn bijvoorbeeld ook de partner of
kinderen aanwezig. Geen mens is hetzelfde, en
daardoor ook de gesprekken niet. Ik vind het
belangrijk de mens te zién. Dat kan alleen door
goed te luisteren en in een open sfeer het gesprek
met elkaar aan te gaan over wat hen bezighoudt.
Daar is moed voor nodig bij cliënten en ik ben altijd
dankbaar als zij mij hun vertrouwen durven geven.

Multidisciplinair overleg in
huisartsenpraktijk
Medisch Centrum Dorp.
Ik bespreek behandelplannen
met de huisarts,
de praktijkondersteuner
en collega’s van het MGT.

13:00
Ik werk de acties uit die zijn
voortgekomen uit het overleg
met de huisartsen, zoals het
schrijven van verwijzingen of
het verstrekken van medische
informatie voor de aanvraag
van indicaties.
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In het Kort

13:30
Een bezoek aan mijn 2e cliënt
staat op het programma.
Soms heb ik alleen in de ochtend
een cliëntgesprek. Dan werk ik
de middag beleid uit dat
voortkomt vanuit mijn rol als
Coördinator van de Mobiel
Geriatrische Teams.

Het is fijn om deel uit te maken van een fijn team
collega’s. Iedereen zet zich in om mensen in de
thuissituatie te ondersteunen. Zo ben ik trots op de
nieuwe zorgdienst Vertrouwd thuis, waar we
verpleeghuiszorg bieden in de thuissituatie.
Met zoveel mogelijk dezelfde mensen, zodat het
rust en regelmaat geeft voor de cliënt. Met elkaar
hebben we deze dienst vorm en inhoud gegeven.
Dat is enorm waardevol.

15:30
Maandelijks vindt het
artsenoverleg plaats met
collega-artsen, praktijkverpleegkundigen, artsen in opleiding
en co-assistenten.

17:00
Mijn werkdag zit erop.
Samen eten met mijn zoon
en daarna naar de
meditatie groep!
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Opening
Grand Café
In ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf werd op 26
september de start van de feestperiode gecombineerd
met de opening van het vernieuwde Grand Café.
De oude inrichting is vervangen door nieuw meubilair
en de kleuren zijn verfrist. Bij de keuze voor de nieuwe
inrichting is vooral rekening gehouden met een heldere
kleurstelling en meubels die uitnodigen om met elkaar
samen te zijn, een activiteit te doen of een kopje koffie
te drinken met familie.

Kopgroep
Sinds november heeft ZorgSpectrum locatie Hof
van Batenstein in Vianen een Kopgroep. In deze
groep delen mensen met een beginnende vorm van
dementie ervaringen met elkaar. Nieuwegein en
Houten hadden al een Kopgroep, en Vianen nu dus
ook. De bijeenkomsten beginnen met het onderdeel
beweging, onder begeleiding van een fysio-/oefen
therapeut. Daarna gaan de deelnemers, onder
begeleiding van een psycholoog, met elkaar in
gesprek over wat hen bezighoudt. De Kopgroep in
Vianen is elke dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Wilt u meer informatie? De klantadviseurs helpen u
graag: 030-6575045.

Philadelphia
Sinds twee jaar ben ik weer werkzaam in dit team,
na een pauze van ruim 5 jaar. In die periode heb ik
veel geleerd. Die ervaringen heb ik meegenomen.
Het heeft me verrijkt en ik ben trots in deze stabiele
organisatie te werken, waar kwaliteit van zorg
belangrijk is en waar we met elkaar mogen sturen
aan bouwen naar betere zorg. Maar het mooiste
van mijn vak blijft het contact met mensen.
Ik geniet van hun wijsheid en levenservaring. Dat
geeft me voldoening en ik blijf nieuwsgierig naar
elke unieke persoonlijkheid bij mijn huisbezoeken.
Dat hoop ik nog lang te doen.

ZorgSpectrum gaat een bijzondere samenwerking
aan met Philadelphia. Vanaf januari gaat een aantal
mensen van de dagbesteding van Philadelphia werken
in het Grand Café van locatie Het Houtens Erf.
Zij werken nu nog in ’t Oude Station in Houten, maar
daar is de huur opgezegd. Samen met ZorgSpectrum
is er gekeken naar een oplossing die voor beide
partijen sociale meerwaarde creëert. Het Houtens
Erf bleek een goede plek. We merkten in deze locatie
het gemis van het Grand Café, bijvoorbeeld wanneer
familie op bezoek is. Voor cliënten van Philadelphia
is het een goede manier om werken en leren te
combineren.

Samen verder

Hoe moeilijk moet het zijn om na een hersen
infarct plots je spraak te verliezen? Om te
beseffen dat je gedachten en waarnemingen
goed functioneren, maar dat je ze niet kunt
omzetten in woorden? Lien Pouw (73 jaar)
vertelt erover, samen met, en via haar man
Ben (76 jaar). Hoewel Ben de woorden van Lien
uitspreekt, zijn in dit interview de antwoorden
verwerkt vanuit de gedachten van Lien.

Afasie, A (= niet) fasie (= spreken). Bij Lien
ontstond deze taalstoornis na een herseninfarct,
nu ruim twee jaar geleden. Gedurende het revali
datietraject van zo’n vijftien maanden, woont ze
weer thuis in haar vertrouwde ‘Oude Dorp’ in
Houten. Hiervoor hebben ze uit praktisch oogpunt
een uitbouw laten plaatsen waar nu een slaap
kamer, badkamer en toilet is geplaatst.
‘Het is moeilijk uit te leggen wat het verliezen van
je spraak met je doet. Communiceren is een
belangrijk deel van je leven. En mijn hersenen
werken nog prima. Ik weet wat ik denk, heb er in
gedachten de woorden voor, maar ze uitspreken
lukt niet. De aansturing vanuit mijn hersenen is
verstoord.’ Ben: ‘Maar we zijn 50 jaar getrouwd,
dus ik heb meestal wel een indruk van wat ze wil
zeggen. Soms met aanwijzen of met een enkel
woord. En daar waar het niet gaat, moeten we dat
soms ook accepteren.’
Lien: ‘Er is professionele ondersteuning van de
logopediste en de fysiotherapeut. Ook ga ik 1x per
week naar de dagbehandeling. Daarnaast heb ik
heb steun aan mijn zus, schoonzus en onze zoon.

22

‘Mijn gedachten
komen niet in
woorden mijn
mond uit.’

Elk van hen komt een vaste dag in de week. Dat is
ook prettig voor Ben. Voor mij is het belangrijk om
ook gewoon Lien te zijn, met mijn eigen persoon
lijkheid die ik was voordat ik het infarct kreeg, maar
ook met mijn eigen hobby’s, zoals kaarten maken
en tuinieren. Ik begrijp het wel als mensen via Ben
praten, maar voor mij is het ook belangrijk ‘gezien’
te worden en dat het gesprek tot mij wordt gericht
en er oogcontact is.’ Voor Ben is dat herkenbaar
en hij stimuleert anderen Lien erbij te betrekken.
‘Daarnaast is het als partner en mantelzorger ook
belangrijk om te blijven praten over andere,
positieve dingen in het leven. Over schaatsen, over
reizen, over de natuur. Want er is meer in het leven
dan alleen afasie.’
‘Mijn hele leven zorg ik voor anderen en ik vind
het heerlijk om thuis te zijn,’ vindt Lien. Het huis
houden moet ik loslaten, maar ik vind het belangrijk
hierin nog wel iets te kunnen doen. In mijn eigen
tempo vouw ik vanuit de rolstoel de was op en
stof ik het tv-meubel.’ Ben: ‘Lien heeft 48 jaar voor
het huishouden gezorgd, dus nu is het mijn tijd
om voor haar te zorgen.’

