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Nieuw thuis

ZorgSpectrum biedt in Nieuwegein, Houten
en Vianen ondersteuning aan mensen die
als gevolg van een chronische aandoening
beperkingen ervaren in het dagelijks leven.
Samen met hen willen we hun kwaliteit van
leven versterken door de ziektelast te verminderen.

Cliënten bepalen, samen met hun naasten,
welke hulp en ondersteuning zij nodig hebben
in de verschillende fases van hun aandoening.
De verschillende fases van de hulpvraag van
onze cliënten zijn leidend voor het Spectrum
aan Zorg dat wij bieden.

ZorgSpectrum biedt gespecialiseerde zorg
en behandeling voor mensen met chronische
ziekten als dementie, hart- en vaatziekten,
Parkinson, MS en ALS. Dit kan ouderen treffen,
maar ook mensen van middelbare leeftijd.
Voor beide groepen zijn we er.

Onze gespecialiseerde zorg en behandeling
bestaat uit begeleiding bij chronische ziekten,
verpleging en verzorging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en dieetadvies.
Dit kan bij ons, in één van de (zorg)locaties
of bij cliënten thuis.
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Voorwoord: Plannen voor
de toekomst
Het is de eerste uitgave van dit magazine sinds mijn komst als Raad van Bestuur bij
ZorgSpectrum. De eerste maanden heb ik vooral kennis gemaakt met de verschillende
diensten om een indruk te krijgen van de manier waarop wij in de praktijk de ondersteuning en zorg geven. Ik heb daarvoor meegelopen in de zorg thuis en in verschillende
woningen. Door die ‘stageperiode’ bij verzorgenden, verpleegkundigen en verschillende
behandelaren heb ik ook kennis gemaakt met u, onze cliënt. Want tenslotte is uw mening
voor ons belangrijk. Doen we nog wel de dingen zoals we die moeten doen? En op de juiste
manier? Het was voor mij een mooi moment om ons uitgangspunt van goede zorg vast te
leggen in een duidelijke missie en visie.
Bij het maken van toekomstplannen voor de komende jaren, helpen die ons met het maken
van keuzes. Keuzes die ons helpen om onze zorg nog beter af te stemmen op uw wensen.
Over onze missie, visie en toekomstplannen kunt u meer lezen in dit magazine. Ik wens u
veel leesplezier en een fijne decembermaand.

Vivian Broex, Raad van Bestuur
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MIJN THUIS

Ik wil zo lang mogelijk
voor Ruud blijven zorgen
Ruud en Annemarie Van Asdonck vierden
onlangs dat ze 50 jaar geleden in Giessenburg
elkaar hun eerste zoen gaven in de auto van
Ruud. Hij was katholiek, zij gereformeerd.
Dat gaf wat gespreksstof in het dorp, maar
de liefde overwint. Inmiddels zijn ze 48 jaar
getrouwd en wonen ze sinds 1996 in de
Korenbloemstraat in Nieuwegein. Zij vertellen
hoe zij met extra ondersteuning thuis zo lang
mogelijk samen willen blijven wonen.
In de gezellige huiskamer zitten we aan de keukentafel met
Annemarie (68 jaar) en Ruud (75 jaar). Annemarie doet het woord
namens hen beiden, want Ruud heeft MSA (multipele systeem
atrofie). Het is een vorm van Parkinsonisme met een van de meest
uitzonderlijke vormen, type c. Door deze hersenaandoening praat
Ruud moeilijk, hoewel Annemarie aan een blik of enkel woord
genoeg heeft om te begrijpen wat Ruud wil of bedoelt.

Ontmoeting
“Ruud is geboren in Batavia (Nederlands-Indië) en kwam in 1950 naar
Nederland. Hij ging studeren aan de HTS. Hij gebruikte zijn puppiehond als verleidingsmiddel als ik tijdens mijn werkpauzes langs zijn
huis liep. Dat werkte goed! We zijn elkaar brieven gaan schrijven en
werden een stel. Zo ging dat in die tijd. Ruud ging aan het werk als
werktuigbouwkundige in Utrecht. Vanwege het reizen was het
prettiger als we wat dichterbij zijn werk gingen wonen. Daarom
verhuisden we in 1975 naar de Reigersbek in Nieuwegein met onze
dochter en zoon die inmiddels waren geboren. Zo’n tien jaar later
begon ik een loopbaan als maatschappelijk werkster.’’

Fantastisch uitziet
‘‘Meestal was Ruud degene die belangrijke beslissingen nam in ons
leven. Toch was ik degene die graag van een huurwoning naar een
koopwoning wilde en mijn zinnen erop zette. We zijn ons gaan
oriënteren en zagen deze woning in de Korenbloemstraat. Je kunt het
vanaf de straatkant niet goed zien, maar het uitzicht aan de achterkant is fantastisch. De grote ramen, de tuin, het vrije uitzicht. Ruud
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ging overstag en zo werden we in 1996 de eigenaren van dit huis.
Ik geniet dagelijks van de tuin en dan vooral van de verschillende
vogelsoorten die af en aan vliegen.”

“En toen werd Ruud ziek”
In de huiskamer staat net om de hoek, uit het zicht, het bed van Ruud
en de handtillift. Annemarie: “Dat heeft familie voor ons geregeld. Zo
kan Ruud makkelijk even rusten. Dat hij ziek was, werd pas in 2010
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duidelijk. Ruud ging steeds moeilijker lopen en viel zelfs een aantal
keer. Dat was opvallend, want hij heeft jarenlang karateles gegeven en
was juist zeer geoefend als het gaat om evenwicht of het opvangen
tijdens het vallen. Tijdens een bezoek aan de neuroloog dr. Hoff,
werden foto’s gemaakt en werd de diagnose MSA gesteld. Ook kan er
sprake zijn van een vorm van dementie, maar de kenmerken van MSA
maken zo’n onderzoek moeilijk.’’

Thuis met extra ondersteuning
‘‘Omdat we vlakbij ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof wonen, gaat
Ruud daar twee keer per week naar de Dagbehandeling. Dat zijn de
dagen dat ik tijd heb om boodschappen te doen of erop uit te gaan.
Voor Ruud is de afleiding fijn, maar voor mij als mantelzorger is het
ook belangrijk om die tijd voor mezelf te hebben. De dagelijkse zorg is
de laatste jaren toegenomen. Eerst konden we het samen thuis nog
redden, maar het is fijn dat er thuiszorg is geregeld toen de zorgbehoefte toenam. In de ochtend en de avond helpen ze bijvoorbeeld bij
het wassen en aan- of uitkleden. Ik doe zoveel mogelijk nog zelf als
het gaat om de zorg voor Ruud. Ik besef dat er steeds meer ondersteuning nodig zal zijn, al verleg ik automatisch mijn grenzen. Ik krijg
daarin ook adviezen van mensen om me heen. Niet alleen van de
zorgprofessionals, zoals van ZorgSpectrum psycholoog Marja Vink of
mijn huisarts dr. Franke, maar ook van mijn kinderen en familie.
Soms is dat confronterend, maar ik weet ook dat het is omdat ze om
me geven en zich soms zorgen maken.’’

“Er zijn nog steeds mooie momenten samen”

“ Sinds Ruud ziek is,
is hij opener geworden
qua emoties.”
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‘‘Bijzonder is dat de ziekte van Ruud ook mooie momenten heeft
gebracht. De Indische cultuur is qua emoties nogal gesloten. Sinds Ruud
ziek is, heeft hij die beschermlaag af gedaan en zie ik nog meer van zijn
binnenkant dan ik al kende. Onze relatie is daardoor enigszins veranderd. In het positieve. Want het was al goed, maar het is nog intenser
geworden. Het is niet alleen voor Ruud moeilijk om geconfronteerd te
worden met de activiteiten die hij steeds minder kan, maar ook voor mij
als mantelzorger. Het is telkens weer een stukje afscheid nemen van
iets. Maar ik geniet van onze momenten samen hier in huis zo lang het
nog kan. Dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen.”
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In ’t kort
Herinrichting woningen op
belevingswereld bewoners
In de gangen bij de woningen a, b en c op ZorgSpectrum locatie
Hof van Batenstein in Vianen is een aantal aanpassingen gedaan
in de inrichting om meer in te spelen op de belevingswereld van
de bewoners. De herinrichting is mogelijk gemaakt dankzij een
donatie van Stichting Vrienden van ZorgSpectrum. De inrichting
is aangepast in verschillende thema’s. Daarbij is zoveel mogelijk
gezocht naar lokale beelden, zoals bijvoorbeeld de paardenmarkt
en de kerk van Vianen. De eerste ervaringen zijn erg positief en
laten zien dat het veel herkenning oproept bij de bewoners.
Door het beplakken van een aantal inpandige ramen, merken we
bovendien dat bewoners hier rustiger reageren. Bovendien lopen
bewoners vanwege het achterliggende trappenhuis niet langer in
het zicht.
Graag geven wij u een indruk van het eindresultaat!

Parkinson Dagbehandeling
nu ook in Houten

Herkenbare gezichten
in de zorg

Vanwege de toenemende behoefte en de positieve ervaringen en
resultaten op de Parkinson Dagbehandelingsgroep in Nieuwegein,
is ZorgSpectrum sinds 8 november 2017 ook in Houten een
Dagbehandelingsgroep gestart voor mensen met Parkinson(isme).
Cliënten kunnen hiervoor op donderdag terecht in ZorgSpectrum
locatie Het Haltna Huis. U bezoekt dan eenmaal per week overdag
het Dagcentrum en aan het einde van de dag gaat u weer naar
huis. Er worden in groepsverband verschillende therapievormen
aangeboden die zijn afgestemd op uw persoonlijke leerdoelen.

ZorgSpectrum vindt het belangrijk dat we zoveel mogelijk
cliënten ondersteuning en begeleiding op maat bieden. Veel
cliënten vinden het prettig die ondersteuning te ontvangen van
dezelfde (vaste) medewerkers. Of zoals zij zeggen ‘hetzelfde
gezicht’. Ook medewerkers willen dat graag. Op die manier raken
cliënten en medewerkers beter op elkaar ingespeeld en verbetert
dit de kwaliteit van zorg. Daarom zijn de teams in zowel de
thuiszorg als op de locaties met elkaar in gesprek om te bekijken
hoe we dat samen kunnen realiseren. Dat is niet altijd eenvoudig,
want er zijn veel aspecten waar rekening mee gehouden moet
worden. In de thuiszorg zijn dat bijvoorbeeld de routes die anders
ingericht kunnen worden. In de zorg op locaties is het belangrijk
dat de roosters van medewerkers goed worden ingedeeld. Door
hier vooraf met elkaar goed naar te kijken wat er mogelijk is,
kunnen we meer eenduidigheid binnen de verschillende teams
creëren. Uitkomst is dat we beter vooruit kunnen kijken in de
planning van de zorg mét daarin herkenbare gezichten. Prettig
voor ú en prettig voor ons!

Meer informatie of aanmelden?
U kunt hiervoor terecht bij afdeling Klantadvies via 030-6575045
of via mail klantadvies@zorgspectrum.nl
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Werken vanuit
je hart en passie:
samen staan
we sterk
werkperiode heeft er vooral toe bijgedragen dat ik in korte
In Amerika wordt bij de aanstelling
tijd veel heb geleerd van ZorgSpectrum. Wat mooi was om
van een nieuwe president gesproken
te zien: de passie en liefdevolle aandacht die iedereen inzet
om ondersteuning te bieden aan de cliënten, die aansluit
over “The first hundred days”, ofwel
bij hun behoeften. Die inzet zag ik niet alleen terug bij
het honderdagenplan. Ook president
collega’s die direct in de zorg werken, maar ook bij de
ondersteunende diensten. Daar ben ik enorm trots op.
Trump deed tijdens zijn campagne
Met veel geduld zijn al mijn ‘waarom’-vragen beantwoord.
verschillende verkiezingsbeloften die Waarom doen jullie het zó? Waarom vragen jullie dit?
Waarom mag dit of dat niet? Waarom is deze handeling
hij tijdens zijn eerste honderd dagen
nodig? En alle antwoorden kwamen eigenlijk op hetzelfde
wilde waarmaken. Hoewel we in ons
neer: collega’s stellen het leven van cliënten en hun
verlangens centraal. Voor mij was dit een mooie conclusie
‘nuchtere kikkerlandje’ hier anders
om te mee te nemen in het aanscherpen van de strategimee omgaan, koos de nieuwe bestuur- sche koers in de zomerperiode, samen met het managementteam.
der van ZorgSpectrum, Vivian Broex
voor een vernieuwende aanpak en
In de zomer…
intensieve inwerkperiode in de eerste Bij het aanscherpen van deze strategische koers, hebben
we vooral gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelin100 dagen. In deze Samen vertelt zij
gen en het overheidsbeleid. Deze laten vooral zien dat
cliënten steeds langer thuis blijven wonen. Hierop moeten
over deze periode, haar ervaringen
wij ons als organisatie voorbereiden. Dit vroeg om vernieuen de stip op de horizon 2018-2020.
wing en de doorontwikkeling van nieuwe zorg- en woonconcepten. Daar hebben we dan ook de afgelopen maanden
Wat is voor jou kwaliteit van leven?
Vivian: “In de periode van april tot en met juni heb ik veel
indrukken opgedaan. Op vrijwel alle zorgdisciplines heb ik
als ‘stagiaire’ meegelopen. Ik heb daardoor niet alleen veel
inspirerende collega’s leren kennen, maar die intensieve
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hard aan gewerkt met elkaar. Het eindresultaat hiervan is
dat er in oktober samen met cliëntenraden, verzorgenden,
behandelaren en leidinggevenden een visiedocument voor
Wonen en zorg en een visiedocument Herstelzorg tot stand
is gekomen. Een mooi samenwerkingsproduct!
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“Wat mooi was om te zien: de passie
en liefdevolle aandacht die iedereen
inzet om ondersteuning te bieden
aan de cliënten, die aansluit bij hun
behoeften.”

Personeelstekort
Al voor de zomer voorzagen we een enorme werkdruk in de
zorg door het personeelstekort. Nog meer dan voorheen
zien we dat er de interesse afneemt bij verzorgenden en
verpleegkundigen om in de ouderenzorg te werken. En dat
is ontzettend zonde, want het is een prachtige sector. In de
politiek, in samenwerkingsverbanden met collega-zorgorganisaties en ook binnen ZorgSpectrum, doen we er alles
aan om te laten zien hoe mooi het werken in de zorg is.
Laten we vooral mooie voorbeelden met elkaar blijven
delen zodat het imago van de zorg weer aantrekkelijk
wordt voor jongeren! Niet alleen tijdens de zomer, maar ook
in de periode daarna heb ik gezien hoe hoog de werkdruk
lag en dat de personele bezetting niet of nauwelijks rond
kwam. Dat heeft invloed op ieders werk, ook qua emoties.
Tegelijkertijd ervaarde ik een enorme drive bij collega’s en
de wil om met elkaar te zoeken naar oplossingen. Die drive
heeft ervoor gezorgd dat we onze ondersteuning en
dienstverlening aan cliënten toch konden blijven bieden.
Dat is een enorm compliment waard aan álle medewerkers!

In de herfst…
Ik heb er vertrouwen in dat we met elkaar de goede kant
op gaan. Er zijn verschillende initiatieven gestart om zo
efficiënt mogelijk onze zorg in te delen. Zowel om te
voldoen aan de wensen van de cliënt, maar ook om aan
de wens van medewerkers om meer rust te creëren in de
werkroosters en deze beter op elkaar aan te laten sluiten.
De herfstperiode stond ook in het teken van onze koers
2018 tot 2020. De evaluatie van het afgelopen jaar en
gedegen marktonderzoek en marktanalyses geven ons een
goed beeld van de uitdagingen waar we voor staan. Omdat
deze koers het meest kansrijk is als deze nauw aansluit bij
onze waarden, de missie en visie van ZorgSpectrum, maken
we de eerste start met het aanscherpen van onze kernwaarden, missie en visie.
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In de winter…
Afgelopen maanden hebben we stilgestaan bij de bedoeling
van onze organisatie. Waar staan wij voor? Waar gaan wij
voor? En wat zijn onze drijfveren? Anders gezegd: terug
naar de bedoeling van ZorgSpectrum als kompas waar
iedereen op vaart. Waarom juist nu? Omdat we merkten dat
er in de organisatie al gedragen waarden leven, die geladen
worden vanuit de praktijk van alle dag. Ze zijn dus duidelijk
aanwezig, maar nog niet allemaal als beleefde kernwaarden benoemd. Daarbij kun je kernwaarden niet los zien van
de bedoeling van onze organisatie: de missie.
We vinden het belangrijk dat iedereen werkt vanuit zijn
hart en vanuit passie voor de zorg. Daarom was het voor
ons belangrijk om de missie en kernwaarden op te halen
die leven bij collega’s in onze organisatie. Kernwaarden
gaan immers over onze drijfveren waarmee wij waarde
creëren voor onze klanten. Kernwaarden vertellen het
verhaal van ons primaire proces en hoe wij de ondersteuning laten ontstaan. Daarom zijn we breed gestart om via
een enquête bij alle collega’s eerst 18 waarden op te halen
die er in de organisatie leven. Daarbij vroegen we naar de
emotionele waarden, de functionele waarden en de
relationele waarden. Vervolgens hebben we de uitkomsten
in verschillende inspiratiesessies en workshops met zo’n
90 collega’s, van zorgcollega’s, ondernemingsraad, centrale
cliëntenraad tot raad van toezicht, versmald tot zes en
uiteindelijk drie kernwaarden.
Ook het aanscherpen van onze missie was onderdeel van
de inspiratiesessies. Wouter Hart, schrijver van de boeken
‘Verdraaide organisaties’ en ‘Anders vasthouden’ kwam ons
daarbij een hart onder de riem steken. Het enthousiasme
en de inspiratiekracht tijdens deze drukbezochte workshops waren hartverwarmend. Ik ben er trots op dat we dit
met elkaar hebben gedaan, met een mooie uitkomst die
ieders inbreng weerspiegelt. Het is een mooie afsluiting
van een inspirerend jaar.
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Kernwaarden: Wat zijn onze drijfveren?
Samen
Wij investeren in de kracht van samenwerken vanuit een open
dialoog. Meerwaarde creëren we daarbij met elkaar: klanten,
mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, partnerorganisaties en
samenleving. Samen werken betekent ook dat je elkaar
persoonlijk leert kennen. Met aandacht voor wat iemand kan
en door de omgeving te betrekken.

partners en samenleving. Met elkaar ondersteunen wij mensen
om het heft in eigen hand te nemen voor een betekenisvol
leven. Samen sta je sterk. Samen kun je meer bereiken, meer
delen en nog sterker verder. Dit samenspel maken we waar
vanuit een organisatiecultuur waarin onze drie kernwaarden
Samen, Betrokken en Professioneel op elk niveau tot bloei
komen.

Visie: Waar gaan we voor?

Professioneel

Oog voor U!

Samen met onze klant en zijn netwerk bundelen we onze
krachten en werken we aan persoonsgerichte doelen vanuit
een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit onze deskundigheid herkennen we de hulpvraag die de klant aan ons stelt en
bieden we op vakbekwame wijze passende ondersteuning.

Onze ambitie is het bieden van de beste ondersteuning dicht
bij de klant. Dat doen we met oog voor wat iemand zelf nog wil
en kan.
Onze klanten zijn mensen die te maken krijgen met verlies aan
vaardigheden en lichamelijk functioneren. Met aandacht voor
hun eigen leefstijl sluiten wij aan bij persoonlijke ondersteuningswensen. Dat doen we vanuit respect voor eigenheid en
persoonlijke kracht. Met waarde voor elkaar en interesse in
ieders cultuur.
Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit wetenschappelijke onderbouwing én samen leren. Als lerende organisatie
willen wij onze professionals inspireren om zich permanent te
ontwikkelen. Daarbij geloven wij in een krachtenbundeling van
vrijwilligers en collega’s uit verschillende generaties. Deze
krachten versterken we niet alleen binnen onze teams. Ook
daarbuiten werken we nauw samen met anderen. Zo bouwen
we samen aan een gezonde organisatie en continuïteit van
ondersteuning en behandeling voor onze klanten.

Betrokken
Met hart en waardering voor onze klanten voelen we ons
betrokken bij hun leven. Wij kennen de klant, zijn naasten en
onze collega’s. Met respect voor de ander verdiepen wij ons in
elkaar. Dat doen we op basis van wederzijds vertrouwen.
Vriendelijk en gelijkwaardig zoeken we samen naar mogelijkheden.

Missie: Waar staan we voor?
Samen meer mogelijk
Wij willen samen invulling geven aan de verbinding met onze
klanten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkings-

Illustratie: Mieke de Haan
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Het aaien
van een hond
prikkelt de
zintuigen bij
mensen met
dementie
Als vrijwilligster Marga van Lieshout met haar hond
Fred de woning binnenloopt van locatie De Geinsche
Hof, reageert mevrouw De Vries niet gelijk op het
enthousiaste gekwispel van de hulphond. Maar na
een kopje koffie in het Grand Café komt ze los en zien
we haar genieten.

Aaibare hond
Marga van Lieshout bezoekt mevrouw De Vries wekelijks.
“Ik ben zelf altijd wel een hondenliefhebber geweest, maar
omdat ik fulltime werkte, kwam het er gewoon niet van zelf
een hond in huis te nemen. Vlak voor ik met pensioen ging,
heb ik Fred uit het asiel gehaald. Ik zag hem en was meteen

Mevrouw De Vries (82 jaar) heeft dementie. Volgens haar
nicht Corrie Schaafsma heeft ‘tante Greet’ altijd al een grote
liefde voor dieren gevoeld. “Ik ken haar niet anders dan dat
ze altijd al veel dieren heeft gehad, van (langoor)konijnen
tot vogels en katten. Het is dan mooi om te zien dat
dementie dat gevoel van binnenuit blijkbaar niet aantast.
Het is fijn dat Marga mijn tante zo regelmatig bezoekt en ze
allebei genieten van die bezoeken. Door haar bezoeken kan
ze blijven genieten van dieren om haar heen.”
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verknocht aan zijn lieve ogen. Oorspronkelijk komt hij uit
Roemenië. Het is een kruising tussen een corgi en een
herder en hij is nu zes jaar. Omdat ik zelf altijd in de
zorgsector heb gewerkt, leek het me fijn om iets te kunnen
betekenen voor de maatschappij. Ik zag toen op de website
van ZorgSpectrum dat ze een vrijwilliger zochten met een
aaibare hond. Dat leek me heel geschikt voor mij en Fred.
Hij heeft een rustig karakter en is waakzaam. Na een
kennismaking met de vrijwilligerscoördinator Mandy, kon
ik al snel aan de slag.’’

Speciale training
Niet alle honden zijn geschikt om speciaal om te gaan met
mensen met dementie. “Ik heb niet alleen een algemene
behendigheidstraining gevolgd, maar ook een specifieke
training op het gebied van begeleiding als er sprake is van
dementie. Het is een geweldige manier om de interactie te
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Interesse?
Lijkt het u ook leuk om uw hobby en
interesses te delen met anderen?
Om te wandelen met een cliënt, samen
te schilderen, knutselen, kaarten, koffie in
te schenken, of gewoon een gezellig praatje
te maken? Of het nu één keer in de maand
is voor een uurtje, of wat vaker, uw
enthousiasme en inzet is altijd welkom.
Kom gerust eens langs voor een kop koffie
of thee, dan vertellen de vrijwilligerscoördinatoren u graag wat er mogelijk is.

“Het is mooi om de emotie te
zien in haar gezicht als ze contact
maakt met Fred.” Marga
stimuleren. Het prikkelt de zintuigen door bijvoorbeeld
Fred te aaien. Bovendien kan het herinneringen aan
vroeger stimuleren. Wat ook mooi is, is dat het contact met
de hond de stemming positief kan beïnvloeden waardoor
mensen zich prettiger voelen. Hoe mooi is het dat ik daar
dan een stukje aan kan bijdragen?”

Bijzondere band
“Bij mijn eerste bezoeken moest mevrouw De Vries nog
wennen. Aan mij en aan Fred. Maar ik merkte al snel dat ze
positief reageerde. Ik besef dat ze mij als persoon niet
herkent, maar ik voel wel dat ze mij en Fred vertrouwt.
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Mevrouw De Vries praat moeilijk, maar ik herken steeds
beter wat ze bedoelt. Meestal haal ik haar ’s morgens op in
de woning en drink ik in het Grand Café een kopje koffie.
Bij mooi weer maken we een kleine wandeling in de tuin.
Na een uurtje merk ik dat het genoeg is. Het is ook best
inspannend omdat er verschillende prikkels zijn, alleen al
door met elkaar naar buiten te kijken en te benoemen wat
we zien.”

Voldoening
“Voor mij is de grootste beloning dat ik een lach zie op het
gezicht van mevrouw De Vries. Dat het lukt om emotie en
herkenning te kunnen lezen in haar gezicht als ze contact
maakt met Fred. Dieren spreken een universele taal die
voor iedereen hetzelfde is. Ook voor mensen met dementie.
Het is bijzonder om dat te zien. Ik rijd dan met een voldaan
en warm gevoel weer naar huis.”
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KOM VERDER

De taal van
muziek spreekt
iedereen

Muziektherapie als instrument in de zorg

Deze maand is er in Houten een Parkinson Dagbehandeling geopend
in ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis. Zoals de naam al zegt, is
deze groep specifiek gericht op cliënten met de ziekte van Parkinson
of Parkinsonisme. Een van de initiatiefnemers deze groep in Houten
te starten, is muziektherapeut Rob Volbeda. In dit interview vertelt
Rob over de groep, maar ook over de inzet van muziek als behandeltherapie voor andere chronische ziekten.
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Mooie gift van ‘Vrienden Van ZorgSpectrum’
Dankzij een gift van Vrienden van ZorgSpectrum start de nieuwe
Dagbehandeling Parkinson in Houten met mooie instrumenten:
conga’s, MP3 spelers, een gitaar en schellenringen.
Heeft u een financiële bijdrage gedoneerd? Dank u wel!

Waarom is er een extra Parkinson
Dagbehandeling geopend?
“In Nieuwegein hebben we een vergelijkbare
groep in ZorgSpectrum locatie De Geinsche
Hof. We kregen daar van cliënten veel
positieve reacties op. We voorzien in de
behoefte van deze cliëntengroep om samen
met lotgenoten in contact te komen en met
elkaar in groepsverband en individueel te
werken aan het zoveel mogelijk stabiliseren
van hun chronische ziekte. Samen met mijn
collega-behandelaren van de afdeling
logopedie en fysiotherapie, leek het ons goed
dit uit te breiden met een groep in Houten.
We zijn trots dat deze nu gerealiseerd is.”

“Muziek verbindt mensen.
Ook als er sprake is van
dementie.”
Hoe draagt muziektherapie bij aan
het functioneren met Parkinson(isme)?
“Muziek als therapievorm is nog niet bij veel
mensen bekend. Voor cliënten met Parkinson(isme) werk ik bijvoorbeeld veel samen
met de logopedist. Cliënten hebben over het
algemeen meer moeite met communiceren.
Ook kunnen de hersenen informatie die
binnenkomt niet meer zo snel verwerken.
De communicatie kan belemmerd worden
door spraakproblemen zoals een slechtere
articulatie of een verminderd stemvolume.
Door het praten op een bepaald ritme, kunnen
we dit proces beïnvloeden. Met de fysiotherapeut werk ik samen door muziek in te zetten
in combinatie met verschillende beweegvormen. Parkinson(isme) maakt dat het
lichaam stijver en trager wordt. Door een
aantal fysiotherapie-oefeningen op muziek
uit te voeren, kan het tempo langzaam
ritmisch worden opgebouwd. Vergelijk het
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met hardlopen op muziek. Als je loopt op
een tempo dat bij je past, gaat het bewegen
vloeiender en soepeler. Bij het stimuleren
van de looptechniek gebruik ik mijn gitaar.
Ik wandel dan achteruit en kijk naar de
beweging die de cliënt maakt. Ik stem het
ritme daarop af en laat het geleidelijk aan
regelmatiger lopen en voer de maat iets op.
Dat werkt goed. Bovendien zie je dat de cliënt
automatisch meer en intensiever gaat
bewegen.”

Waar wordt muziektherapie nog meer
voor ingezet?
“Er zijn veel mogelijkheden! Zowel in
groepsverband, als individueel. Zo zetten we
muziektherapie ook in voor mensen met
dementie. We hebben in ZorgSpectrum locatie
De Geinsche Hof bijvoorbeeld een belevingsgroep. Twee keer maand komen cliënten
samen met hun mantelzorger naar muziek
luisteren. Muziek verbindt. Cliënten met
dementie vinden het vaak moeilijk om
woorden te vinden. Bij muziek is dat niet
nodig. Sámen luisteren naar muziek is
daarom ook prettig voor mantelzorgers en
ben je dichtbij je naaste.
Maar ook voor mensen die een CVA (beroerte)
hebben gehad, kan muziektherapie zinvol
zijn. Na een beroerte kunnen gevoelens
veranderen en is er soms sprake van somberheid en depressiviteit. Muziek kan dan als
behandelmethode worden ingezet om mensen
zich weer prettiger te laten voelen.”

Gebruik je naast je gitaar nog meer
muziekinstrumenten?
“Meestal maak ik gebruik van mijn gitaar
of percussiemateriaal omdat ik daarmee
eenvoudig kan lopen of oogcontact kan
houden met de cliënt. We testen sinds kort
ook het gebruik van iPods met muziek. We

kijken dan of het gebruik hiervan een positief
effect heeft op cliënten die wat onrustig zijn
of cognitieve beperkingen hebben. Door
muziek te gebruiken die de cliënt prettig
vindt, kijken we of dit een gunstig effect heeft.
Als dat zo is, kunnen we het gebruik van de
iPod opnemen in de dagstructuur van de
cliënt. Dit doen we dan juist op de momenten
dat de cliënt zich rustig voelt. We hopen
hiermee dat we de onrustige momenten
kunnen voorkomen. Tijdens de nacht gaan
we nu ook een muziekkussen testen.”

Een muziekkussen?
‘‘Ja bijzonder hè? Naar schatting heeft zo’n 25
tot 30% van de ouderen met de ziekte van
Alzheimer (dementie) slaapproblemen. Vaak
wordt die onrust behandeld met medicatie.
Hiervoor is nu het muziekkussen ontwikkeld.
De cliënt hoort de muziek via de luidspreker
die gemonteerd zit in het kussen. De muziek
is dan dichtbij en liggend luistert het
comfortabeler dan het luisteren met een
koptelefoon op het hoofd.’’

Geïnteresseerd in muziektherapie?
Rob gebruikt verschillende behandelvormen.
Voor meer informatie kunt u op internet
meer te weten komen over deze therapieën:
• TIMP (Therapeutic Instrumental Music
Performance)
• RAS (Rhythmic Auditory Stimulation)
• NMT (Neurologische Muziektherapie)
• SMTA (Speech-Music Therapie for Aphasia)
• MNT (Musical Neglect Training)

Meer weten?
Voor meer informatie over muziektherapie
kunt u contact opnemen met Rob Volbeda via
het mailadres r.volbeda@zorgspectrum.nl.
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Leren en
ontwikkelen

LIZA (Leren In
ZorgSpectrum Academie)

Wat inspireert jou? Waar word je blij van? Wat vind je
leuk om te leren of wat is belangrijk om te weten om
je vak uit te oefenen? Op de afdeling Leren en
ontwikkelen van ZorgSpectrum weten ze alles af
van opleidingen, workshops en de nieuwe manier
van leren: e-learning. Een blik achter de schermen
van persoonlijke ontwikkeling via LIZA (Leren in
ZorgSpectrum Academie).

Jouw werk als (zorg)professional
In je werk is het belangrijk om op de hoogte te zijn van
nieuwe ontwikkelingen, welk beroep je ook uitoefent. In de
loop der jaren veranderen er zaken waar je geen invloed op
hebt, maar waarvan het wel belangrijk is dat je ‘bij’ blijft.
Of je nu buschauffeur bent en in een nieuw type bus moet
rijden, of de administratie doet en moet wennen aan een
nieuw boekhoudprogramma. Maar als je in de zorg werkt,
is het nóg belangrijker om op de hoogte te zijn van nieuwe
ontwikkelingen. Eigenlijk maakt dat als vanzelfsprekend
onderdeel uit van je werk als (zorg)professional.

Leren: moeten of willen?
Dat is maar net hoe je het bekijkt! Het is belangrijk dat je op
de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied.
Zo kun je de beste zorg blijven geven aan onze cliënten.
Op die manier laat je zien dat je deskundig bent en
daarmee ‘bevoegd en bekwaam’ bent om je vak uit te
oefenen. Dat wil je zelf toch ook? Inmiddels staan er ruim
80 zorginhoudelijke modules in LIZA! Voor veel van deze
modules ontvang je accreditatiepunten voor het Kwaliteitsregister en laat je zien dat je voldoet aan de ‘Beroepsnorm
Deskundigheidsbevordering’.
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•R
 uim 80 zorginhoudelijke
opleidingen en trainingen
(Kwaliteitsregister)
•R
 uim 100 e-learningmodules
voor persoonlijke ontwikkeling
(GoodHabitz)
Je vindt ze op intranet onder
de knop ‘Liza’.

op het gebied van communicatie (zoals feedback geven,
onderhandelen, non-verbale communicatie), effectiever
werken (mindmappen, time-management, snel lezen)
computervaardigheden (word, outlook en excel) en
psychologie (werkplezier, teamwork). Zo zijn er ruim 100
e-learning modules die je kunt volgen!

Welke leerstijl past er bij jou?
Iedereen leert op zijn of haar eigen manier. De één leert
goed door de theorie te lezen, de ander meer door het
bekijken van instructievideo’s en weer een ander door het
doen van testen. In de e-learning modules kies je de manier
van leren die bij jou past. Wel zo prettig!

“Geen tijd”
Een module bestaat uit maximaal 3 uur. Maar je hoeft niet
de hele module af te ronden. Elke module is opgesplitst in
vijf delen. Elk deel kun je afzonderlijk maken. Zo kun je
steeds vooraf bekijken welk deel je gaat volgen. Plots geen
tijd meer? Dan sluit je gewoon af en ga je de volgende keer
weer verder waar je was gebleven. Zo leer je niet alleen op
de manier die bij je past, maar ook op het moment dat het
jou uitkomt.

Persoonlijke ontwikkeling

Het hele gezin leert mee!

Naast zorginhoudelijke opleidingen en trainingen, biedt
ZorgSpectrum veel e-learning modules aan via GoodHabitz,
een online trainingsbureau. Het zijn korte trainingen die
zijn gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld

De e-learning modules op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling zijn niet alleen leerzaam voor jezelf. De
modules zijn ook voor je gezinsleden gratis te volgen.
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Wat kun je leren…
…in vijf minuten:
Kun je een spelletje op je telefoon doen, maar je kunt ook….
• Tot rust komen met een ademhalingsoefening uit de module ‘Mindfulness’
• Leren hoe je meer doet in minder tijd in de module ‘goede voornemens’
• Leren in de module ‘Outlook’ hoe je ook al weer dat mailtje vindt dat je kwijt bent.

…in een half uur:
Kun je op Netflix een deel van je favoriete serie bekijken, maar je kunt ook….
• Leren problemen om te buigen naar mogelijkheden in de module ‘Out-of-the-box denken’
• Leren hoe je jouw geluk vergroot in de module ‘Doen waar je blij van wordt’
• Leren wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze beter zichtbaar maakt met de module ‘Test jezelf’

Meer weten?
De e-learning modules zijn beschikbaar voor medewerkers en
hun gezinsleden. Deze vind je op intranet onder de knop ‘’Liza”.
Voor vragen kun je terecht bij de afdeling Leren en ontwikkelen
via het mailadres liza@zorgspectrum.nl.

Grip op je leven,
rust in je hoofd

WAT IS
JOUW
MENING?
Aleida Zuiddam
leerling verpleegkundige en werkzaam in
ZorgSpectrum locatie
Hof van Batenstein
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Lekker in je vel

Mindfulness

“Ik heb de e-learning module ‘80/20 meer
bereiken in minder tijd’ gevolgd. Ik vond de
combinatie van school, werken en privé pittig
en wilde alles te goed doen. Dat kostte veel
energie. Paulien Geraerts van afdeling Leren
en ontwikkelen adviseerde me een van de
e-learning modules te volgen. Ik koos deze
80/20 module. In de module leer je hoe je met
een klein deel van je inspanningen (20%) het
merendeel van je resultaten haalt (80%).
Je onderzoekt waar je je prioriteiten legt.
Door die eens goed te bekijken en te analyseren wat voor jou belangrijk is, kun je leren
sommige prioriteiten te verleggen. Je bereikt
dan eigenlijk méér door minder te doen. Dat

Goede voornemens

Verandermanagement

levert niet alleen tijd op, maar ook meer rust
in je hoofd. Het is prettig dat je de module niet
in één keer hoeft af te ronden. Het bestaat uit
verschillende onderdelen, waardoor het
makkelijk is om af en toe een deel te volgen.
Bovendien kun je ook kiezen voor het
uitvoeren van een aantal opdrachten. Zo kun
je echt aan de slag gaan met wat je hebt
geleerd. Voor mij was het een handreiking om
aan de slag te gaan in de praktijk. Het voelt
voor mij helemaal niet als leren. Ik zie het als
een mooie aanvulling voor mijn persoonlijke
ontwikkeling en het is mooi meegenomen als
ik daar ook gebruik van kan maken op mijn
werk.”
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GASTCOLUMN
&ELS

Liefdevolle zorg in
een veilige omgeving
Bijzondere band
Mijn moeder is een vrouw die geen gemakkelijk leven heeft
gehad. Ze woonde in Amsterdam en kreeg vijf kinderen. Mijn
broertje overleed op driejarige leeftijd door ziekte. Zijn overlijden
raakte haar diep. Eigenlijk had ik met mijn moeder in mijn jonge
jaren niet zo’n goede band. Toen mijn moeder ziek werd (ze kreeg
kanker), hebben we veel met elkaar gepraat. Ik merkte dat zij
opener werd naar mij. Dat was een heel bijzonder moment.
Sindsdien hebben wij een hele goede band.

Beschermd wonen
Mijn moeder woonde nog in Amsterdam toen bleek dat ook bij
haar Alzheimer werd vastgesteld. Op ons verzoek kwam een er
een casemanager bij toen bij haar deze diagnose werd vastgesteld. De casemanager bood veel hulp en begeleidde ons.
De periode hiervoor was voor ons erg zwaar, je kent de wegen
niet en zit met zoveel vragen. Uiteindelijk spraken we ook over
beschermd wonen. In Vianen kwam er op dat moment net een
plekje vrij in De Plataan waar moeder geplaatst kon worden.

Kwaliteit van leven
De gastcolumn wordt deze editie geschreven
door Els van Hout (62 jaar), mantelzorger van
haar moeder Lia Hafkenscheid, bewoonster in
ZorgSpectrum locatie De Plataan.

Moeder heeft altijd gezegd:
“Wat er ook gebeurt, ik wil
kwaliteit van leven.”
Samen met mijn man Arnold ben ik
mantelzorger van zowel mijn moeder als
van mijn schoonmoeder. Ze wonen allebei in
De Plataan in twee naast elkaar gelegen woongroepen. De zorg voor onze beide moeders met
dementie is intensief, maar we doen het met
liefde.
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Wij zijn ontzettend blij dat mijn moeder in De Plataan zo op haar
plaats is. Kwaliteit van leven heeft mijn moeder altijd belangrijk
gevonden. Haar moeder (mijn oma) had ook Alzheimer. Om haar
ziekteproces te moeten zien, vonden wij verschrikkelijk. Zij heeft
toen altijd gezegd: “Wat er ook gebeurt, ik wil kwaliteit van leven.”

Thuis
Eenmaal in De Plataan voelde mijn moeder zich meteen thuis.
Toch blijft het een moeilijk ziekteproces. Ze herkent mij de ene
keer wel, de andere keer niet meer. We haalden mijn moeder
regelmatig op en daar genoot ze erg van. Nu gaat dat niet meer
doordat ze gauw overprikkeld raakt. Toch fijn dat dit in het
verleden ook gewoon kon. Vrijdag is onze vaste bezoekdag,
maar we proberen vaker te gaan. Dan maken we het gezellig.
We maken ook haar kamer schoon en we doen thuis de was.
Mijn moeder is altijd erg precies geweest in het schoonhouden
van haar huis. Niemand mocht aan haar spulletjes komen. Wat
wij doen, is aanvullend. Het is een fijn gevoel dat mijn moeder in
goede handen is in een veilige omgeving en zij de liefdevolle zorg
krijgt die zij zo nodig heeft. Ik ben daarom niet ongerust. En we
zijn dicht in de buurt. Als mijn moeder er morgen niet meer zou
zijn, dan is het goed. Dan hebben we met elkaar gezorgd voor de
kwaliteit van leven die voor mijn moeder zo belangrijk is.”
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Samenwerking in
behandeling psychiatrie
en dementie
Altrecht en ZorgSpectrum slaan de
handen ineen voor kortdurende
behandeling van mensen die te
maken hebben met dementie en
psychiatrische problematiek.
In ZorgSpectrum locatie Vreeswijk
in Nieuwegein worden met ingang
van januari 2018 zestien plekken
gecreëerd waar cliënten kortdurend
kunnen worden opgenomen. Het gaat
hierbij om een opname van gemiddeld
drie maanden.
Altrecht is een organisatie voor specialistische geestelijke
gezondheidszorg. De kortdurende behandeling psychiatrie
en dementie wordt al jaren ingezet om de zelfredzaamheid
van mensen met dementie te herwinnen of te vergroten.
ZorgSpectrum ziet het als een logische taak om naast de
bestaande gespecialiseerde zorg bij dementie ook kortdurende behandelzorg te bieden wanneer er sprake is van
psychiatrische problematiek. Dit past binnen de visie om
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de levens van mensen
die te maken krijgen met dementie. Omdat beide organisaties elkaar al goed kennen vanuit de samenwerking op het
gebied van dementie, is de voorgenomen krachtenbundeling een natuurlijk gevolg.

Rust en structuur
De cliënten die op de nieuwe afdeling verblijven, hebben
problemen met hun oriëntatie (de weg kwijtraken) en
geheugen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het bijhouden
van hun agenda, het zelfstandig boodschappen doen of het
vinden van de weg. Hierdoor kunnen psychische, maar ook
lichamelijke problemen ontstaan of verergeren. Soms zijn
deze psychiatrische problemen zo ernstig en/of onbegrepen, dat het nodig is om een behandeling te starten. Het
verblijf is dus vooral bedoeld om de oudere cliënten tot rust
te laten komen en structuur te bieden voordat zij in een
nieuwe woonsituatie kunnen verblijven of kunnen
terugkeren naar hun thuissituatie.
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Een nieuwe balans vinden
Om cliënten goed te kunnen begeleiden, is een gevoel van
rust en veiligheid noodzakelijk. Qua behandeling doen we
dit door het bieden van een duidelijke en gestructureerde
dagindeling, het verbeteren van de oriëntatie (weten waar
je bent) en het vergroten van controle (zelf beslissingen
kunnen nemen). De opnameduur is zo kort als mogelijk en
niet langer dan drie maanden.

Aanpassingen in de locatie
Omdat cliënten die tijdelijk gebruik maken van de kortdurende behandeling meestal problemen met hun oriëntatie
en het geheugen hebben, raken zij gemakkelijk de weg
kwijt in een gebouw. Daarom realiseren we in locatie
Vreeswijk een gesloten afdeling. Om een verbouwing
mogelijk te maken, betekende dit voor 16 bestaande
cliënten van ZorgSpectrum dat zij op de begane grond van
het gebouw zijn verhuisd naar een gelijkwaardig appartement op dezelfde verdieping.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met deze samenwerking van betekenis zijn voor deze nieuwe cliëntengroep
in de regio.

Meer weten?
Dan kunt u contact opnemen met afdeling Klantadvies
via telefoonnummer 030-6575045 of via het mailadres
klantadvies@zorgspectrum.nl
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DE DAG VAN...

Een maaltijd is
een beleving
Ellen Plooi (53 jr.) komt me al tegemoet lopen in het Grand Café en geeft een
hand met een open blik op haar gezicht. “Leuk dat je mij komt interviewen!
Wil je een lekkere cappuccino? Ik heb er wat lekkers bij gedaan!” Een gastvrijere
ontvangst kun je je niet wensen. Niet zo verwonderlijk als je een afspraak hebt
met deze ‘alleskunner’ van Gastvrijheid en service.

Ellen werkt al 35 jaar bij ZorgSpectrum.
Gestart in het vroegere Hof van Batenstein
in de huishouding, is ze met de organisatie
meegegroeid in de bediening en de keuken.
Ze doet er de afwas, maar maakt net zo
makkelijk de nagerechten, staat achter de
kassa of maakt soep. Soms is ze te vinden
in het Grand Café van ZorgSpectrum locatie
Vreeswijk waar ze werkt als kok en zorgt
voor de á la carte maaltijden.
Ellen: “Voor mij is de afwisseling in mijn werk
het leukst. Ik kies er bewust voor om zowel in
de keuken als in de bediening te staan.
Het directe contact met cliënten maakt mijn
werk waardevol. Op het moment dat ik in de
keuken het eten voor sta te bereiden voor de
volgende dag, is het net zo leuk als ik
diezelfde gerechten de volgende dag aan de
gasten kan bedienen. Die combinatie werkt
voor mij erg goed.”

Goed voorbereid
“Er is de laatste jaren veel veranderd. Dat kan
ook niet anders, want we zijn natuurlijk
enorm gegroeid. Er wonen meer cliënten, er
werken meer medewerkers en er zijn ook veel
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mensen die in de buurt wonen die komen
eten. Dat vraagt een andere benadering.
Daar zijn we goed op voorbereid. We hebben
daarvoor ook opleidingen gedaan, zoals
catering, bedrijfshulpverlening sociale
hygiëne, horeca en allergieën.
Wat er niet is veranderd, is dat we altijd
hebben samengewerkt in een fijn team
collega’s. We werken vooral met plezier en
de samenwerking is fijn. Ik denk ook dat
gasten dat terugzien.”

Aandacht
“Wat we vooral belangrijk vinden, is dat we
aandacht hebben voor de cliënt. Dat beperkt
zich niet alleen tot de maaltijd zelf. Die moet
natuurlijk smaakvol zijn en met zorg bereid,
zodat het er leuk uitziet. Maar ook de beleving
is belangrijk. Een mooi gedekte tafel, altijd
keuze uit twee menu’s, maar zelfs ook uit
verschillende gerechten binnen die menu’s.
Uit eten in eigen huis. Daar hoort ook het
directe contact bij: een gezellig praatje
tussendoor, vragen of het smaakt, of vragen of
de gast nog een kopje koffie wil. Zo maak je
het niet alleen voor de cliënt een fijn moment,
maar ook voor jezelf. Dat sociale aspect is net
zo belangrijk.”
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Ontmoetingsfunctie
“We zien steeds vaker dat mensen uit de buurt
komen eten in het Grand Café. Met elkaar eten
is tenslotte toch gezelliger. Je ontmoet
anderen en kunt een praatje maken tijdens
het eten. Daarna kun je nog even lezen aan de
leestafel, of meedoen aan de sociale activiteiten die bijvoorbeeld door Stichting Welzijn
Vianen worden georganiseerd. Iedereen is
welkom!
In het Grand Café komen cliënten ook met
hun familie eten, of als zij ander bezoek
hebben. Daarbij ondersteunen we graag bij
bijzondere gebeurtenissen, zoals bij verjaardagen. Met een (warme) maaltijd, een lunch of
koffie met gebak. Het is net wat de cliënt zelf
fijn vindt.’’

Compliment
‘‘Ik zie het als een compliment als gasten met
een goed gevoel weggaan. Een lach en een
‘dankjewel’ kan mijn dag helemaal goed
maken.’’

Een gemiddelde werkdag van Ellen:
9.30 uur: Ik start met het bereiden van twee verschillende
dagsoepen. In totaal is dat meestal ruim twintig liter. Ik doe de
puree in de oven, bak de broodjes af en doe voorwerk voor de
maaltijd voor het koud portioneren.
10.30 uur: De leverancier brengt alle levensmiddelen.
Ik controleer ze en ruim ze op of verspreid deze.
12.00 uur: Ongeveer 20 cliënten en gasten komen eten.
Ook veel medewerkers komen lunchen. Ik draai de kassa en
maak bestellingen klaar, zoals uitsmijters of tosti’s.
13.00 uur: Het is tijd om zelf even te lunchen met collega’s.
13.30 uur: Ik bereid de avond- en ochtendmaaltijd voor cliënten
die op de afdelingen eten. De maaltijden worden gekoeld bewaard.
16.00 uur: De rauwkost en appelmoes bereid ik voor.
16.30 uur: Ik help met tafel dekken of help de kok in de keuken.
17.00 uur: De avondgasten komen, meestal zo’n 70. Ik help in de
bediening.
18.00 uur: Het is tijd om naar huis te gaan en zelf een hapje te eten.

SAMEN #2 DECEMBER 2017

19

SAMEN MEER MOGELIJK

“Een wondje aan
mijn teen werd
een amputatie”
In 2016 kreeg ik een nieuwe hartklep en we vonden dat het jaar 2017 óns jaar
moest worden. Het liep anders. In februari van dit jaar vierden we ons 50-jarig
huwelijksfeest. Omdat we het feest in de tuin wilden vieren, stelden we het
feest uit tot in mei. In die tijd kreeg ik steeds meer last van pijn in mijn voet.
Mijn schoenen werden aangepast om de druk te verplaatsen. Dat hielp niet.

Een actief leven
Ik ben gek op tuinieren. Mijn vrouw is 72 jaar en runt onze Bed & Breakfast in
de chalet van onze tuin van 5.000 m2. Die tuin is mijn lust en mijn leven, maar
vraagt veel onderhoud. Dat werd steeds lastiger vanwege de pijn in mijn voet.
Wandelen lukte daardoor niet meer. Afgelopen zomervakantie zijn we daarom
gaan fietsen. We hebben ruim 500 kilometer door Nederland gefietst. Tot mijn
onderzoek in het ziekenhuis.
“Het is nauwelijks te bevatten voor mij
en mijn vrouw Henny”, vertelt Piet Klomp
(79 jaar) uit Hagestein. “In januari van
dit jaar had ik een klein wondje aan
mijn rechtervoet. Na bezoeken aan de
dermatoloog en podoloog kwam ik
uiteindelijk bij de vaatchirurg terecht
in het ziekenhuis. Bij een MRI-scan en
een drukonderzoek werd een bacterie
geconstateerd. Binnen een paar dagen
werd mijn onderbeen geamputeerd. Tijd
voor verwerking is er nog niet geweest.”

Een amputatie van het
onderbeen
Een amputatie is een ingrijpende
gebeurtenis. Vaak gaat er een periode
van hevige pijn aan vooraf. De gemiddelde revalidatieduur na amputatie bedraagt
ongeveer 12 weken. In die periode vindt
er intensieve fysiotherapie plaats, is er
aandacht voor psychologische ondersteuning en zijn er controles door de
revalidatie-arts. Vanuit de thuissituatie
vindt verdere herstel plaats.
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De wereld op zijn kop
In het ziekenhuis zou ik gedotterd worden, maar daaruit bleek dat dat niet
zou helpen. De vaten waren aangetast en de vaatchirurg constateerde een
bacterie. Toen ging het snel. Ik moest binnen een aantal dagen geopereerd
worden. Er was geen tijd om je er met elkaar geestelijk op voor te bereiden.
Het risico van verdere verspreiding van de bacterie was daarvoor te groot en
we hadden eigenlijk geen keuze.

De operatie
De operatie verliep voorspoedig. Ik was in ieder geval van die verschrikkelijke
pijn af. Na mijn operatie kreeg ik in het ziekenhuis ook nog een beroerte.
Alsof de amputatie nog niet genoeg was. Ook daarvan ben ik nog herstellende.
Nog niet alle lichaamsfuncties zijn terug. Ik ben van nature een positief
ingesteld mens. Ik kijk graag vooruit. Maar ik zeg eerlijk dat het bij elkaar wel
veel is. Op ZorgSpectrum Herstel bij ons in het St. Antonius ziekenhuis kreeg
ik intensieve fysiotherapie. Ook was er ondersteuning van de psycholoog.

Voorbereid naar huis
Mijn vrouw heeft ervoor gezorgd dat in korte tijd het huis werd aangepast.
De ergotherapeut gaf hiervoor tips. Zo hebben we de slaapkamer naar beneden
verplaatst, is er een rijplaat aangelegd voor de rolstoel, is het toilet aangepast
en zijn er extra steunen en stangen in de douche opgehangen. Het is nu vier
weken geleden dat ik weer thuis ben en ik kan mezelf met hulp van mijn
vrouw al aardig redden. Ik loop alweer kleine stukjes in en om huis met de
rollator en hoop ook mijn creatieve hobby’s zoals boetseren weer op te pakken.
Ik ga ervoor!

