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Voorwoord

“Op welke plek we ook ondersteuning
bieden; samen is er meer mogelijk!”
Met elkaar zorgen voor
een fijn thuis

Medewerker Welzijn en activering
Houd jij van regelen en organiseren?
Haal jij voldoening uit waardering en
dankbaarheid van cliënten? Wil jij je

activiteitenprogramma en het opstellen van
individuele activiteitenplannen. Je sluit aan bij
de wensen en mogelijkheden van cliënten, met
als doel bij te dragen aan hun welzijn.

ZorgSpectrum is op zoek jou!

Het is een dynamische en afwisselende baan;
geen dag is hetzelfde. Je komt te werken in een
klein en hecht team dat zich kenmerkt door een
hoge mate van positiviteit en ambitie om samen
te bouwen aan de afdeling. Er heerst een fijne
werksfeer.

Voor onze locatie De Geinsche Hof in Nieuwegein
zijn we op zoek naar een medewerker Welzijn en
activering voor 24 uur per week. Je werkt met
cliënten met een lichamelijke beperking en/of
een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld
dementie of niet-aangeboren hersenletsel).
Als medewerker Welzijn en activering draag je
zorg voor het ontwikkelen van een aantrekkelijk

Meer weten?
Ga naar www.werkenbijzorgspectrum.nl
of mail Joke van der Vlist, manager Nieuw
thuis, op j.vandervlist@zorgspectrum.nl. Heb je
vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan
contact op met een van onze recruiters: Carmen
Jansen via 06-22784720, Rachida Irachgar via
06-82969624 of Faiza El Kaderi via 06-82780162 of
mail naar werving@zorgspectrum.nl.

graag maatschappelijk inzetten binnen
een mooie zorgorganisatie?
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Een fijn en veilig thuis waar je kunt doen
wat belangrijk voor je is. Samen met
de mensen die belangrijk voor je zijn.
Wanneer dat door een zorgvraag niet
meer vanzelfsprekend is, kan een steuntje
in de rug fijn zijn. We snappen dat veel
mensen graag zo lang mogelijk in hun
eigen vertrouwde omgeving willen blijven
wonen. Als zorgorganisatie bieden we
verschillende diensten waarmee we dit
mogelijk maken. In deze Samen lichten
we een aantal mogelijkheden uit en
spreken we met cliënten en mantelzorgers over hun ervaringen. Het is goed om
te lezen dat de geboden hulp zo positief
wordt ervaren.
Tegelijkertijd besef ik ook dat zorg aan
huis niet voor iedereen de oplossing is.
Soms is een tijdelijk of langdurig verblijf
in een woonzorglocatie meer passend.
We vinden het belangrijk dat onze locaties
een prettige plek zijn om te wonen of
verblijven. Je welkom voelen en gezien
worden. Gastvrijheid is daarbij essentieel
en collega’s zoals André en Peter zijn
onmisbaar.

quarantaines kregen we te maken met
een groot personeelstekort en daarmee
een toenemende druk op de zorg. De
continuïteit van zorg dreigde hierdoor in
gevaar te komen. We hebben toen in korte
tijd 43 zorgreservisten kunnen aantrekken
die een handje konden helpen. Vijf van
hen delen hun ervaring.
Om aan de zorgvraag van cliënten te
kunnen blijven voldoen, zijn goede samenwerkingen noodzakelijk. In dit magazine
staan mooie voorbeelden. Zo schrijft
neuroloog Jorrit Hof in zijn gastcolumn
hoe het St. Antonius ziekenhuis en
ZorgSpectrum zich samen inzetten om
de zorg voor mensen met Parkinson te
verbeteren. En vertellen collega Marianne
en haar collega van De Hoogstraat
Jessica wat zij van elkaar leren op het
gebied van revalidatie voor mensen met
een dwarslaesie.
Waar de zorg ook geboden worden –
thuis of op locatie – één ding is zeker:
samen is er meer mogelijk.
Ik wens u veel leesplezier.

Hoe belangrijk collega’s zijn, werd eind
vorig jaar nog maar weer eens duidelijk.
Door coronabesmettingen en

Margot Gerrits
Directeur Bij u thuis
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Mijn thuis

Scheiden
van
wonen
en zorg
Een appartement huren van
een woningcorporatie en zelf
de zorg bepalen? Petra woont
zelfstandig, maar wel in locatie
Hof van Batenstein in Vianen.
“Die zelfstandigheid is voor mij
essentieel.”
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Als Petra Heerkens (73 jaar) in 2017 in Hof
van Batenstein komt wonen, is het best even
wennen. Petra: “De verhuizing was vooral
noodzakelijk vanwege de duizelingen die ik
had als gevolg van de ziekte van Parkinson.
Deze woning is kleiner, gelijkvloers en stel dat
ik meer zorg nodig heb, dan kan dat. Nu zijn de
zorg en de huur nog gescheiden. Ik huur hier
mijn appartement van LEKSTEDEwonen en
koop mijn zorg in via ZorgSpectrum (Vertrouwd
thuis). Ik koop dus wijkzorg in, maar het

appartement is gesitueerd in een verpleeghuis. Het
betekent dat ik in principe dus ook geen gebruik maak
van de faciliteiten in de locatie. Dat geldt ook voor
de appartementen in het complex. Maar stel dat ik
24-uurs zorg in de toekomst nodig heb, dan hoef ik niet
te verhuizen. Maar zover is het nog niet.”
Het huis van Petra staat vol met mooie en bijzondere
voorwerpen. “Aan vrijwel elk voorwerp zit een verhaal
of verleden”, vertelt Petra. “Inwoners van Vianen
kennen mij misschien nog van de antiek- en brocantewinkel die ik in Vianen had. Ik ben geboren in Utrecht.

Toen ik trouwde met Bob, woonden we in Zeist. Toen
ik 23 jaar was verhuisden we naar Vianen omdat we
hier een groter huurhuis konden krijgen. Later zijn we
opnieuw binnen Vianen verhuisd naar een koopwoning. Mijn man overleed in 2011. Toen ik in 2017 naar
Hof van Batenstein verhuisde, heb ik veel inventaris
moeten wegdoen omdat het niet paste. Toch heb ik het
hier ingericht zoals ik het mooi vind. Ik kan veel doen
met een kleine ruimte. Die ervaring heb ik opgedaan
toen ik een brocantewinkel had in Vianen. Daar heb ik
mijn ziel en zaligheid in gelegd. Ik volgde verschillende
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“Ik heb er
vertrouwen in dat
we de uitdaging
samen aan
kunnen! ”

“Ik bepaal wat
voor mij
belangrijk is.
Daarmee
behoud ik mijn
zelfstandigheid.”
cursussen, bijvoorbeeld om oude stoelen weer op
te knappen en ik struinde met Bob verschillende
markten af, zoals in de Veemarkthallen in Utrecht.
Toen Bob overleed, moest ik helaas de winkel
weg doen. Deze in mijn eentje beheren lukte niet.
De kasten en wat klein antiek heb ik gelukkig
kunnen behouden en mee kunnen nemen naar mijn
appartement.”
Petra vindt het moeilijk dat ze vanwege de ziekte
van Parkinson steeds minder kan. “Ik heb inmiddels al ruim 18 jaar Parkinson, maar in die jaren
merk je dat je steeds iets moet inleveren qua
gezondheid en dat er steeds meer activiteiten zijn
die je niet meer zelfstandig kunt doen. Gelukkig sta
ik positief in het leven en ben ik zo actief mogelijk.
Ik heb mijn leven lang hard gewerkt, ik sportte en
had samen met Bob de zorg over onze drie zonen.
Het is fijn dat mijn zoons er voor me zijn, maar ik
vind het belangrijk dat de praktische zorg ook bij
het team van Vertrouwd thuis ligt. Het is een klein
team van zes personen, waardoor de zorg persoonlijk is omdat ik ze allemaal ken. Dat ik zelf bepaal
welke ondersteuning voor mij het belangrijkste is
wanneer ze komen, geeft me toch een gevoel van
zelfstandigheid. Dat is voor mij essentieel.”

De gastcolumn van deze editie wordt
geschreven door

Jorrit Hoff
neuroloog bij het St. Antonius Ziekenhuis

Voor cliënten die zelfstandig wonen, is er altijd de
mogelijkheid van thuiszorg. Sommige cliënten vinden
het fijn die zelfstandigheid te behouden, maar vinden
ook de nabijheid van een zorglocatie en bijbehorende
faciliteiten prettig. In locaties Het Haltna Huis (Houten)
en Hof van Batenstein (Vianen) is dat mogelijk.
De huur betaalt u aan de woningcorporatie (resp.
Viveste en LEKSTEDEwonen) en u bepaalt zelf welke
vorm van zorg u afneemt.
Flexibel wonen Vijfheerenlanden (locatie Vianen)
LEKSTEDEwonen, ZorgSpectrum en de gemeente
hebben een paar jaar geleden afspraken gemaakt over
een andere invulling van wonen en zorg in Hof van
Batenstein. Alle (zorg)appartementen zijn qua voorzieningen in de basis hetzelfde en kunnen voor verschillende doelgroepen worden ingezet. Stel dat u nu een
appartement huurt van LEKSTEDEwonen, waarbij u uw
zorg thuis geleverd krijgt. Dan kan in een later stadium
uw appartement als zorgeenheid worden aangeboden
voor 24-uurszorg (volledige verpleeghuiszorg) en ook
omgekeerd. Er verandert dan niets in uw woonomstandigheden, maar het biedt wel meer mogelijkheden om
te voldoen aan de veranderde woon- en zorgvraag. Op
deze manier kunnen (toekomstige) bewoners comfortabel blijven wonen in hetzelfde appartement.
Meer weten? Bel afdeling Klantadvies
via 030-6575045.
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Gastcolumn

Samen tegen
Parkinson
De ziekte van Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende
hersenziekte. In Nederland staat de ziekte in de top drie en
zijn er 63.000 mensen met parkinson. Naar verwachting zijn
dat er ongeveer 120.000 in 2040.
Je zou dus kunnen zeggen dat er een soort pandemie van
parkinson aan de gang is. Deze hebben we deels zelf veroorzaakt, omdat de oorzaak van parkinson voor een belangrijk
deel in onze leefomgeving gezocht moet worden. Pesticiden,
oplosmiddelen en luchtvervuiling dragen allemaal bij aan de
snelle groei van de ziekte.
Mensen met parkinson hebben naast traagheid, stijfheid,
soms beven en moeite met het evenwicht, vaak ook last van
slecht slapen, somberheid, geheugenklachten, darmklachten,
plasproblemen en andere klachten. Dit vermindert de kwaliteit
van leven van de mensen die met de ziekte leven, maar ook
van hun mantelzorgers. We kunnen gelukkig een deel van de
klachten met medicijnen verminderen, maar helaas kunnen we
de ziekte zelf niet stoppen of remmen. Laat in de ziekte is 25%
van de mensen aangewezen op zorg van een verpleeghuis.
De ziekte is erg ingewikkeld en er zijn, naast de neuroloog
en parkinsonverpleegkundige, veel andere hulpverleners
betrokken, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist,
psycholoog, psychiater, diëtist, en zeker later in de ziekte ook
de specialist ouderengeneeskunde.

In 1992, nu 30 jaar geleden, ben ik mij bezig gaan houden met
parkinson, eerst als student-onderzoeker en daarna ook als
arts en behandelaar. Toen ik in 2004 in Nieuwegein begon als
neuroloog en de Parkinson-poli van het St. Antonius ziekenhuis opzette, hebben we al snel de samenwerking gezocht
met ZorgSpectrum en andere verpleeghuisorganisaties in de
regio. ZorgSpectrum levert inmiddels op veel gebieden een
onmisbare bijdrage aan de parkinsonzorg in de regio. Een
mooi voorbeeld hiervan is de dagbehandeling in De Geinsche
Hof. En wat bijzonder is: onze samenwerking heeft zich
uitgebreid naar wetenschappelijk onderzoek! ZorgSpectrum
doet samen met het St. Antonius ziekenhuis mee aan met
het BEWARE onderzoek van het VU medisch Centrum. Hierin
onderzoeken we het effect van een nieuwe behandeling om
mensen te laten omgaan met de wisselingen in lichamelijk en
psychisch functioneren.
De Nederlandse politiek heeft samen met zorgverleners,
zorgverzekeraars en patiënten afgesproken dat de kosten
voor de zorg niet of niet meer zo hard mogen stijgen als in
de afgelopen jaren. Om de komende jaren steeds betere zorg
te leveren aan een groeiende groep mensen met parkinson,
is nog intensievere samenwerking tussen ziekenhuizen en
verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties noodzakelijk. In het
licht van de goede ervaringen met ZorgSpectrum van de
afgelopen jaren heb ik er vertrouwen in dat we die uitdaging
samen aan kunnen!
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Iedereen die regelmatig een van de locaties bezoekt, zal ze
herkennen: André (59 jaar) werkt als medewerker technische
dienst op alle locaties. Peter (35 jaar) is huismeester en is
vooral te vinden in locaties Het Houtens Erf en Ervenstaete.
In het Grand café van De Geinsche Hof interviewen we deze
twee sympathieke heren. Terwijl de koffie wordt gebracht
(ook dát is gastvrijheid), gaat hun telefoon geregeld over.
Toch maken ze graag tijd vrij om enthousiast over hun vak te
vertellen.
Buddy’s
Peter: “Dit is de meest veelzijdige baan die ik ooit heb gehad.
Het is hard werken en elke dag is anders, maar dat maakt het
juist zo uitdagend. Daar moet je natuurlijk wel tegen kunnen.
Als huismeesters hebben we allemaal een ‘buddy’. We
vervangen elkaar bij vakantie en ziekte. Zo weet je ook wat er
in andere locaties speelt.” Ook André vindt het buddy-systeem
fijn werken: “Als Technische Dienst ben ik verantwoordelijk
voor alle locaties. Eerst was ik alleen, maar nu ik er een
6

Kom
verder!

collega bij heb, werkt dat fijner. Samen met de huismeesters
vormen we een vast team binnen Gastvrijheid en service.”
Van huisvuil tot zuurstoffles
“Als huismeester heb je een gevarieerd takenpakket met veel
verantwoordelijkheid. Zo zorgen we voor een veilige opslag
van (medisch) materiaal en voeren we maandelijks controles
uit voor het Safety register, zoals noodaggregaten, noodverlichting, brandblussers, zuurstofflessen en gevaarlijke stoffen”,
aldus Peter.
“Veiligheid is zeker in de zorg belangrijk”, benadrukt André.
“Certificeringsorganisatie Kiwa beoordeelt of we dat goed
doen. De certificaten bewaren we. Ook voeren we overleg met
bijvoorbeeld de brandweer en is er contact met de Veiligheidsregio Utrecht.”
Peter: “En dan hebben we natuurlijk ook de ‘huis-tuin-enkeuken’ taken zoals ervoor zorgen dat het vuil wordt opgehaald. Ook dát hoort erbij. Maar dat is precies wat het zo leuk
maakt.”

Ze zijn niet alleen herkenbaar aan
hun paarse shirts, maar ook aan
hun gastvrijheid: collega’s van de
technische dienst en de huismeesters. Een interview met twee
‘visitekaartjes’ van ZorgSpectrum.
Van elkaar leren
Het is belangrijk om van elkaar te leren. Peter: “André is
allround. Ik loop voor eenvoudige klusjes met hem mee. Daar
leer ik weer van, zodat de Technische Dienst daar niet meer
speciaal voor hoeft te komen.”
De afgelopen weken hebben collega’s van de facilitaire dienst
een aantal trainingsdagen gevolgd. Onder andere om de
omgang met mensen met chronische ziekten te begrijpen, over
gastvrijheid en over het geven en ontvangen van feedback.
André vindt zo’n training van toegevoegde waarde: “Niet
iedereen heeft ervaring in het werken met ouderen. Zeker als
het om mensen met dementie gaat, is het fijn dat je meer
kennis hebt van de ziekte en weet hoe je daarmee om moet
gaan.”

aanspreken als je ziet dat hij of zij het niet kan vinden. Ik pak
nu meer zaken proactief op. Het voelt een beetje als ‘mijn’
locatie.” André ziet dat er veel nieuwe taken bij zijn gekomen:
“We signaleren snel als er iets niet goed loopt, dan pakken
we het gelijk op. Het betekent dat we onze grenzen moeten
aangeven en dat is soms best lastig. Want je wil iedereen
helpen, maar soms horen bepaalde klussen nu eenmaal niet
in je takenpakket en gaat dat ten koste van je vaste taken. Dat
is niet de bedoeling. Wel vind ik het belangrijk om dat op een
respectvolle manier uit te leggen. Voor het werk is het belangrijk elkaar op een goede manier aan te kunnen spreken. Dat
gaat nu echt beter en we werken daardoor beter met elkaar
samen.”

Veel geleerd
Ook Peter vindt de trainingen waardevol. Lachend vertelt hij:
“Ik dacht eerst dat ik best gastvrij was, maar het kon duidelijk
beter! Het zijn soms heel eenvoudige veranderingen die maken
dat iemand zich welkom voelt op de locatie. Zoals namen
onthouden en iemand persoonlijk begroeten, of een bezoeker

Tevreden naar huis
Wanneer deze heren met een blij gevoel naar huis gaan?
Daar zijn ze het over eens. “Als we heel veel klussen hebben
kunnen oppakken en dat cliënten en collega’s tevreden zijn
over ons werk. Als we veel hebben kunnen bijdragen, geeft dat
ons de meeste voldoening!”
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ZORG THUIS
Het is fijn als u zo lang mogelijk
in uw eigen omgeving kunt
blijven wonen. ZorgSpectrum
biedt hiervoor verschillende
diensten en producten.
We vertellen er meer over in dit
artikel. Onder meer aan de hand
van ervaringsverhalen
van cliënten en mantelzorgers.
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9

EEN FIJN EN
VEILIG THUIS

Wijkverpleging
Bij Wim (81) thuis komt elke dag het wijkteam langs. In dit interview
laat hij weten wat dat voor hem betekent.

Thuis wonen is niet altijd vanzelfsprekend. Naarmate u
ouder wordt, kan de vraag naar ondersteuning toenemen.
ZorgSpectrum maakt het mogelijk dat u prettig en veilig in
uw eigen omgeving kunt blijven wonen. We lichten hier een
aantal mogelijkheden uit.

Ik ben heel positief over het wijkteam. Het zijn allemaal fijne mensen.
Ik ben blij dat ik nog thuis kan wonen, want zonder thuiszorg had dat niet
meer gekund. Ook mijn zoon en dochter betekenen heel veel voor me en
ik heb fijne buren die me helpen als het nodig is.”

Wijkverpleging
ZorgSpectrum heeft verschillende wijkteams met wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Zij zijn deskundig in
veel vormen van thuiszorg: van individuele begeleiding tot
verpleegkundige handelingen.
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“Zonder thuiszorg
had ik niet meer
zelfstandig kunnen
wonen”
Wij vinden het verdrietig u te melden dat Wim vlak na het
interview is overleden. Zijn familie heeft toestemming gegeven
voor plaatsing van het interview. Namens alle medewerkers van
ZorgSpectrum wensen wij de familie veel sterkte.

Vertrouwd thuis

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u door een operatie, ongeval of
ziekte thuis tijdelijk of structureel persoonlijke verzorging of
verpleging nodig heeft. U kunt hiervoor terecht bij de wijkverpleegkundige van het wijkteam. De verzorgenden van dit team
kunnen u helpen met douchen en aankleden.

Dagbehandeling
Voor een fijne en veilige thuissituatie is het soms nodig om
overdag naar een zorglocatie te gaan. ZorgSpectrum heeft
verschillende dagcentra die structuur aan uw dag geven,
die uw zelfredzaamheid vergroten en die therapieën kunnen

Ook heeft het wijkteam meegedacht met aanpassingen in huis. Alles is
nu op de begane grond; ik slaap beneden en de schuur is omgebouwd tot
douche. Mijn zoon heeft een groot aandeel in het geheel gehad. Door de
verbouwing hoef ik niet meer met de oude traplift naar boven. Ik zit in een
rolstoel omdat ik door hemofilie (bloedstollingsziekte) twee beenamputaties heb moeten ondergaan. Toen ik 10 jaar oud was, moest mijn rechterbeen geamputeerd worden en op mijn 27e verloor ik mijn linkerbeen.
De kunst is om niet te mokken, maar om in te spelen op de situatie en te
kijken wat er wel kan. Zo heb ik jarenlang rolstoeldansen gedaan en heb
ik veel getafeltennist. En nu doe ik veel aan bridgen.

Welke ondersteuning is thuis mogelijk?
Wanneer u ondanks gezondheidsproblemen thuis wil blijven
wonen, kijken we samen met u en/of uw mantelzorger bij
welke ondersteuning u gebaat bent. We houden hierbij
rekening met uw persoonlijke wensen en voorkeuren.

Vertrouwd thuis
Ook wanneer u een ruime zorgvraag heeft, is het prettig als
u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en kunt blijven
doen wat voor u belangrijk is. ZorgSpectrum biedt daarom in
Houten, Nieuwegein en Vianen de dienst ‘Vertrouwd thuis’.
Dit is bedoeld voor ouderen die langdurige zorg nodig hebben.
Vaak wordt dan gedacht aan verhuizing naar een verpleeghuis, maar wij kunnen deze zorg ook bij u thuis bieden. U
ontvangt dan in uw eigen huis zorg, welzijn en huishouding
die is afgestemd op uw persoonlijke wensen, behoeften en
voorkeuren.

“De thuiszorg komt elke ochtend en avond. Onder meer om te helpen met
wassen en aankleden, met medicatie en om mijn katheter te verzorgen.
Daarnaast zijn ze er voor het psychische deel. Als ik ergens mee zit,
bieden ze een luisterend oor en geven ze goede adviezen. Zo is mijn
vrouw een jaar geleden overleden. Ze had Alzheimer. Daarin hebben ze
me altijd goed gesteund en ze zijn ook op de uitvaart geweest.

Atty (86) krijgt ondersteuning van het Vertrouwd thuis team.
We spreken haar samen met haar bonusdochter Carly (54).

bieden die passen bij uw zorgvraag. De dagcentra bieden een
dagprogramma op maat wat helpt om uw persoonlijke doelen
te bereiken in groepsgerichte activiteiten. We hebben binnen
ZorgSpectrum specifieke dagbehandelingsgroepen. Zo zijn
er groepen voor mensen met de ziekte van Parkinson, voor
(jonge) mensen met dementie en voor mensen met hersenletsel vanwege een ongeval of beroerte. Ook hebben we
dagbehandeling voor mensen die intensieve ondersteuning
nodig hebben.
Behandeling thuis
Heeft u te maken met een (chronische) ziekte of beperking?
Ook dan kunt u rekenen op ondersteuning van ZorgSpectrum.
We hebben een multidisciplinair team dat bestaat uit verschillende behandelaren/specialisten. Voor alle behandelingen
kunt u terecht op een van onze locaties en daarnaast kunnen
veel behandelingen in overleg plaatsvinden bij u thuis.

Atty: “Ik ben de jongste niet meer. Daarom krijg ik onder meer hulp met
koken, boodschappen doen, wassen en aankleden en controle houden op
de dag.”
Carly: “Ma heeft Alzheimer. We waren daarom op een gegeven moment
genoodzaakt om zorg in te zetten. Het team van Vertrouwd thuis komt
hier vier keer per dag. Daarnaast gaat ma naar de dagbesteding en ben ik
hier meestal elke donderdag en in het weekend.”
Atty: “Ja, ik heb gelukkig veel lieve mensen om me heen.”
Carly: “Ma is altijd hartelijk en gastvrij; dat siert haar. Daarom heeft ze
een netwerk van mensen om haar heen die voor haar klaar staan. Die
verbindingen zijn ontzettend belangrijk.”
Atty: “Het is heel fijn dat ik ondersteuning krijg in mijn eigen vertrouwde
omgeving. Ik heb niets te klagen. En wat ik nog zelf kan, blijf ik zelf doen.
Zo kijk het journaal, lees ik de krant en maak ik elke dag puzzels. Dat
houdt me scherp. En kaarten vind ik leuk.”
Carly: “We genieten van de mooie momenten. Zo zijn we vorig jaar op
Texel geweest. Natuurlijk moet je dan veel regelen – het is toch 24-uurs
zorg die je meeneemt – maar het ging hartstikke goed. We gaan dit jaar
weer.”

“Dankzij haar
hartelijkheid heeft
ma veel mensen
die voor haar klaar
staan”
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Zorgreservisten

Dagbehandeling
Janny (83) gaat vier dagen per week naar de dagbehandeling bij
ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein in Vianen. Ze vertelt
erover samen met haar zoon Herman (65).
Janny: “Ik ga naar de dagbehandeling voor de afleiding. Het was ook
nodig. Ik zat hier als maar met mijn verdriet over mijn man. Hij is drie jaar
geleden overleden aan de ziekte van Alzheimer.”
Herman: “Daarna is het bij mijn moeder ook begonnen. Bovendien vindt
ze het niet prettig om alleen tussen vier muren te zitten.”
Janny: “We doen van alles: quizzen, tekenen, kleuren, zingen, spelletjes.
En de mensen zijn heel aardig. Ik heb het hier erg naar mijn zin.”
Herman: “Dat merk ik aan alles. Voorheen belde ze heel veel. Dan had ze
aanspraak nodig of zat ze in een negatieve gedachtespiraal waar ze niet
meer zelf uitkwam. We zien en spreken elkaar nog steeds regelmatig,
maar nu zijn het vaker enthousiaste telefoontjes om te vertellen hoe leuk
het was op de dagbehandeling. ”
Janny: “Ik ben anders geworden, angstiger. Ik kan er niet tegen dat ik
soms in de war ben. Gelukkig heb ik mijn familie. Mijn kinderen doen
heel voor me. Ik heb drie kinderen – Herman, Astrid en Mirjam - zes
kleinkinderen en vier (bijna vijf) achterkleinkinderen. Ze wonen allemaal
in de buurt.”

ZorgSpectrum startte een campagne voor de werving
van zorgreservisten om zorgcollega’s te ontlasten.
In dit artikel delen we de successen en laten
zorgreservisten weten wat het hen persoonlijk heeft
gebracht.

In totaal is 70% van alle
openstaande diensten
vervuld

Behandeling thuis
Elly Eijbergen (67) krijgt fysiotherapie aan huis van ZorgSpectrum.
In deze Samen deelt ze haar ervaring.
“In augustus 2020 heb ik een herseninfarct gehad. Ik heb een week in het
St. Antonius ziekenhuis gelegen en verbleef daarna vier maanden bij De
Hoogstraat Revalidatie. Inmiddels woon ik weer thuis.
Het revalidatietraject bij De Hoogstraat was heel intensief, maar eenmaal
thuis merkte ik dat oefenen er een beetje bij inschoot. Daarom komen er
sinds begin vorig jaar twee fysiotherapeuten van ZorgSpectrum hier aan
huis.
Met Mariëlle en Jonneke doe ik onder meer oefeningen om het lopen te
perfectioneren en om mijn spieren te versterken. Op de vloer in de woonkamer zijn bijvoorbeeld stukjes tape geplakt om me eraan te herinneren
hoe grote stappen ik moet maken. Ik zet vaak te kleine stappen door
onzekerheid. Gelukkig gaat het steeds beter, ik ben minder bang om te
vallen. Maar ik moet het wel bijhouden.
De fysiotherapeuten zijn hier twee keer per week. In principe voor een
halfuur, maar meestal langer. Na de therapie ben ik altijd behoorlijk moe.
Vooral als Mariëlle is geweest. Zij roept vaak bij het weggaan nog snel
wat oefeningen die ik nog moet doen. Ze is echt heel fanatiek. Toch ben
ik blij dat zij en Jonneke hier komen. Het bevalt heel goed. En het is heel
luxe dat ze hier thuis komen.”
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“Ik heb het
erg naar mijn zin
op de
dagbehandeling”

“Het is heel luxe
dat de fysio aan
huis komt”

het aantal
zorgreservisten dat
is aangenomen

Zorgreservisten
De coronapandemie heeft wereldwijd een groot
effect. Ook bij ZorgSpectrum. De Omikron-variant
zorgde opnieuw voor een stijging in het aantal
besmette cliënten en zorgprofessionals. Ook was
het soms voor de zorgcollega’s noodzakelijk om
zelf in quarantaine te gaan vanwege een positief
geteste huisgenoot. Door het personeelstekort
stond de zorg daarmee extra onder druk. Om de
teams te ontlasten en de basiszorg te kunnen
blijven bieden aan cliënten, zijn we op zoek gegaan
naar alternatieven om vooral zoveel mogelijk
aandacht aan het welzijn van cliënten te kunnen
besteden zodat de zorgprofessionals vooral de
basiszorg konden bieden. Zo ontstond het idee
voor de wervingscampagne van zorgreservisten.
Creatieve ideeën
In korte tijd is de campagne in gang gezet. Want
het bedenken op zich was niet het probleem,
maar vooral het zorgen dat alle noodzakelijke
voorbereidingen getroffen konden worden. Een
sollicitatiegesprek, de administratieve verwerking,
de arbeidsovereenkomst, de urenregistratie, het
inschrijven op diensten, het aanvragen van de
Verklaring Omtrent Gedrag, het maken van commu-

12 reservisten hebben
een zorgachtergrond.

6

het aantal overige
vacatures dat is
opgevuld door sollicitanten

nicatie-uitingen, het benaderen van leerlingen,
oud-collega’s, contact met scholen… Dankzij ieders
inzet heeft de campagne veel nieuwe tijdelijke
collega’s opgeleverd. En het mooie is dat het de
zorgreservisten zelf ook zoveel brengt. Een win-win
situatie.
Dankbaar werk
Je kon je al inschrijven als zorgreservist als je drie
uur per week inzetbaar was. Je diensten kon je zelf
kiezen. Vandaar de naam ‘vlinderdiensten’: je kunt
kiezen waar en wanneer je wilt werken. Daarom
was het niet alleen aantrekkelijk voor scholieren,
maar ook voor mensen die eens wilden ervaren
hoe het was om in de zorg te werken. En dat niet
alleen, het leverde veel zorgreservisten ook een
mooie persoonlijke ervaring op. Daar vertellen zij
graag over op de volgende pagina’s.

Interesse in een baan in de zorg?

De campagne voor zorgreservisten is gestopt, maar we zijn altijd
op zoek naar collega’s. Meer weten?
Kijk op werkenbijzorgspectrum.nl voor meer informatie.
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Even
Voorstellen...
“Het is fijn om zelf mijn diensten te bepalen. Ik vind
het leuk om voor ouderen te werken. Ze hebben vaak
veel interessants te vertellen en het is leuk daar naar
te luisteren. Ik breng maaltijden, doe spelletjes, maak
een praatje, of was kleine vaat af bij de zelfstandige
appartementen. Als ik zie hoe dankbaar iedereen is,
geeft het mij een goed gevoel dit werk te doen.”

“Ik vind het fijn zorgcollega’s te
ondersteunen en daarmee ook
cliënten. Inmiddels heb ik acht
weken vlinderdiensten gedraaid.
Het laat me inzien dat zo lang
mogelijk thuis wonen heel fijn is,
maar tegelijkertijd ook hoe zwaar
dat voor de mantelzorgers is.
Daarnaast besef ik hoe belangrijk
het is om de ervaring van zorgcollega’s mee te nemen in besluiten
van de organisatie die van invloed
zijn op hun werk. Hun betrokkenheid is heel waardevol.”

Sam
Pijper (16)

student Cals College
Nieuwegein 5-VWO

“Ik had geen zorgopleiding
maar was het thuiszitten
spuugzat. De muren kwamen
op me af nu het theehuis dicht
moest en mijn drie kinderen
de deur uit zijn. De doelgroep
ligt me aan het hart. Mijn
moeder heeft ook dementie
en ik lees boeken om mensen
beter te begrijpen. Ik maak
een praatje, ga met hen
wandelen en geef handmassages. Het is zulk dankbaar
werk, ik voel dat ik echt iets
kan betekenen.”

Cynthia
Zwamborn (46)

directiesecretaresse

“Ik zat tussen twee administratieve banen in
en wilde tussendoor in de zorg werken om iets
voor anderen te betekenen. Ik haalde zoveel
voldoening uit de vlinderdiensten dat ik nu de
tweejarige opleiding tot Verzorgende IG volg via
ZorgSpectrum. Ik ben dus nooit bij mijn nieuwe
baan gestart, zo fantastisch vind ik het om in
de zorg te werken. Ik heb mijn plekje gevonden.
Wel moet ik wennen aan wisselende diensten.”
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Bart
Klomp (17)

student Anna van
Rijn College 6-VWO

Jolanda
Zitman (47)

Business controller
bij ZorgSpectrum

“Na mijn eindexamen wil ik geneeskunde studeren en chirurg worden.
Op deze manier leer ik de zorg
kennen. Ik activeer cliënten om
activiteiten te doen. Nu ik er vaker
kom, leer ik hen ook beter kennen.
(lachend) Nu weet ik bijvoorbeeld
wie er altijd poedersuiker op haar
krentenbrood wil. Ik speel Memory
(ja echt!), maak een praatje, schenk
koffie in... Het maakt mijn dag goed
als ik een lach op iemands gezicht
kan toveren.”

Annemarie
Kraaijeveld (53)
eigenaar Theehuis
Tull en ’t Waal
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Samenwerking tussen ZorgSpectrum en De Hoogstraat

Een leerzaam jaar
op het gebied
van dwarslaesierevalidatie
In februari 2021 opende ZorgSpectrum een revalidatieafdeling in De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Dit gaf een
impuls aan een bijzondere samenwerking op het gebied van
dwarslaesie-revalidatie. Nu ruim een jaar later vertellen fysiotherapeuten Jessica van der Lede (De Hoogstraat) en Marianne
Sonke (ZorgSpectrum) hoe zij de samenwerking ervaren.

“Onze samenwerking begon al voor de start van de afdeling.
In het najaar van 2020 waren de contacten al gelegd”, begint
Marianne. “We hebben destijds een paar keer meegekeken
op De Hoogstraat en met Jessica overleg gehad over wat
we nodig hebben voor revalidanten met een dwarslaesie. We
hadden geen idee. Voor ons was dit immers een heel nieuwe
doelgroep. Het was ideaal om de doelgroep te leren kennen
onder begeleiding van zo’n ervaren collega.”

keerde ze weer terug bij fysiotherapie. “Ik heb altijd gewerkt in
de dwarslaesiezorg. Daar ligt mijn hart.”

Jessica: “Het was heel leuk om iedereen mee te nemen. Ik heb
een fantastisch vak en ik deel graag mijn kennis. Het was heel
mooi om te zien hoe enthousiast en gemotiveerd iedereen
was om te leren.”

De afdeling van ZorgSpectrum brengt beide werelden bij
elkaar. Hier komen mensen voor wie de medisch specialistische revalidatie van De Hoogstraat (nog) te intensief is of die
na een revalidatietraject bij De Hoogstraat niet meteen naar
huis kunnen. “Het is een mooie oplossing om een groot gat in
de dwarslaesiezorg te dichten”, aldus Jessica.

Dwarslaesiezorg en geriatrische revalidatie
Veertien jaar geleden begon Jessica als fysiotherapeut.
Tussendoor volgde ze tijdelijk een ander pad, maar uiteindelijk
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Ook Marianne vond al vroeg in haar carrière haar plek binnen
de fysiotherapie. “Ik ben inmiddels 20 jaar werkzaam als
fysiotherapeut. Ik heb heel even in een ziekenhuis gewerkt,
maar merkte al snel dat de GRZ (geriatrische revalidatiezorg)
het beste bij mij past.”

Een andere kijk
Marianne en Jessica hebben het afgelopen jaar veel van
elkaar geleerd. Marianne: “Ik heb een andere kijk op dwarslaesies gekregen. Ik had een heel zwart/wit beeld dat mensen
met een dwarslaesie in een rolstoel zitten en niets meer
kunnen met hun benen. Natuurlijk zijn die er ook, maar er zijn
genoeg mensen die hun benen nog wel kunnen bewegen.”
Voor Jessica is het heel waardevol dat ze door de samenwerking meer inzicht heeft gekregen in de ouderenzorg. “We
merken namelijk dat onze patiëntenpopulatie steeds ouder
wordt. Het zijn niet meer alleen jongeren met een trauma-dwarslaesie; we zien steeds meer ouderen met vaatlijden
of een oncologische dwarslaesie. Ik heb veel geleerd van
hoe jullie tegen zorg aan kijken. Ik zie hoe Marianne zich vol
overgave inzet om ouderen te activeren en hoe veel er vaak
nog mogelijk is.”

“En voor mij is het heel inspirerend om te zien wat jij doet met
jongeren”, zegt Marianne. Lachend vervolgt ze: “Alhoewel er
natuurlijk ook verschillen blijven. Toen ik jou bezig zag met
een cliënt die met de rolstoel van de trap ging, dacht ik: ik
geloof niet dat ik dát ga doen met mijn cliënten.”
Samen sterk en Samen meer mogelijk
De fysiotherapeuten zijn het erover eens: de samenwerking is
een succes. “De slogans van De Hoogstraat – De zorg op de
juiste plek en Samen sterk – en van ZorgSpectrum – Samen
meer mogelijk – doen we echt eer aan”, besluit Jessica.
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EEN DAG MET...
Klantadviseur Petra den Hartog (57 jaar) is met
haar 36 jaar dienstverband een van de grootste
kennisbanken van de organisatie. Met ervaring

Petra
den Hartog

in verschillende functies werkt deze aanpakker
inmiddels 14 jaar met veel plezier op afdeling
Klantadvies.

07:50

Ik start de computersystemen op en log in.
De belangrijke programma’s
zoals mijn mail, Zorgspoor en
Zorgdomein zet ik alvast open.
Mijn voornemen: vandaag
gaan we op tijd naar huis!

“Hectisch!” dat is het antwoord dat je van
alle zes klantadviseurs van ZorgSpectrum
te horen krijgt als je vraagt hoe een gemiddelde dag er voor hen uit ziet. De telefoon
gaat de hele dag door en de adviseurs
zijn, samen met de drie ondersteuners,
het eerste aanspreekpunt voor nieuwe
cliënten, hun mantelzorgers, voor huisartsen, ziekenhuizen, het zorgkantoor, de
zorgteams en iedereen die informatie wil
over zorg en ondersteuning. Een belangrijke
schakel vanaf het eerste contactmoment in
de ingewikkelde wereld van zorg.
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Er zijn twee adviseurs die zich bezig houden met de tijdelijke
opnames (revalidatie, logeren, covid, etc.), twee adviseurs die
de zorg in de woonvormen (verpleeghuiszorg) coördineren en
een adviseur die zich concentreert op de zorg bij mensen thuis,
inclusief de dagbesteding. En tot slot een collega die zorgt voor
een goede doorstroming van cliënten die na hun revalidatie een
nieuw thuis nodig hebben.

Het team weet precies wanneer er een plaats
vrijkomt, wat de bezetting is, welke cliënten er in
aanmerking komen voor een crisisplaats, welke
zorg zij nodig hebben en met welke indicatie.
Hun advies wordt ook gevraagd door directie en
management zodat hun specialistische kennis en
ervaring wordt meegenomen.

Het ZCC belt of we vandaag
nog plaats hebben voor een
patiënt met covid. Ik kijk
in het systeem en er is nog
plek. Ik zorg dat iedereen
op tijd geïnformeerd is.

Dagelijks is er contact
met het Zorg Coördinatie
Centrum (ZCC) over de
regionale bezetting van
de covid-plaatsen op de
covid-afdeling in locatie
De Geinsche Hof.

“Wat het zo hectisch, maar daardoor
ook zo afwisselend maakt, is dat je
continu moet schakelen. Het ene
moment overleg je met een arts
of verpleegkundige, het volgende
moment beantwoord je een vraag
van het ziekenhuis over een spoedopname, een woningcorporatie belt
met een vraag over de wachtlijst
en ondertussen zit er nog een
telefoontje in de wacht van een zoon
die voor zijn moeder vraagt of er
een logeermogelijkheid is. Als je niet
tegen die hectiek kunt, is dit geen
geschikte baan”, lacht Petra. “Maar
als je dat wel kunt, is het de meest
veelzijdige en dankbare functie die
er is.”

08:00

Het ziekenhuis belt. Een revalidatie-opname gaat niet door.
Ik informeer het behandelteam
en kijk of de plek morgen nog
opgevuld kan worden door een
andere revalidant die dringend
ondersteuning nodig heeft.

09:30

09:00

10:45

Planning! Ik lees triages, stem
af met artsen over een opname,
ik beoordeel of een vrijgekomen
plaats passend is voor een
cliënt op basis van indicatie
en zorgzwaarte. Het blijkt een
ingewikkelde puzzel.

10:00

Deelname aan de online
vergadering ‘Experiment
capaciteitsbenutting’. Samen
met collega’s uit het St.
Antonius Ziekenhuis kijken
we hoe we patiënten zo
efficiënt mogelijk kunnen
doorplaatsen.

In de regio Utrecht liep de zorg behoorlijk vast. Ziekenhuizen konden
patiënten niet verwijzen omdat er geen plaats was in de verpleeghuizen en
ondertussen was (en is) er een groot tekort aan zorgpersoneel. “Het was
aanleiding om met alle ‘ketenpartners’ in gesprek te gaan. Nu is er structureel
overleg tussen alle zorgaanbieders en ziekenhuizen in de regio. Ook is er via
het ‘Experiment capaciteitsbenutting’ overleg met het St. Antonius Ziekenhuis. Intensievere samenwerking over specialistische doelgroepen levert
snellere en passende zorg op voor de patiënt. Een goed voorbeeld is de extra
nood aan covid-plaatsen in de regio. We hebben opnieuw een afdeling vrij
gemaakt bij ZorgSpectrum om covid-patiënten uit de regio op te nemen.
Zo was er in de ziekenhuizen ruimte om nieuwe patiënten op te nemen.”

12:15

Lunchen! Met het team
zorgen we goed voor elkaar.
Het is belangrijk in de hectiek
even een halfuurtje van de
computer en telefoon los
te komen en collega’s te
ontmoeten.
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“Het bijzondere is dat we zien dat samenwerking in de keten
vruchten afwerpt. Zo kunnen patiënten uit het ziekenhuis waar
er sprake is van een amputatie direct revalideren op onze
afdeling in het ziekenhuis of bij een CVA in De Geinsche Hof.
Op onze afdeling in De Hoogstraat kunnen patiënten met een
dwarslaesie herstellen na een operatie. Die samenwerking
vraagt een snelle en efficiënte overgang en communicatie.
Het is geweldig onderdeel uit te maken van dat proces.”

15:00

12:45

Ik ga verder met
de planning waar
ik voor de lunch
mee begon.

16:00

Opnieuw afstemming
met het ZCC: ik bereid
een covid-spoedopname
voor, zorg dat medicatie is
afgestemd en informeer
afdeling, arts en de ANWC
(avond-nacht-weekendcoördinator).

De SEH (spoedeisende hulp)
van het ziekenhuis belt. Er
is een patiënt gevallen en
ze vragen of er plaats is om
te herstellen. Ik ga aan het
bellen met de teams en het
lukt!

16:30

In het kort
Locatienieuws
ZorgSpectrum blijft in ontwikkeling! Zo openden we in januari
2022 officieel de nieuwe locatie De Kuifmees in Nieuwegein
en bestaat de afdeling D-ZEP (voor cliënten met dementie en
zeer ernstig probleemgedrag) in locatie Vreeswijk alweer een
jaar. Om ook in de toekomst ervoor te kunnen zorgen dat we
mensen die zijn aangewezen op de zorg in een verpleeghuis
of tijdelijk zorg nodig hebben (bijvoorbeeld revalidatiezorg of
logeerzorg), blijven wij de cijfers over bijvoorbeeld het aantal
ouderen in de regio nauwlettend volgen. Dat doen we door

Online jaarbeeld
2021
Hoewel we al volop in het jaar 2022 zijn, kan het
boekjaar 2021 in deze periode afgesloten worden.
We vinden het belangrijk alle cliënten, familie, collega’s, relaties en overige belangstellenden jaarlijks
een indruk te geven welke ontwikkelingen voor
ZorgSpectrum van belang zijn geweest. Daarom
geven we elk jaar een ‘Jaarbeeld’ uit waarin we de
belangrijkste punten uitlichten.

Ik lees mijn mail
door, werk de
administratie bij.

Bent u benieuwd? Begin mei 2022 is deze online in
te zien via de website www.zorgspectrum.nl

17:45

Helaas toch weer later
naar huis dan gepland.
We moeten het pand uit
en dat is maar goed ook.
Morgen weer een dag!
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te kijken naar eventuele aanpassingen in de huidige locaties,
naar de verbouw van bestaande kantoorpanden voor een zorgof revalidatielocatie, of naar volledige nieuwbouw. Dat doen
we zo duurzaam mogelijk, waarbij we ook rekening houden
met specifieke doelgroepen voor wie er in de nabije regio
relatief minder zorg- en ondersteuning is. Bijvoorbeeld een
specialistisch woonaanbod voor jonge mensen met dementie,
voor de begeleiding voor cliënten met Parkinson(isme) of het
aanbod van specialistische dagcentra.

Er zijn veel overeenkomsten tussen het
werk van de klantadviseurs, maar zeker ook
verschillen. “In mijn werk ligt de nadruk meer
op een korte tijd dat een cliënt bij ons verblijft.
Ik ben veel in gesprek met zorgprofessionals.
Mijn collega’s beantwoorden bijvoorbeeld
weer veel vragen van cliënten en hun familie
die bij ons komen wonen. Maar één ding
blijft hetzelfde: de voldoening als je weer een
cliënt een passende zorg- of woonvorm hebt
kunnen bieden. Zoals een familielid ooit zei:
‘Jullie zijn een geschenk uit de hemel’. Daar
doe je het voor!”

‘Lang Leve Kunst’
Er kunnen dankzij subsidie van het Lange Leve Kunstfonds vier kunstprojecten van start gaan: een gezamenlijk
keramiekproject (“Door vele handen gemaakt”) in locatie
Het Houtens Erf, waarbij cliënten onder begeleiding twee
kunstwerken maken van klei voor in de twee binnentuinen.
Bij ‘Zingen en Swingen’ in locatie Het Haltna Huis leren
cliënten rolstoeldansen. In het ZorgSpectrum-brede
fotografieproject volgen mantelzorgers gedurende een
aantal weken fotografie-workshops en gaan zij hun leven
als mantelzorger in beeld brengen. In locatie De Kuifmees
start het kunstproject ‘Ik schilder geluk’ met de nieuwe
bewoners georganiseerd door kunstenaar Eline Janssens.
Ook gemeente Houten stelt subsidiegeld beschikbaar
voor kunst. Dankzij het Corona Steunfonds Houten,
worden er voorleessessies georganiseerd door kunstenaar Trea Scholten.

Samen verder
“Ik heb de amputatie geaccepteerd
en focus me volledig op mijn herstel”
Zes weken geleden kreeg Roelie van der Winkel
(81) heftig nieuws: haar onderbeen moest
geamputeerd worden. Inmiddels werkt ze hard
aan haar herstel bij ‘ZorgSpectrum Herstel bij
ons’ locatie St. Antonius Ziekenhuis. Ze vertelt
erover in magazine Samen.
“Het gaat naar omstandigheden goed met me. Ik
heb me erbij neergelegd wat er is gebeurd en focus
me volledig op mijn herstel.” Roelie zit op haar
kamer op de afdeling van ZorgSpectrum en vertelt
waarom ze een amputatie moest ondergaan.
“Toen ik bij de huisarts kwam, verwees hij me
meteen naar het ziekenhuis. Ik bleek etalagebenen
te hebben en moest daarom gedotterd worden.
Helaas mocht het niet baten. Een deel van mijn
been moest geamputeerd worden. Dat was heel
heftig om te horen.”
Therapie
Roelie werd geopereerd in het St. Antonius
Ziekenhuis en kwam twee weken later op de
herstelafdeling van ZorgSpectrum die is gevestigd
in het ziekenhuis. “Hier volg ik vier dagen per week
fysiotherapie. Ik oefen bijvoorbeeld met lopen
met het rekje, fietsen en huppen over de brug. Ook
leren lopen met een beenprothese is een van mijn
doelen. Ik heb nu af en toe een liner om die mijn
been zo moet vormen dat ie straks goed in de
prothese past. Verder krijg ik ondersteuning van
een diëtist. Ze heeft me op een eiwitdieet gezet om
te helpen bij mijn genezing.”

Tijdens het interview komen de positieve instelling
en de gedrevenheid van Roelie om te herstellen
duidelijk naar voren. “Veel dingen zijn niet meer
vanzelfsprekend. Ik moet bij alles wat ik doe
nadenken, maar ik merk dat ik vooruitga. Inmiddels
kan ik op één been staan, zelfstandig naar de wc
en mezelf wassen. Dat kon ik eerst niet. De bedoeling is dat ik weer zoveel mogelijk zelf kan voordat
ik naar huis mag. Ook staat er een huisbezoek
gepland om te kijken of er aanpassingen nodig zijn
in mijn huis. Ik weet nog niet wanneer ik naar huis
kan, maar ik verheug me erop. Zo kijk ik er echt
naar uit om weer zelf te kunnen koken.”
Familie en vrienden
Roelie vervolgt haar verhaal: “Ik woon alleen. Mijn
man is 3,5 jaar geleden overleden aan darmkanker.
Na de diagnose heeft hij nog een jaar en een
week geleefd. We hebben in die tijd veel gedaan
met onze dochter en schoonzoon. We zijn 57
jaar getrouwd geweest en hebben een heel goed
huwelijk gehad.”
Naast haar dochter en schoonzoon vertelt Roelie
over haar kleinzoon en zijn vrouw, haar achterkleindochter en haar vrienden. “We zien en spreken
elkaar regelmatig. Mijn familie en vrienden komen
ook geregeld hier op bezoek. Ik heb veel fijne
mensen om me heen. Kijk maar naar de muur, die
hangt vol met kaartjes.”

