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‘Gezondheid is meer dan niet ziek zijn.’

Zorg
je mee?

‘Ben je al lid van het Kwaliteitsregister V&VN? Wij betalen je abonnement.’

Kijk voor onze vacatures op
www.zorgspectrum.nl/vacatures.
Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de afdeling
Medewerkers en organisatieontwikkeling
op telefoonnummer 030 600 71 40.

‘Samenwerken met mantelzorgers
en vrijwilligers.’
‘Kennis delen op vakgebieden
waar jij je in ontwikkelt.’
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‘Zorg bieden van hoge kwaliteit’

Jo

‘Zo lang mogelijk eigen regie houden’

‘Onze kernwaarden: Persoonsgericht, Vakkundig, Samen, Veilig.’
‘Onze diensten: thuiszorg (Bij u thuis), revalidatie en herstel
(Herstel bij ons), kort verblijf (Tijdelijk bij ons) , wonen en intensieve zorg
(Nieuw thuis) , dagbehandeling –en activiteitencentra (Bezig bij ons).’
‘Aandacht voor veiligheid voor onze cliënten en onze medewerkers’

ZorgSpectrum biedt in Nieuwegein, Houten en Vianen ondersteuning aan mensen die als
gevolg van een chronische aandoening beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Dit kan
bij ons, in één van de (zorg)locaties of bij cliënten thuis. Persoonsgericht, Vakkundig,
Samen en Veilig zijn hierbij onze kernwaarden. Dat geldt voor ons werk met onze cliënten
en voor de samenwerking met collega’s, vrijwilligers en (zorg)partners.
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Voorwoord:
Kwaliteit en veiligheid
Welkom weer bij een nieuwe uitgave van ons magazine Samen. Deze uitgave staat in het
teken van kwaliteit en veiligheid. Kwaliteit en veiligheid zijn actuele thema’s. Geregeld
besteedt de media aandacht aan kwaliteit en veiligheid in de sector in het algemeen
en verpleeghuizen in het bijzonder. Dit nummer van Samen laten wij graag zien
welke ontwikkelingen er zijn in onze organisatie en dus ook in de zorglocaties van
ZorgSpectrum. Wij hopen door cliënten zoveel mogelijk het woord te geven, meer inzicht
te krijgen in hoe de zorg bij ons wordt ervaren. Bovendien gaat dit nummer ook in op hoe
de zorgcontractering tot stand komt en wat daar bij komt kijken. Ook hier staat kwaliteit
en veiligheid voorop, maar bovenal hopen we ook nu weer te kunnen laten zien hoe samen
meer mogelijk wordt.

Dorien Raymakers, manager ZorgSpectrum Nieuw thuis
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MIJN THUIS

“We willen hier
niet meer weg”
Frans Berghuis woont met zijn vrouw Jos
alweer vijfentwintig jaar in Nieuwegein.
Als commandant en officier is hij voor zijn
werk bij defensie geregeld verhuisd in zijn
leven. Met omzwervingen via Beekbergen,
Breda, Almelo en Heino, kwam het echtpaar
uiteindelijk in Nieuwegein terecht. Hun drie
kinderen en twee kleinkinderen wonen wat
verder weg, maar ze willen niet weg uit de
wijk. “Zo lang we met wat praktische aanpassingen nog met plezier en veilig kunnen wonen,
blijven we hier!”
Frans (75 jaar) wordt in het gesprek af en toe aangevuld door zijn
vrouw omdat hij er, zoals zij zegt, ‘soms even niet bij is met zijn hoofd’.
Dat is ontstaan na een ontsteking in Frans hersenen en daarmee in
zijn bloedbaan. Frans: “Ik had tien jaar eerder al eens uitvalverschijnselen gekregen. Dat concentreerde zich vooral op mijn benen. Ik heb
vanaf mijn vijftigste in het bedrijfsleven als automatiserings
deskundige gewerkt. Na de ontsteking in mijn hersenen werd het
werken in de automatisering steeds lastiger en werkte ik als koerier.
Met de auto heb ik heel wat van de wereld gezien. Ik spreek vijf talen,
dus ik kon overal mijn zegje doen. Dat maakte het koerierswerk ook
gemakkelijker.”

Frans: “Mijn werk bij defensie
moest ik opgeven. Dat was
moeilijk te accepteren.”
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Acceptatieproces
Het acceptatieproces dat je bepaalde handelingen niet meer zelf kunt, is lang en moeizaam.
Frans: “Je moet je voorstellen, als 21-jarig
jochie was ik al commandant met grote
verantwoordelijkheden ten tijde van de
Cuba-crisis in de jaren ’60. Als je lijf je dan in
de steek laat, is dat vooral mentaal erg zwaar.
Hoewel ik soms niet zo goed uit mijn woorden
kom, zit er nog steeds veel kennis, al heb ik de
woorden die daarbij horen niet direct paraat
en ben ik soms even kwijt wat ik wilde gaan
zeggen. Dat is met regelmaat frustrerend. Ik
besef dat ik geluk heb met de dingen die ik
nog wel kan en ervaar steun van mensen om
me heen. Hoewel ik het woord ‘dankbaarheid’
zelden gebruik, ben ik dat wel.”

Klassieke muziek
Frans geniet enorm van klassieke muziek.
Zijn verzameling van zo’n 1600 CD’s staat in
een van de kamers boven. “Zonder de
klassieke muziek zou mijn leven zoveel
minder inhoud hebben. Het luisteren naar
muziek steunt me echt, zeker nu ik minder
aankan. Mijn liefde voor klassieke muziek
heb ik van huis uit mee gekregen en daar ben
ik blij om. Ik ga twee dagen per week naar
de dagbehandeling op ZorgSpectrum locatie
De Geinsche Hof. Het is fijn dat ze rekening
houden met mijn liefde voor klassieke
muziek. Als ik wil, kan ik me terugtrekken
en met een koptelefoon naar de muziek
luisteren. Ik geniet daar enorm van. Thuis kijk
ik vaak naar cultuurzender Brava zodat ik ook
kan kijken naar klassieke muziek. En anders
vermaak ik me ook met één van mijn 3000
boeken…
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Aanpassingen
in huis
“We wonen hier erg fijn in de wijk Vreeswijk.
Tram, winkels, arts, zorg… het is allemaal
dichtbij. We kwamen van het pittoreske
plaatsje Heino, met veel rust en ruimte. Toch
bleek juist het contact met meer mensen om
ons heen zo prettig. Bovendien hebben we
achter een heerlijk vrij uitzicht. Sinds twee jaar
hebben we onze woning aangepast zodat we
veilig kunnen wonen. Drempelaanpassingen
voor de rolstoel, steunbeugels in de badkamer
en sinds vorige maand ook de lang gewenste
traplift. Het was al lang niet veilig meer voor
mijn vrouw om me te ondersteunen bij de
trap, maar ik had onvoldoende kracht meer
mezelf omhoog te trekken aan de leuning.
Het heeft weliswaar twee jaar geduurd,
maar het WMO-loket van de gemeente heeft
het uiteindelijk goedgekeurd.”

Ondersteuning
“Dagelijks krijg ik hulp bij het douchen en
aankleden. Daarnaast ga ik twee dagen per
week naar de dagbehandeling. Verder lukt
het onszelf te redden en hebben we persoonsalarmering voor als het nodig mocht
zijn. Met de persoonlijke zorg en de aan
passingen in huis voel ik me veilig en hopen
we hier nog lang te blijven wonen!”

Aanpassingen in huis?
• De ergotherapeut van ZorgSpectrum kijkt met u mee hoe u zich veiliger
in huis kunt voelen met eenvoudige aanpassingen als gevolg van uw
chronische ziekte. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klant
adviseurs, telefoon 030 – 657 50 45.
• Voor technische aanpassingen (zoals automatische bediening van verlichting,
gordijnen of zonwering, een deurcamera of een plafondlamp met sensor),
kunnen cliënten die in Houten wonen gebruik maken van ‘Slim wonen’.
In samenwerking met woningbouwcorporatie Viveste en welzijnsorganisatie
Van Houten & Co komt er dan een vrijwilliger langs voor een gratis woningcheck voor vrijblijvend advies. Woont u in Houten en wilt u een afspraak
maken? Bel 030 – 700 15 00.
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In ’t kort
Wijziging in bestuurs
structuur ZorgSpectrum

Ervaar en beleef in de
participatiekliniek

In de komende periode verandert de bestuursstructuur van
ZorgSpectrum. In plaats van uit twee leden zal de Raad van Bestuur
straks nog uit één lid bestaan. De reden hiervoor is dat de afgelopen
jaren de zorgsector enorm in ontwikkeling is. Die ontwikkelingen
hebben invloed op de manier van management in de organisatie.
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn van mening dat
ZorgSpectrum vooruit moet blijven lopen op de veranderingen in
onze sector en dat voor de komende jaren een eenhoofdig bestuur
beter is, om zo slagvaardig en efficiënt mogelijk leiding te kunnen
geven aan de organisatie. De medezeggenschapsorganen volgen
deze zienswijze. De huidige bestuurders, Mirjam Groenendijk en
Gert-Jan Waterink, hebben er beiden voor gekozen deze functie
niet te willen vervullen. Mirjam vindt het een natuurlijk moment
waarop zij haar loopbaan als bestuurder wil afronden. Zij blijft
haar functie vervullen tot een nieuwe bestuurder is gestart.
Gert-Jan Waterink ambieert de nieuwe eenhoofdige bestuursfunctie niet en kiest ervoor om elders zijn bijdrage aan de
publieke sector te vervolgen. Inmiddels is de vacature voor een
nieuwe bestuurder uitgezet. Beide bestuurders blijven zich
inzetten voor een goede afronding van hun werk als bestuurder
en zien met vertrouwen de toekomst van ZorgSpectrum tegemoet!

Hoe zou een medewerker zelf willen leven en wonen zodra zij
ondersteuning nodig hebben? Hoe voelt het om wat ouder te zijn
en mogelijk met de beperkingen van een chronische ziekte te
leven? Op 13 en 14 december gaat een aantal medewerkers van
‘ZorgSpectrum Nieuw thuis’ dat zelf ervaren in de ‘Participatie
kliniek’ in Megen. In de kliniek verblijven medewerkers 24 uur
lang en ervaren zij hoe het voelt als de rollen omgedraaid zijn.
In de volgende editie van ‘Samen’ delen deelnemers graag hun
ervaring in de kliniek.

FC Utrecht
bezoekt
ZorgSpectrum
Wat een fantastische bezoeken van
FC Utrecht aan de ZorgSpectrum locaties
De Geinsche Hof en Het Haltna Huis.
De club vindt het belangrijk dat zij zich
op maatschappelijk gebied inzet en van
betekenis is voor alle groepen in de
samenleving, óók voor de wat oudere
inwoners in onze regio. Met het thema
‘elkaar ontmoeten’, bezochten zij op
maandagmiddag 26 september ZorgSpectrum.
In Houten bezochten Willem Janssen en
Sherat Cakmak de gezamenlijke dagactiviteiten van Boogh en ZorgSpectrum Bezig bij
ons en deden er spelletjes. In Nieuwegein
werd er zitvoetbal gespeeld met Sean Klaiber,
Darren Rosheuvel en Patrick Joosten.
Duidelijk werd dat sport niet alleen verbindt

06

qua contact met elkaar, maar dat bewegen
ook veel plezier geeft en goed is voor je!
Ook in Vianen kwam er een delegatie
spelers naar Hof van Batenstein voor een
potje bingo. Dit werd georganiseerd door
Stichting Welzijn Ouderen Vianen.
FC Utrecht, dank voor jullie bezoek!
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Hoe ervaart u
de kwaliteit
van onze zorg?
De wijze waarop de zorg en behandelingen die wij geven door u worden
ervaren, is voor ons belangrijk. U bent onze klant en wij willen zoveel
mogelijk en waar mogelijk tegemoet komen aan uw wensen. Ervaart u
dit ook zo? Wij horen graag uw mening.
Ons doel is om tegemoet te komen aan uw
persoonlijke wens en samen met u en/of uw
mantelzorgers zo goed mogelijk bij te dragen
aan het verbeteren van uw gezondheid.
Gezondheid als in uw leven, uw leven met
wellicht de ongemakken die u ervaart, al dan
niet als gevolg van een chronische ziekte of
het ouder worden. Naast de gerichtheid op uw
persoonlijke wensen, staan veiligheid en
vakkundigheid centraal. Wij kunnen alleen
ons werk doen als we deze twee aspecten
trouw in acht nemen.

Hoe waardeert u onze zorg?
Vertel het ons!
Om goed te weten wat u van onze zorg vindt,
zijn er meerdere mogelijkheden om dit
kenbaar te maken. U kunt aan de zorgverlener
kenbaar maken wat u vindt van de zorg en de
wijze waarop u behandeld wordt. U kunt ook
schriftelijk uw verbeterwensen doorgeven,
evenals uw complimenten. U kunt hiervoor
vragen naar het verbeterformulier dat wij
daarvoor hebben. Een andere mogelijkheid is
dat u uw mening geeft via ZorgkaartNederland.
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Wat is ZorgkaartNederland?
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg
waar mensen hun ervaringen met de
zorg delen met elkaar. Op de website
www.zorgkaartnederland.nl kunt u onafhankelijk van ons en als u dat wenst anoniem
uw mening geven over de zorg die wij bieden
bij ZorgSpectrum. De website is namelijk
van Patiëntenfederatie Nederland. Patiënten
federatie Nederland heeft deze website
ontwikkeld om cliënten en patiënten van zorg
een stem en daarmee ook invloed te geven op
de zorg die wordt geboden.

Waarom is het belangrijk om uw
mening te geven?
Als u ons waardeert op ZorgkaartNederland
dan vertelt u ons wat u van onze zorg vindt en
u deelt dit direct met andere mensen die zorg
nodig hebben. Zo kunnen wij zien wat er goed
gaat en wat beter kan, maar zo kunnen ook
alle andere mensen in Nederland zien wat u
van onze zorg vindt. Hierdoor helpt u hen
weer om een goede zorgverlener te kiezen.
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Hoe werkt
Zorgkaart
Nederland
Wilt u online waarderen via de computer? Dan kunt u dit als volgt doen:
In 4 stappen geeft u uw mening

Stap 1		 Ga naar www.zorgkaartnederland.nl
Stap 2	Vul de naam in van de locatie waar u zorg van ontvangt en klik op zoeken.

		Als u een specialist wilt beoordelen (bijvoorbeeld de fysiotherapeut, diëtist,
ergotherapeut, arts, etc.) dan kiest u voor de locatie waar u de specialist bezoekt.
		Ontvangt u zorg bij u thuis? Kies dan voor ZorgSpectrum Bij u thuis en selecteer
de gemeente waar u de zorg ontvangt (Nieuwegein, Houten of Vianen).

Stap 3	Klik op
Stap 4

en geef uw beoordeling op de gevraagde onderwerpen.

Klik op

Klaar!
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Waarom is uw mening
belangrijk?
Marja de Graaf,
manager ‘Gastvrijheid
en service’ en
‘Tijdelijk bij ons’

“Uw mening geeft mij inzicht in
verbeteringen die wenselijk zijn”

“Uw mening draagt bij
aan de kwaliteit van zorg”

“Ik krijg maandelijks de overzichten van de
waarderingen op ZorgkaartNederland. Deze
overzichten geven mij inzicht in hoe de zorg
op de zorglocaties wordt ervaren. Omdat ZorgkaartNederland anoniem is, zie ik dat mensen de
ruimte te voelen om zich uit te spreken over hoe
zij de zorg zelf of voor hun familie hebben ervaren.
Het is leuk om te lezen als er veel waardering is.
De erkenning doet onze zorgprofessionals erg
goed. Maar ook minder positieve feedback zie
ik als waardevol. De reacties geven mij inzicht wat
de cliënt of mantelzorger belangrijk vindt. En dat
helpt mij als manager ‘Gastvrijheid en service’ en
‘Tijdelijk bij ons’ om de zorg en dienstverlening te
verbeteren of juist kwalitatief goed te behouden.
Daarbij maak ik graag van de gelegenheid gebruik
om via een reactie meer inzicht te geven in de
situatie. Soms kan ik toelichting geven op een
beleidskeuze, of ik heb de gelegenheid om
verbeteracties kenbaar te maken. Voor nieuwe
zorgvragers kan dit welkome informatie zijn als zij
moeten kiezen voor een verblijf in het verpleeghuis.

“Inzicht in de ervaringen van cliënten met de zorg
is van groot belang. Wij moedigen cliënten dan
ook van harte aan om zich uit te spreken over
hoe zij de zorg bij ZorgSpectrum ervaren. ZorgkaartNederland is daarvoor een mooi instrument,
onder andere doordat de reviews op Zorgkaart
Nederland ook voor andere cliënten en familieleden
beschikbaar zijn en hen zo kunnen helpen om een
beeld te vormen van de zorg bij ZorgSpectrum.
Daarnaast helpen de reviews op ZorgkaartNederland
ons als zorgkantoor om met Zorgspectrum in
gesprek te gaan over hoe de kwaliteit (nog) verder
te verbeteren.”
Joris van Merrienboer, Zorginkoper
Verpleging & Verzorging van
Zilveren Kruis Zorgkantoor

Waarom schrijven mensen een waardering op
ZorgkaartNederland?
Ik vind het schrijven van waarderingen op ZorkaartNederland.nl een
mooie manier om de gemeenschap te helpen

zeer oneens
oneens
neutraal
eens
zeer eens

Resultaten afkomstig uit eindscriptie als onderdeel van
Masterthesis Public Information Management Erasmus
Universiteit Rotterdam
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Je hobby delen met
anderen Aan de slag
als vrijwilliger
Mia van der Aa praat enthousiast als ze vertelt over haar vrijwilligerswerk. “Ik wilde graag als vrijwilliger aan de slag bij ZorgSpectrum
locatie Vreeswijk omdat mijn moeder van 96 jaar er woont. Ik wilde
iets betekenen voor anderen, maar vond het ook belangrijk dat het
vrijwilligerswerk aansloot bij mijn eigen hobby. Dat lukte!”
In het Grand café van Vreeswijk vertelt Mia
(61 jaar) dat zij veertig jaar werkervaring heeft
als Activiteitenbegeleidster in de zorg.
“Contact hebben met mensen is het allerleukste
wat er is. Alle jaren dat ik heb gewerkt, heb ik
dat met veel plezier gedaan. Ik was coördinator
van de activiteitenbegeleiding, maar wilde
minstens een dagdeel per week zelf op de
groep staan. Op die manier houd je binding
met je team, maar vooral ook met cliënten en
leer je ze goed kennen.”

Van betekenis zijn
“Toen ik stopte met werken, vond ik het een
mooi moment om te kijken of ik vrijwilligerswerk kon doen. Belangrijk voor mij was wel
dat ik iets kon betekenen voor anderen en dat
het aansloot bij mijn eigen wensen en
hobby´s. Ik kwam in gesprek met vrijwilligers
coördinator Gea Evers. Toen ik vertelde over
mijn lange ervaring als activiteitenbegeleidster
evenals mijn wens om veel persoonlijke

contacten te hebben met cliënten, was de link
naar de dagactiviteiten snel gemaakt. Er werd
een gesprek geregeld met Jacqueline de Vor
(medewerkster Welzijn en activering bij de
dagactiviteiten) en ik kon aan de slag!”

Mijn werk
“De bezoekers van de dagactiviteiten komen
rond 10 uur. Meestal ben ik er dan rond 9.45
uur. We drinken samen koffie en ik bespreek
met Jacqueline wat er die dag op het programma staat. Mijn werk is altijd aanvullend
op de zorgprofessionals. Ik vervang ze niet en
heb dus ook geen zorginhoudelijke taak. Dat
hoort ook niet en dat kunnen we allebei prima
scheiden. Ik kan extra aandacht geven aan
kleine groepjes mensen. Ik doe bijvoorbeeld
geheugentraining in de vorm van spelletjes,
gymnastiek of oefeningen rondom ROT
(realiteits oriëntatie training) met cliënten
met dementie. De individuele aandacht die ik
kan geven maakt mijn werk ontzettend leuk!”

“De extra inzet van Mia is fijn omdat
we nu een specifieke doelgroep meer
activiteiten op maat kunnen bieden”
Jacqueline de Vor, medewerker welzijn
en activering
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“Vrijwilligerswerk
geeft me energie!”

Leerzaam

Begeleiding

“Het allermooiste in mijn werk vind ik de
hartelijkheid die ik terug krijg van mensen.
Ik gééf niet alleen, maar krijg er zelf meer voor
terug. Een dankbare blik, een bijzonder
gesprek dat ontstaat, het vertrouwen dat je
krijgt… ik haal veel energie uit het vrijwilligers
werk. Ik geniet ervan als het lukt iemand een
ochtend uit zijn of haar isolement te halen.
Maar evengoed leer ik ook van de cliënten.
Ze beschikken over veel levenswijsheid en uit
gesprekken is er nog zoveel te leren. Hoe mooi
is dat als je elkaar kunt helpen!”

“Als vrijwilliger is er geregeld contact met
degene door wie je begeleid wordt. Dat kan
de vrijwilligerscoördinator zijn, of een van de
medewerkers van de afdeling. Die samen
werking vind ik erg belangrijk. Dat je op de
hoogte bent van wat er speelt op de afdeling
waar je werkt en dat je je betrokken voelt.
Dat moet van twee kanten komen. Ik kan fijn
samenwerken met Jacqueline en ze houdt
rekening met mijn wensen en mogelijkheden.
Ik voel me door haar gewaardeerd en dat is
ook belangrijk als je als vrijwilliger werkt.”

Veel ideeën

Trots

“Volgens mij kunnen we met meer vrijwilligers
nog meer activiteiten organiseren. Ik begrijp
goed dat die tijd niet door zorgmedewerkers
gegeven kan worden, maar ik heb wel ideeën
hoe we als vrijwilliger kunnen ondersteunen
bij welzijnsactiviteiten om zo het welzijnsaanbod voor cliënten te vergroten. In Vreeswijk
is er een mooi aanbod van activiteiten waar
we als vrijwilliger aan kunnen bijdragen.”

“Mijn moeder is trots dat ik dit werk doe. Ik
loop voordat ik begin meestal even binnen om
gedag te zeggen. ‘Succes op je werk’, roept ze
me dan na. Rond 13 uur ben ik klaar op de
dagactiviteiten en ga ik naar mijn moeder.
De middag ben ik dan bij haar. Het is ook fijn
dat ik door mijn vrijwilligerswerk meer weet
van haar leefomgeving. Mia lacht: “Eigenlijk
heeft vrijwilliger zijn heel veel voordelen!”

Talentenjacht
Heeft u een bijzonder talent en wilt u dit
delen met onze bezoekers van de
dagactiviteiten? Voor verschillende
projecten zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Door het werken met projecten willen bij
onze deelnemers kennis laten maken
met allerlei creatieve, innovatieve en
bijzondere activiteiten. Kunt u goed
schilderen en vindt u het een uitdaging
om dit ook aan andere door te geven?
Verzamelt u bijzondere dingen en vindt u
het leuk om hier over te vertellen?
Kunt u goed gedichten vertellen of heeft
u een bijzonder verhaal? Vindt u dat
iedereen aan yoga kan doen en wilt u dit
uitdragen? Neemt u dan contact op met
coördinator vrijwilligers Gea Evers
(g.evers@zorgspectrum.nl, of 030-600 71 30).

Ander vrijwilligerswerk? Op de website
www.zorgspectrum.nl/vacatures vindt u een overzicht
van alle vrijwilligersvacatures in Nieuwegein, Houten
of Vianen. Een paar voorbeelden: Vrijwilliger voor:
koersbal, duofiets, klassieke muziek, hond uitlaten,
wandelen…Heeft u specifieke wensen? Laat het ons
weten en we bekijken samen met u de mogelijkheden.

SAMEN #3 NOVEMBER 2016
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Fietslabyrint

Digitale fietstocht
in een vertrouwde
omgeving
Jantine Hoogeboom fietst enthousiast door de wegen van Amsterdam.
De 81-jarige is van oorsprong ontwerpster en zegt enthousiast “Kijk,
daar heb ik gewerkt!”. Het fietslabyrint is een interactieve fietstocht die
cliënten in hun vertrouwde omgeving stimuleert te bewegen. En méér
bewegen is precies wat fysio- en oefentherapeuten Jonneke Kroes en
Corine Driever willen…
Eerste ervaringen
Jonneke: “Door collega fysiotherapeut Els van
Bennekom is in 2014 het eerste fietslabyrint al
geplaatst in ZorgSpectrum locatie Het Houtens
Erf. Cliënten en medewerkers reageerden zo
enthousiast, dat ook in Het Haltna Huis en Hof van
Batenstein een fietslabyrint werd aangeschaft
dankzij giften van de lokale cliëntenraad en
de stichting Vrienden van Batenstein.”

Wat is het fietslabyrint?
Corine legt uit dat de cliënt op een (zit)fiets
plaatsneemt. Dat kan voor de spierkracht en
conditie voor de benen zijn, maar ook voor de
armen. “Op een beeldscherm wordt de
fietsroute getoond. Van grote steden zoals
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch,
Den Haag, maar ook Vianen is in het assortiment
opgenomen evenals fietstochten door de
bossen van de Veluwe of de in de duinen. Je
kunt zelfs kiezen voor een waterfietstocht
over het IJ in Amsterdam. Door te bewegen
start de fietsroute op het beeldscherm. Het
tempo maakt niet uit, als er maar bewogen
wordt op de hometrainer.”
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ZorgSpectrum beweegactiviteiten:
•F
 ysiofitnessgroepen in Houten en Nieuwegein: met
elkaar sporten onder begeleiding van een therapeut.
•V
 alpreventie: een cursus ‘Beter in balans’ om het risico
op vallen te verminderen en het vergroten van de balans.
• I n de gemeente Nieuwegein werkt ZorgSpectrum samen
met de “Buurtsportcoach”. De sportcoaches zijn in
dienst van de gemeente Nieuwegein en stimuleren
inwoners van alle leeftijden om meer te bewegen.
Eenmaal in de maand houdt de Buurtsportcoach
spreekuur in ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof.

Langer fietsen én met plezier
“We zien dat cliënten langer bewegen omdat
ze worden afgeleid door de omgeving die ze
zien op het beeldscherm”, legt Jonneke uit.
“Het nodigt uit een doel te hebben ergens
naartoe te fietsen. Ze fietsen daardoor niet
alleen langer, maar ook met meer plezier.
Daarnaast is het een leuk gesprekonderwerp
en stimuleert het de cognitieve ontwikkeling.
We zien dat ook anderen het leuk vinden om
mee te kijken naar het beeldscherm en zo
raak je met elkaar in gesprek.”

Geschikt voor iedereen
“Het labyrint is geschikt voor iedereen”,
legt Corine uit. “Bewegen is áltijd goed. Het is
tenslotte bewezen dat het stimuleren van
bewegen een positieve invloed heeft op je
participatie in de maatschappij, je zelfredzaamheid en je kwaliteit van leven. Vanuit
ZorgSpectrum willen we dat graag stimuleren,
maar als cliënt of mantelzorger kun je daar
zelf ook veel aan doen.”

Bewegen als dagelijkse bezigheid
Jonneke en Corine hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan het tot stand komen
van het Beweegbeleid dat binnen ZorgSpectrum
geldt. Jonneke: “We vinden het belangrijk dat
bewegen meer deel uitmaakt van de dagelijkse
activiteiten in het leven van een cliënt.
Regelmatige lichamelijke activiteit kan
de gevolgen van het verouderingsproces
vertragen en de vitaliteit verbeteren. Bij
bewegen denk je misschien al gelijk aan een
gymuurtje, maar er zijn veel meer manieren
die we kunnen doen. Zo worden recreatieve
activiteiten die de afdeling Welzijn en
Activering organiseert ook al veel meer
ingericht op beweegstimulering, zoals
dansen, het gebruik van de Silverfit, wandelen
een spelletje op de interactieve WII, enzovoorts.
In de reguliere zorg stimuleren we cliënten
meer zelf te doen, zoals het bed opmaken,
zelf aankleden of een keer de trap te nemen.
Allemaal voorbeelden van bewegen!”
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Beweegstimulering…
zó doet u dat!
Bent u mantelzorger? U kunt uw naaste ook
stimuleren tot bewegingsactiviteiten door
samen deze activiteiten te doen.
• B
 ij veel huishoudelijke activiteiten is er een vorm van
beweegactiviteit: aardappelen schillen, handdoeken
opvouwen, afdrogen, een boterham klaarmaken,
tuinieren (bijvoorbeeld op zithoogte) zijn activiteiten
die je prima alleen óf samen kunt doen.
• K
 offie drinken? Kies er eens voor om naar het Grand
café te wandelen of naar een restaurantgelegenheid in
de buurt.
• I n een aantal locaties zijn er bewegingstuinen met
apparaten die voor iedereen toegankelijk zijn.
• B
 oodschappen nodig of een brief posten? Wandel eens
zelf naar het winkeltje in de locatie of de buurtwinkel.
Ook als uw naaste in een rolstoel zit, kunt u stimuleren
boodschappen zelf te pakken of op de band te leggen en
zo te bewegen.
• P
 robeer zoveel mogelijk zelf te doen. Hulp is fijn, maar
probeer eerst zelf te doen wat nog gaat. Aan- en
uitkleden, naar het toilet gaan, douchen/wassen,
traplopen, dieren verzorgen, enzovoorts. Het bevordert
uw zelfredzaamheid.
• E
 r worden in de locaties veel beweegactiviteiten
georganiseerd, zoals (groeps)gym, dans, koersbal of jeu
de boules. Het stimuleert niet alleen het bewegen, maar
u doet er ook sociale contacten op. Bent u nog mobiel?
Er zijn veel verenigingen in de nabije omgeving die
aansluiten bij uw hobby en waar u lid kunt worden.

Beweegnorm kwetsbare ouderen
Dagelijks vijftien tot dertig minuten matig intensieve
lichamelijke activiteit, verspreid over de dag. Het type
activiteit is in afstemming met de wensen en mogelijkheden
van ieder individu.
Voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteit
bij ouderen zijn wandelen met 3-4 km/u en fietsen met
10 km per uur.
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De zomer van
Judy van Kleef
Hoe wordt de financiering van zorg geregeld? Het proces
van zorgfinanciering is ingewikkeld. Daarom stellen we
deze vragen aan Judy van Kleef, Adviseur Zorgverkoop
afdeling Klant en marktontwikkeling. Gedurende de
zomervakantie is zij al volop bezig met het afsluiten
van contracten met financiers voor 2017.
Zorgverkoop: Wat is dat eigenlijk?
Verkoop en zorg gaan toch niet samen?
Zorgverkoop gaat over het afsluiten van
contracten met financiers om zorg te kunnen
leveren die past bij de strategie van de
organisatie. Wij verkopen als het ware zorg
aan de partijen die de betalingen van zorg
regelen; het zorgkantoor, zorgverzekeraars
en gemeenten. Met hen sluit je contracten af
en daarin spreek je af aan welke eisen de zorg
moet voldoen en hoeveel zorg je, gegeven de
indicatie van de cliënt, mag leveren. En wij
geven die zorg aan de cliënten in ons
werkgebied. Dus zonder zorgverkoop is er
geen vergoeding om zorg te kunnen leveren
aan de mensen die dat nodig hebben.

Wat doe jij als adviseur zorgverkoop?
Mijn belangrijkste taak is dat ik onderhandel
met de financiers over hoeveel zorg nodig is
in ons werkgebied. Ik maak afspraken over de
vergoedingen en leveringsvoorwaarden. Om
mijn werk goed te kunnen doen, is het
belangrijk te weten wat wij aan zorg kunnen
bieden: waar wij goed in zijn, en welke zorg
nodig is voor de inwoners van Nieuwegein,
Houten en Vianen. Naast de onderhandelingen
over de te leveren zorg, heb ik ook als taak
om het ontvangen geld te volgen en te
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regelen. Ik doe dit niet natuurlijk niet alleen.
Ik werk samen met mijn collega’s van de
afdeling Klant en marktontwikkeling aan alle
zaken rondom zorgverkoop. Het mooie van de
afdeling Klant en marktontwikkeling is dat
wij door de hele keten van zorglevering een
bijdragen leveren. De klantadviseurs zijn
verantwoordelijk voor alle klantadviezen en
bemiddeling, de communicatieadviseurs
voor goede klantinformatie, de adviseurs
zorgvernieuwing voor een actueel aanbod
van diensten en producten en natuurlijk
zorgverkoop voor de financiering van zorg.
Wij zijn een diverse club en dat is erg leuk.

Hoe ziet een normale werkdag er voor
je uit?
Mijn dag start altijd in de drukke dynamiek
van mijn kinderen naar school brengen en
naar de dagopvang. Ik start op ons kantoor
op de Edisonbaan rond 8.30 uur. Ik kijk altijd
eerst naar mijn mail om te kijken wat de
deadlines voor het afsluiten van contracten
zijn. Deze deadlines bepalen de ritme van
mijn week en mijn prioriteiten. In de loop van
de ochtend starten mijn overleggen. Ik heb
veel overleg met de managers van de
zorgeenheden over de ontwikkelingen die er
zijn in de zorg die onze zorgprofessionals
kunnen leveren. Voor de verantwoording van
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de financieringen ben ik vooral in overleg met
collega´s van ‘Planning en control’ van de
afdeling Bedrijfsvoering. Samen maken wij
risico-inventarisaties en bekijken wij of er nog
voldoende middelen zijn om de zorg te leveren.
Tussen de overleggen door ben ik ook veel
bezig met urgente individuele casussen.
Bijvoorbeeld als een cliënt zorg nodig heeft in
ons werkgebied en de zorg die nodig is niet
past binnen de contracten. Ik ga dan met de
financiers in gesprek en onderhandel dan
om voor deze cliënt toch de zorg door
ZorgSpectrum in te kunnen kopen. Met alle
veranderingen in de zorg komt dit steeds vaker
voor. Ook heb ik soms ‘s avonds overleggen
staan, bijvoorbeeld met de gemeenten voor de
financiering van de zorg die betaald wordt uit
de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat is het leukste moment van de
week/dag?
Ik heb altijd weer zin in een nieuwe week en
aan het eind van de week denk ik vaak: “Yes,
het is weer gelukt!” De week loopt bijna nooit
zoals gepland, maar we komen ze altijd
door en ondanks alle hectiek doen we wel de
goede dingen.
Verder zijn de momenten fijn dat ik kan
sparren met collega’s en er is ook altijd tijd
om even te lachen met elkaar.
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Waarom is de zomerperiode zo
belangrijk? Dan is iedereen toch
op vakantie?
De zomerperiode is altijd druk. Dat is de tijd
dat veel nieuwe contracten voor het volgende
jaar worden afgesloten. Dan zijn we alleen
maar druk met de contracteringen. Daaromheen hebben we meer tijd voor bijvoorbeeld
vraagstukken rondom nieuwe producten:
is er behoefte aan nieuwe producten? Kunnen
we dat leveren? Daarnaast doen we dan ook
marktanalyses.

Wat is het leukste aan je werk?
De diversiteit! Dat ik mag werken voor
individuele cliënten èn grote contracten
mag afsluiten, nadenken over de toekomst
van onze organisatie en de effecten kan
berekenen van beleidskeuzes. Ik mag werken
met mijn collega’s van ZorgSpectrum en
met veel mensen van buiten de organisatie.
Ik vind het leuk om te zien dat de onderhandelingen ver weg lijken te zijn van de cliënt,
maar wel mijn directe bijdrage is vóór de
cliënt. We moeten lobbyen en een lange adem
hebben om de voordelen van de hervormingen
te gaan zien en deze ook in te kunnen zetten.
Ik ben er trots op daar een belangrijk aandeel
in te hebben.

Waar loop je tegenaan bij het doen
van je werk?
Financiers hebben veel macht. Zorg
verzekeraars kunnen erg bepalen wat je
als organisatie moet doen en daarin ben je
niet zo vrij als je zou willen zijn. Het levert
niet altijd het gewenste resultaat voor de
cliënt op, het is tenslotte niet altijd goed
nieuws dat je krijgt. Maar als je aan tafel
zit met de financiers, je invloed kan laten
gelden en merkt dat je daardoor een
positieve bijdrage kunt leveren aan de zorg
in onze regio, dan geeft dat veel voldoening.

Wanneer heb jij je werk goed gedaan?
Ben je blij?
Als we de zorg kunnen leveren zoals de
cliënt dat nodig heeft en wenst, de zorg
betaalbaar is voor ZorgSpectrum èn
betaalbaar is voor onze samenleving….
dán ben ik blij met mijn werk!
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GASTCOLUMN
&RICHARD

Vrienden van
ZorgSpectrum
Wat doet Vrienden van ZorgSpectrum?
Vrienden van ZorgSpectrum zamelt geld in. Dit geld besteden we
aan projecten die direct ten goede komen aan de kwaliteit van
leven van individuele of groepen cliënten van ZorgSpectrum,
hun mantelzorgers in het werkgebied van ZorgSpectrum. En
dit gaat behoorlijk goed! Het budget voor 2016 is zo goed als
volledig gebruikt voor diverse projecten.

De gastcolumn wordt deze editie geschreven
door Richard Japin, voorman Vrienden van
ZorgSpectrum
“Bijna een jaar ben ik nu actief voor de stichting
Vrienden van ZorgSpectrum. Ik heb enkele
jaren voor ZorgSpectrum gewerkt als adviseur
Planning & Control. Deze periode was erg leuk
en leerzaam voor mij. Ik heb alle tijd en ruimte
gekregen om mij te ontwikkelen. Het voelt
daarom erg goed om via mijn betrokkenheid bij
Vrienden van ZorgSpectrum iets terug te doen.”
Gerealiseerde projecten 2016
• Opknappen van de winkel van
ZorgSpectrum locatie Vreeswijk
• Inrichten van het loopcircuit in
ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof
• Uitvoeren van diverse experimenten in het
kader van zorgvernieuwing
• Opnieuw inrichten van een afdeling in
ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf
• Nieuwe medicatiekasten ZorgSpectrum
locatie De Dichter
• Materialen voor een kippenhok van
ZorgSpectrum locatie Vreeswijk
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In het afgelopen jaar is er ook werk gemaakt van het zorg
vuldig onderbrengen van het vermogen van Vrienden van
ZorgSpectrum bij een vermogensbeheerder. Het doel is om
het vermogen te beleggen. Uiteraard kiezen we hierbij
voor een verantwoorde en duurzame manier van beleggen.
We willen namelijk niet alleen dat ons vermogen toeneemt,
maar ook dat dit geld geïnvesteerd wordt in bedrijven en
fondsen die tot doel hebben om de wereld te verbeteren.
Tot nu toe staat het vermogen op een spaarrekening wat
nagenoeg geen rente inkomsten meer oplevert. De inkomsten
uit het vermogensbeheer gaan we gebruiken voor het
ondersteunen van nieuwe projecten.

Plannen voor de komende tijd
Naast het realiseren van inkomsten uit het vermogensbeheer
is Vrienden van ZorgSpectrum ook afhankelijk van giften en
donaties. Om zoveel mogelijk in contact te komen met
potentiële donateurs en bedrijven proberen we zichtbaarder
te worden. We zijn al actief op Facebook en hebben een eigen
website (www.vriendenvanzorgspectrum.nl). We willen de
komende periode nog veel actiever worden op deze media.
Ik hoop op zo veel mogelijk volgers (en dus aandacht) voor
de mooie projecten die er in en rond ZorgSpectrum gerealiseerd worden.
Het is ook mijn doel om zo veel mogelijk in contact te komen
met u. Ik wil graag van u weten op welke manier Vrienden
van Zorgspectrum naar uw mening kan bijdragen aan het
welbevinden van cliënten, mantelzorgers en andere ouderen
in het werkgebied van ZorgSpectrum. Of misschien wilt u
wel doneren of heeft u een leuk idee om geld in te zamelen.
Mail mij gerust. Uw mening en ideeën zijn van harte welkom!
Richard Japin
r.japin@zorgspectrum.nl
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Waardigheid en trots
“Ik wil in ieder Nederlands verpleeghuis liefdevolle zorg door trotse medewerkers die
bijdraagt aan een waardige oude dag. We kennen allemaal de voorbeelden waar betrokken
bestuurders, zorgverleners en gewaardeerde mantelzorgers elkaar vinden binnen de
muren van een verpleeghuis. Daar ontstaat kwaliteit van zorg en dus kwaliteit van leven.”
Minister Van Rijn, februari 2015.
Met deze woorden lanceerde minister van Rijn het plan ‘Waardigheid en trots’, een plan om de kwaliteit van
zorg in verpleeghuizen te verbeteren.

waar·dig·heid (de; v)
edelheid, grootheid
Dikke van Dale

trots (de; m)
zelfbewustheid, eergevoel
Dikke van Dale

Waardigheid gaat over de menselijke waarden van cliënten. Met dit plan wordt nog meer aandacht gegeven aan
hoe deze menselijke waarden te behouden in tijden waarin men afhankelijk is van zorg. In het plan is expliciete
aandacht voor hoe cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals het beste kunnen samenwerken aan het
verlenen van goede zorg met behoud van de waardigheid van ieder mens.
Trots gaat over het eergevoel van zorgprofessionals. Professionals die vertrouwen op hun kennis en vaardig
heden om goede zorg te verlenen en staan voor hun expertise, de organisatie voor ze werken en bovenal de
bedoeling van hun werk; zorg verlenen.

Het programma waardigheid en trots van ZorgSpectrum
Zorgorganisaties konden inschrijven voor deelname aan
het programma waardigheid en trots. ZorgSpectrum heeft
dit vanaf de start gedaan met een gezamenlijk plan van
medewerkers en cliëntenraad.
Het plan bestaat uit een tweetal onderdelen:

A Stem geven aan onze cliënt
Wij willen mensen die te maken krijgen met levensveranderende chronische aandoeningen ondersteunen om
zoveel mogelijk zichzelf te kunnen blijven en te kunnen
blijven leven volgens eigen ideeën, waarden, normen,
gewoonten, zoals dat aansluit bij hun levensverhaal, zodat
ze de persoon kunnen blijven die ze graag willen zijn.

B Rol van de mantelzorger en dierbaren
Onze ambitie is persoonsgerichte zorg te leveren door
multidisciplinair en in nauw contact met de cliënt en zijn
dierbaren de schouders er onder te zetten. Wij vinden het
dan ook van essentieel belang zicht te hebben op de
persoon achter de cliënt. Om daar voldoende inzicht in te
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krijgen en om ondersteuning te kunnen bieden gericht op
welbevinden, verbondenheid en behoud van identiteit, is de
rol van de mantelzorger en dierbaren van essentieel belang.

Projecten
Vanuit deze visie zijn er vele projecten reeds gestart en
zullen het komend en de daarna volgende jaren vooral
aandacht zijn voor de volgende thema’s:
•H
 et verbeteren van de startgesprekken bij opname in een
van onze locaties, bijvoorbeeld door stil te staan bij wat
het betekent om een ‘Nieuw thuis’ te hebben in onze
zorglocaties.
•M
 eer ruimte voor uitwisseling: met elkaar in gesprek over
wat het betekent om samen (cliënt, mantelzorger en
zorgprofessional), een rol en aandeel te hebben in goede
zorg voor de cliënt.
•S
 cholingsprogramma voor medewerkers om bij te dragen
aan deze samenwerking.
Het programma waardigheid en trots loopt in ieder geval
tot 2019.
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EEN DAG MET...

Susanne Holtman
Een open, vertrouwd en spontaan gezicht doet de deur open van haar
huis in Houten voor een interview over haar werk als hulp in de huishouding bij ZorgSpectrum. Susanne Holtman, 42 jaar komt net terug
van haar werk en neemt de tijd om met de redactie te praten over het
werk. Ze is enthousiast en praat met veel genegenheid over de warme
band die ze heeft met haar cliënten.
Flexibel
Susanne: “Vijf jaar geleden ben ik bij
ZorgSpectrum in dienst gekomen. De
werktijden waren voor mij ideaal: mijn
werktijd begon zodra mijn twee jongens naar
school gingen en ik was op tijd weer terug voor
de lunch. Als alleenstaande moeder kon ik
door die flexibiliteit werk en privé goed
combineren. Die flexibiliteit ervaar ik nog
steeds. In principe werk ik vaste dagen en
tijden bij mijn cliënten, maar als het mij of de
cliënt zo uitkomt, kan ik daarin wel schuiven.
Dan geef ik de wijziging door aan Anja van
de afdeling Roosterplanning en daarmee is
het geregeld.”

Méér dan huishoudelijk werk
Mijn werk is zoveel meer dan het doen van
huishoudelijk werk. Ik zie sommige cliënten
elke week, anderen om de week en dat
varieert van 1,5 – 2 – 3 uur per keer. Dat
betekent dat ik er soms vaker ben dan familie.
Bij sommige cliënten kom ik al vijf jaar. Dan
bouw je echt een band met elkaar op. Tijdens
de koffie-momenten of als je aan het werk
bent, ontstaan er bijzondere gesprekken. Juist
omdat ik ‘onpartijdig’ ben en geen rol speel in
hun familie, voelt dat veilig om mee te praten.
Ik luister veel en soms geef ik tips. Ik merk
dat alleen er zíjn en luisteren al zoveel
betekent. In die zin voel ik me soms ook een
sociaal ondersteuner dan een hulp. Maar juist
dat deel geeft mijn werk zoveel betekenis.
De afgelopen jaren is de tijd dat cliënten
hulp krijgen via de gemeente soms zelfs
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gehalveerd als gevolg van landelijk overheidsbeleid. Ik merk dat juist dat extra stukje
aandacht daardoor als eerste verdwijnt.
Hoewel ik besef dat ook de overheid maat
regelen neemt om de zorg zo eerlijk mogelijk
te verdelen in Nederland, vind ik dat wel
lastig. De ene cliënt wil optimaal gebruik
maken van mijn tijd voor het huishouden dat
ik er ben. Dat doe ik dan ook. Een andere
cliënt heeft juist meer behoefte aan ook dat
stukje sociale betrokkenheid en vindt het fijn
om ook een deel van mijn tijd te besteden aan
samen even koffie drinken. Dan moet ik zelf
zeggen: “Kom, ik ga nu echt weer aan het werk!”

Signaalfunctie
Omdat ik mijn cliënten geregeld zie, merk ik
ook op als veranderingen zich voordoen in het
gedrag of in de huishoudelijke situatie.
Bijvoorbeeld als ik zie dat er regelmatig te
weinig eten in de koelkast zit, als het huis
plotseling meer vervuild raakt of als iemand
zich lichamelijk niet goed verzorgt. Ik neem
dan contact op met de wijkverpleegkundige
zodat zij een keer langs kunnen gaan. Ook als
ik merk dat ze zich bijvoorbeeld eenzaam
voelen. Dan maak ik de dagactiviteiten
bespreekbaar, of ik neem foldertjes mee
van gezellige activiteiten in de buurt. Van
ZorgSpectrum, maar ook van andere alter
natieven in de regio. Het is fijn om de wensen
van een cliënt te kunnen doorgronden.
Die zijn tenslotte voor iedereen anders. Ik
vind het een uitdaging ze te vinden en daarop
in te spelen.
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Een gemiddelde werkdag…

“Mijn werk is zoveel meer
dan het huishouden”

8.30 uur Ik begin bij mevrouw Van Hattem –
foto – (89 jaar). De koffie staat klaar in de filter
en het water staat te koken op het fornuis.
Meestal maak ik het zelf af en we praten even
bij over de afgelopen week. Ik begin met het
schoonmaken van het sanitair en ik bespreek
met mevrouw welke werkzaamheden zij voor
vandaag het belangrijkste vindt. Dat varieert
per keer. Van ramen wassen tot stofzuigen of
de keukenkastjes schoonmaken.

Susanne over mevrouw Van Hattem:
“Ik kom al vijf jaar bij mevrouw Van Hattem. Ze is een moderne
vrouw, we lezen dezelfde boeken, houden van dezelfde films
en ons contact voelt vertrouwd. Er is een echte klik!”
Mevrouw Van Hattem over Susanne:
“Susanne doet veel voor me en het is ook zo’n lieverd.”
11.45 uur Ik stap op mijn fiets en rijd richting
het centrum naar de 84-jarige mevrouw B.
Ook bij deze cliënte kom ik al jaren. Mijn
werkzaamheden zijn vaak ter ondersteuning.
Wat zij zelf kan, doet ze het liefst ook zelf zoals
het beddengoed verschonen. Het wat zwaardere
huishoudelijke werk neem ik dan over.
13.15 uur Mijn brood eet ik meestal al fietsend
richting de volgende cliënt. Normaal gesproken
is dat 92-jarige mevrouw V. Op dit moment ligt
zij in het ziekenhuis. Daarom ondersteun ik
tijdelijk een andere cliënt, bijvoorbeeld van
een collega die op vakantie is.
15.30 uur Einde van mijn werkdag.

Omschakelen
Mijn werk vind ik lichamelijk niet zwaar,
maar geestelijk soms wel. Het fietsritje naar
de volgende cliënt is fijn. Iedere cliënt heeft
zijn/haar eigen problematiek en huiselijke
situatie, dan is het echt nodig om even te
kunnen ‘schakelen’ tussendoor.

Contacten met collega´s
Wat ik soms wel mis, is het directe contact
met collega’s. Bijvoorbeeld om tips uit te
wisselen over het werk zelf, maar ook over
hun omgang met cliënten. Een soort werkoverleg. Zo’n overleg kun je dan ook gebruiken
om adviezen te krijgen van de wijkverpleegkundige waar wij op kunnen letten. Op die
manier werk je echt sámen voor de cliënt.
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“Door MS
is elke dag
anders”
Verslappen

Door de neuroloog werd in 2010 bij de nu
74-jarige Lenie Lammers de diagnose
Parkinson gesteld. Bij een reguliere
hersenscan werd in 2014 nog een andere
afwijking gevonden: witte stipjes op de
rechter hersenhelft, evenals een vlek van
zo’n 1 centimeter. Het kon een kleine
hersentumor zijn, óf Multiple Sclerose
(MS). Bij verder onderzoek bleek het
laatste. De combinatie van Parkinson én MS
als chronische ziekte is behoorlijk uniek.
Beide ziektes hebben geen verband met
elkaar. “Dubbele pech”, zegt Lenie.

“Ik heb Parkinson én
MS. Dubbele pech!”
Wat is Multiple sclerose (MS)
MS is een ziekte waarbij de bescherm- en
isolatielaag rondom de zenuwen in de
hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen
(het centrale zenuwstelsel) is beschadigd.
De stof myeline vormt die isolatielaag
rondom de zenuwen in het centraal
zenuwstelsel en zorgt ervoor dat zenuwen
prikkels snel en efficiënt doorgeven.
Maar bij MS heeft het immuunsysteem
een abnormaal sterke reactie op myeline
waardoor deze wordt afgebroken. De
hersenzenuwen geven seinen dan niet
goed door aan de spieren.
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Door de Parkinson ervoer ik dat het lopen lastiger ging. Toen ik af en toe
spontaan door mijn benen zakte, dacht ik dat het kwam door de Parkinson.
Later bleek MS de oorzaak. Beide chronische ziektes zitten bij mij vooral in
mijn benen. In mijn linkerbeen ervaar ik continu tintelingen en in mijn
rechterbeen verkrampen mijn spieren waardoor ik nauwelijks kan lopen.
Ik ken de ziekte en de gevolgen ervan van mijn vader, hij had ook MS.
Hoewel het niet erfelijk is, zijn er wel genetische factoren waardoor de kans
bij sommige mensen groter is.

Angst
In huis kan ik mezelf op een goede dag redden met de rollator. Buiten heb een
tijdje gebruik gemaakt van de scootmobiel. Door een aantal nare ervaringen
voel ik me angstig in het verkeer. Zelfstandig naar buiten lukt daarom niet
meer, daarvan ben ik afhankelijk van mijn rolstoel en van mijn man
Lambertus. Het leven met MS betekent dat je nooit weet hoe je je de volgende
dag voelt. Het maken van plannen is daarom lastig. Als ik een moeilijke dag
heb, heb ik veel last van mijn benen en tril ik meer. Ik ben dan het liefste thuis.

Het zonnetje…
Wat ik erg mis, is de zon. Bij mij heeft warmte door de MS een negatieve
invloed op mijn lijf en verergert de spanning in mijn benen. Hoewel ik graag in
de zon zit, moet ik die vermijden. Ook indirecte warmte heeft dat effect. Als ik
me goed voel, kan ik met mijn man nog naar het strand. Dan genieten we van
het uitzicht en drinken gezellig ergens een kop koffie.

Ondersteuning
Ik ben blij dat ik tot nu toe nog veel zelf kan. Daarnaast is er natuurlijk de
ondersteuning van mijn man. Ook mijn dochter helpt ons zoveel mogelijk,
bijvoorbeeld bij het huishouden.
Ik heb in de ochtend hulp bij het douchen en aankleden. Vaste hulpen Wies of
Saskia van ZorgSpectrum Bij u thuis komen dan. Verder ga ik één keer per
week naar de Parkinson dagbehandeling en naar de fysiotherapeut. Hoewel ik
moet bekennen dat het niet altijd makkelijk is, doe ik er alles aan om met MS
om te gaan.

