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Voorwoord

‘Stilstaan is
achteruitgaan’

“Ik heb kansen
gekregen en die
heb ik gepakt”

Toekomst
van de zorg

Werken en leren
bij ZorgSpectrum
We bieden verschillende mogelijkheden om te werken en leren:
Stageplekken (BOL)
Leerwerkplekken (BBL)
Leerhuis Spectrum: volledige opleiding voor
helpende, verzorgende en verpleegkundige

Heb jij interesse om te werken in de zorg?
Maar heb je nog geen opleiding kijk dan op
onze website voor meer informatie

www.werkenbijzorgspectrum.nl

Ben je al gediplomeerd?
Kijk dan voor onze vacatures op
www.werkenbijzorgspectrum.nl
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“Ik ben begonnen in de zorg als helpende. Bij
ZorgSpectrum kreeg ik de kans om een opleiding
te volgen voor verzorgende IG. Met heel veel
plezier heb ik ouderen met dementie verzorgd.
Nu ben ik weer verder aan het leren en werk ik op
een andere afdeling. Als je wilt groeien en leren
dan zijn er veel mogelijkheden.”
– Michelle Dingemans

‘Stilstaan is achteruitgaan’. Deze uitspraak is op velerlei
terrein toepasbaar, maar zeker ook in de zorg. Wanneer je
al lang in de zorg werkzaam bent, gaan sommige veranderingen zo langzaam dat je bewust even een stap
terug in de tijd moet doen om je te realiseren hoeveel er
veranderd is. Maar niet elke verandering is ook een
vooruitgang. Het is belangrijk om in alle mogelijke innovaties de keuze te maken voor die zaken die aansluiten bij
onze kernwaarden en daadwerkelijk kwaliteit van leven
gaan opleveren voor onze cliënten.
Wie denkt aan innovatie in de zorg, denkt vaak aan allerlei
technische mogelijkheden. Nieuwe technologie om
ziektes op te sporen en te behandelen bijvoorbeeld.
Binnen onze tak van de zorg hopen we innovaties in te
kunnen zetten om mensen, ondanks hun beperkingen,
een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven te bieden.
Die innovaties zijn niet altijd goed zichtbaar voor cliënten;
een van de grootste veranderingen de afgelopen jaren is
de intrede van het digitale dossier, een verandering die
vooral het werken van zorgmedewerkers en behandelaren
efficiënter moet maken.
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Natuurlijk zoeken wij ook steeds naar nieuwe technische
hulpmiddelen voor cliënten. In deze Samen kunt u onder
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Mijn thuis

scheef zag hangen, gingen bij mij alle
alarmbellen af. De ambulance is meteen
gekomen.”

Vastbesloten
naar huis te
									gaan

Een zenuwslopende periode in het St.
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
volgde. Mevrouw Brouwer ging in eerste
instantie steeds verder achteruit. Janet:
“In een paar dagen tijd kon ze nauwelijks
op haar rechterbeen staan en was haar
rechterarm kracht- en stuurloos. Ik ben
echt bang geweest om haar te verliezen.”
Na een week in het ziekenhuis, is
mevrouw Brouwer naar De Geinsche
Hof gegaan om te revalideren. Vastbesloten om terug te gaan naar huis.
Door middel van ergotherapie,
fysiotherapie en in het begin ook
logopedie gaat het steeds een beetje
beter. “Ik doe allerlei oefeningen.
Bijvoorbeeld heel vaak op- en afstappen,
gewichtheffen, ballen oprapen en in een
koker doen”, somt mevrouw Brouwer op.
“Ze dagen me hier flink uit.”

‘Niet treuren om wat niet meer gaat,
maar blij zijn met wat nog wel kan.’

Na een CVA (beroerte) kwam mevrouw Brouwer
voor revalidatie terecht bij ZorgSpectrum
locatie De Geinsche Hof in Nieuwegein.
Binnenkort mag ze weer naar huis. Samen met
haar dochter Janet de Zeeuw vertelt mevrouw
hoe ze zich daarop voorbereidt.
Mevrouw Brouwer (84 jaar) woont in het
dorp Schoonrewoerd, in een hechte
gemeenschap. Voordat ze ziek werd,
deed ze alles zelf. Koken, autorijden,
wandelen. Ook was ze actief als vrijwilligster voor de kerk en voor De Zonnebloem. Niemand kon vermoeden dat het
helemaal mis zou gaan. “Ik had mijn hele
leven nooit iets noemenswaardig gehad.
Ik vond het daardoor moeilijk te geloven
dat er nu echt iets aan de hand was.”
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Die bewuste dag, kwam haar dochter
Janet (60 jaar) op bezoek. “In eerste
instantie was dat helemaal niet het plan,
maar ik ben blij dat ik toch geweest ben.
Ik trof mijn moeder thuis aan. Ze had
haar hand voor haar mond en
mompelde dat haar gebit niet goed zat.
Om vrij snel daarna te zeggen: ‘Ik heb
een TIA gehad, maar dat gaat vanzelf
wel over hoor’. Ik ben zelf verpleegkundige geweest en toen ik haar mond

Door de CVA is de rechterkant van
mevrouw verzwakt. “Het is nu voornamelijk mijn rechterarm die niet
helemaal meewerkt, maar het gaat al
een stuk beter. Ik ben hard aan het
trainen om sterker te worden en ook
met de fijne motoriek oefen ik. Zo heb
ik laatst geprobeerd om een kaartje
te schrijven voor mijn kleindochter die
jarig was.”

‘Ze dagen
me hier flink
uit. Ik doe
allerlei
oefeningen
om straks weer
naar huis te
kunnen’
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gebleven. Het siert haar ook dat ze niet bij te
pakken neer gaat zitten. Ze zegt altijd ‘je moet niet
treuren om wat je niet hebt, maar blij zijn met wat
er nog wel is’.”

‘Het is heel
fijn dat mijn
dochter me
zo goed
maar ik wil
helpt,

Gastcolumn

Binnenkort mag mevrouw Brouwer weer naar huis.
Om haar daar goed op voor te bereiden, gaat ze
tijdens het revalidatieproces af en toe thuis
oefenen. Het is namelijk belangrijk om in de eigen
omgeving van een cliënt te kijken wat mogelijke
obstakels zijn. Mevrouw Brouwer: “Met ergotherapeut Elma oefen ik dan allerlei dingen in het huis,

wel zelfstandig
kunnen wonen’

De gastcolumn wordt deze keer geschreven door
Marieke van Gilsdonk, Hoofd transmurale Zorg
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Marieke

zoals koffiezetten en brood klaarmaken. Doordat
mijn rechterarm en –hand het niet meer goed
doen, moet ik sommige dingen op een andere
manier doen. Zo heb ik voor het brood smeren en
snijden een speciale plank.”
Aanpassingen in huis
Ook zijn er diverse aanpassingen gedaan in huis.
Janet: “Er zit bijvoorbeeld een elektronisch slot op
de voordeur waardoor mijn moeder die op afstand
kan openen, we hebben een paar drempels
weggehaald en zo zijn er meer dingen. Ik ben van
alles aan het regelen, zodat ze het straks allemaal
red en ik er niet de hele tijd bij hoef te zijn.”
Mevrouw Brouwer kijkt op en reageert resoluut.
“Dat wil ik ook absoluut niet. Ik vind het heel fijn
dat mijn dochter mij zo goed helpt, maar ik wil niet
dat ze straks elke dag moet langskomen. Ik wil
zelfstandig kunnen wonen.”
Eventjes-mens
Mevrouw Brouwer vertelt honderduit over alle
dingen waar ze mee aan het oefenen is. Dochter
Janet: “Af en toe loopt ze een beetje te hard van
stapel. Mijn moeder is echt een ‘eventjes-mens’.
Ze denkt vaak: Dat doe ik wel eventjes. Maar
revalideren kost gewoon tijd.” Mevrouw Brouwer
kijkt een beetje schuldbewust. “Ja, soms vind ik het
zo moeilijk te geloven. In mijn hoofd kan ik nog
veel.” Janet knikt. “Gelukkig zit het in het hoofd nog
allemaal goed. Mijn moeder is wat dat betreft nog
dezelfde persoon. Ze is wat eerder moe en is iets
emotioneler, maar haar karakter is hetzelfde
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Dochter Janet vindt het nog wel spannend,
maar heeft er vertrouwen in dat het goedkomt.
“We wonen in een hecht dorp. Er zijn veel mensen
die voor mijn moeder klaarstaan.” Mevrouw
Brouwer straalt. “Ja, dat heb ik echt gemerkt in
de tijd dat ik hier zit. Ik heb zoveel kaartjes en
bezoek gekregen. Ik vind het echt lief dat mensen
daar de moeite voor nemen. Ook de medewerkers
zijn ontzettend goed voor me geweest. Ze zijn
heel behulpzaam. Ik heb het hier heel goed, maar
ik ben wel heel blij dat ik straks weer naar mijn
eigen huis kan.”

Het griepseizoen vorig jaar viel niet mee.
Het duurde lang en het aantal oudere patiënten
op de Spoedeisende Hulp (SEH) nam fors toe.
Ook het aantal onnodige opnames van kwetsbare oudere patiënten was behoorlijk groot.
En de doorstroom van patiënten, die geen
medische reden hebben voor langer verblijf in
het ziekenhuis, stokte.
Onder normale omstandigheden liggen in ons ziekenhuis
ongeveer 20 tot 30 patiënten voor wie elders geen opvang is.
Vorig jaar nam dit in tijden van griep en personeelsschaarste in
de keten toe tot wel 60 patiënten. Het gevolg hiervan is dat we
in die omstandigheden geen plek hebben voor patiënten met
een ‘hardere’ opname-indicatie. Een onwenselijke situatie voor
de hele keten. Samen met de zorgorganisaties in de regio,
zoals ZorgSpectrum, gaan we daar verandering in brengen.
Zorg op de juiste plek
We zijn in februari dit jaar gestart met de inzet van transferverpleegkundigen op de SEH. Zeer kort samengevat, de
transferverpleegkundige voorkomt onnodige verwijzingen
naar de SEH. Zij verlagen het aantal ziekenhuisopnames door

“Zorgen doen
we samen,
ook tijdens de
griepperiode”
patiënten vanaf de SEH zo snel als mogelijk over te plaatsen
naar een zorgorganisatie of beter nog naar huis met eventueel
thuiszorg. De triage (eerste diagnose) vindt plaats in overleg
met de Specialist Ouderengeneeskunde van de zorgorganisatie.
De samenwerking is een win-win in vele opzichten. Allereerst
voor de patiënt zelf, maar ook voor het ziekenhuis en de
zorgorganisatie. Zo krijgen we gezamenlijk de patiënten uit de
regio snel op de juiste plek.
Inzet van winterunits
We werken nog meer samen om met elkaar de winter door te
komen. In het najaar hebben we gezamenlijk geworven voor
verpleegkundigen die eerst gaan werken in het ziekenhuis op
een winterunit en daarna in de in de herstel/revalidatiezorg.
Deze verpleegkundigen bewegen flexibel mee met de pieken
van het aantal opgenomen patiënten. De eerste zes
‘ketenverpleegkundigen’ zijn inmiddels aangenomen en starten
binnenkort in ons ziekenhuis. We verwachten dat ze eind
februari met een aantal patiënten meeverhuizen naar
ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten. Een mooi
voorbeeld van regionaal samenwerken!
Vertrouwen
Met deze vormen van samenwerking zijn wij heel happy.
Het is goed voor de patiënt en daardoor ook goed voor ons als
zorgverleners. Wat ons betreft kan het griepseizoen beginnen;
we zijn beter voorbereid dan vorig jaar en hebben er alle vertrouwen in dat we elkaar ook in barre winterse tijden weten te
vinden. Wij wensen u een fijne witte Kerst en een gezond 2019.
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Een matras waarmee je op afstand
kunt zien of iemand in bed ligt
en slim incontinentiemateriaal
dat een plaspatroon in kaart
brengt. Het Slimme Matras en de
Identifi zijn twee innovaties waar
ZorgSpectrum mee werkt.
Ze geven de medewerkers meer
inzicht en helpen om de kwaliteit
van de zorg te verbeteren.
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“Voor de zekerheid zet je liever iets te
zwaar materiaal in. Al heb ik wel
gemerkt dat dat niet werkt. Ten eerste
zit het niet lekker en ten tweede is met
zwaar materiaal de pasvorm niet altijd
goed, waardoor de kans dat sprake is
van doorlekken alsnog bestaat.”

Incontinentie komt vaak
voor bij ouderen. Toch is best
lastig hoe je iemand hiermee het
beste kunt helpen de ervaren last
hiervan te verminderen. Met het
slimme incontinentiemateriaal
Identifi kunnen we beter aansluiten
op de behoeften van onze bewoners.

Minder ongelukjes
Met de Identifi zal doorlekken minder
vaak voorkomen. In 72 uur tijd worden
verschillende gegevens bijgehouden
met behulp van een lichtblauw doosje
dat op het materiaal wordt vastgeklikt.
In dit doosje wordt digitaal alle informatie verzameld. “Er wordt onder meer
gekeken naar hoeveel iemand plast en
wanneer. Zo kan een plaspatroon in
kaart worden gebracht en kunnen
medewerkers daarop inspelen met het
juiste materiaal en door bijvoorbeeld
een cliënt op andere tijden te begeleiden
naar het toilet”, legt Willeke uit.

Het aantal
keer doorlekken
is met circa
64% gedaald.
Welk materiaal is geschikt? Hoe kan ik
zorgen voor een betere toiletgang?
Hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity
merkte dat deze vragen lastig te
beantwoorden zijn. Het bedrijf ontwikkelde daarom slim incontinentiemateriaal. De Identifi ziet eruit als een
gewone incontinentiebroek die vaker
wordt gebruikt bij cliënten die niet meer
(volledig) continent zijn, maar dit
materiaal registreert allerlei data over
het plasgedrag van de gebruiker.
8

“Voorheen was er geen snelle en makkelijke manier om inzichtelijk te maken
wat er gebeurt in het incontinentiemateriaal”, vertelt Willeke Sijpkes van
Essity Nederland. “In de zoektocht naar
het juiste, zo licht mogelijke materiaal,
moest je ‘misgokken’. Dat houdt in dat
je steeds dunner materiaal inzet, totdat
het materiaal toch doorlekt. Met als
gevolg dat een cliënt natte kleding heeft,
een heel vervelende ervaring. De bodem
wil je daarom ook liever niet raken.

Vaak zie je dan dat uit veiligheid wordt
gekozen voor te zwaar materiaal,
ondanks dat het draagcomfort daarmee
vermindert.”
Sinds kort werken we binnen heel
ZorgSpectrum met de Identifi.
Verzorgende Iris Tukker is bij locatie
Het Houtens Erf één van de twee
collega’s die is getraind om de data te
analyseren die een observatie oplevert.
Ze herkent het verhaal van Willeke.

mantelzorger die de was voor haar
doet. En zo zijn we achter meer dingen
gekomen. Natuurlijk gaat er nog wel
eens wat mis, maar door de Identifi zijn
er minder ongelukjes gebeurd.”

“Op de computer kan ik aan de hand van
grafieken zien wat er gebeurt. Tot nu toe
zie ik bij iedereen een patroon”, vult Iris
aan. “Zo zag ik bij een bewoner dat hij
altijd tussen 3 en 4 uur ’s nachts plast,
maar dat hij bij de verschoningsronde
van 5 uur zat. Dit hebben we daarom
met een uur vervroegd. En ook bij een
mevrouw die vaak wakker werd in een
natte pyjama gaat het sinds het gebruik
van de Identifi een stuk beter. Dat is
zowel fijn voor mevrouw als voor haar

Lichter materiaal
Na de 72 uur wordt weer normaal
incontinentiemateriaal ingezet. Door de
kennis die is opgedaan, kunnen dit
andere producten zijn dan daarvoor.
“Soms zie je zelfs dat een cliënt
overdag zonder incontinentiemateriaal
kan, door op de juiste tijden begeleiding
te krijgen bij de toiletgang”, zegt
Willeke. Bij locatie Het Houtens Erf ziet
Iris nog geen teruggang in de hoeveelheid materiaal, maar ze ziet wel degelijk
verschil. “Ik merk vooral dat er minder
zwaar materiaal wordt ingezet. En dat is
een stuk prettiger in het draagcomfort
voor de bewoners.”
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bed mag zijn. Sommige mensen
kunnen prima zelf naar het toilet, maar
‘vergeten’ af en toe om terug in bed te
gaan. Het alarm gaat dan pas af als
deze persoon niet binnen het kwartier
weer terug is”, vertelt Mieke Middelkoop, Verzorgende bij locatie Vreeswijk.
Ze draait al twintig jaar nachtdiensten
en heeft al veel meegemaakt in de
nachtzorg. “In eerste instantie was ik
sceptisch over het matras, maar nu ben
ik heel enthousiast. Je ziet gewoon dat
het werkt. Het geeft rust, zowel voor de
bewoners als voor de medewerkers.”

“Op de app kun je
zien hoe lang iemand al
in dezelfde houding
ligt en daarmee of je
iemand wel of niet moet
draaien”

“We leveren al jaren verschillende soorten
matrassen aan ZorgSpectrum”, begint
Truus van den Berg van de Harting-Bank,
leverancier van zorghulpmiddelen.
“We zien dat de markt vergrijst, dat er
meer zorg nodig is en dat er minder
handen aan het bed beschikbaar zijn.
Daarom zijn we samen met de fabrikant
gaan kijken hoe we met matrassen een
meerwaarde kunnen zijn voor de zorg.
Daar is uiteindelijk het Smart Matras
(Slim Matras) uit gekomen.”

Bij ZorgSpectrum locatie
Vreeswijk worden sinds
begin dit jaar ‘slimme’
matrassen gebruikt.
ZorgSpectrum werkt hiervoor
samen met de Harting-Bank. Doel
van het matras is om de kwaliteit
van de zorg te verbeteren en de
werkdruk te verlagen.
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Op het eerste oog ziet het Slim Matras
eruit als een normaal matras dat vaker
wordt gebruikt in de zorg. Bij dit matras
zitten echter in drie zones lichtsensoren.
Er lopen snoeren onderdoor naar een
wit kastje (module) waarin allerlei
gegevens worden verzameld. Via een
app is te zien wanneer iemand in of uit
bed is en in welke houding iemand ligt
in bed. Dat laatste is handig wanneer
een cliënt ’s nachts om de zoveel tijd
gedraaid moet worden om doorligplekken te voorkomen. “Op de app kun
je zien hoe lang iemand al in dezelfde
houding ligt en daarmee of je iemand
wel of niet moet draaien”, aldus Truus.
De in- en uit-bed-signalering werkt
door middel van een alarm dat afgaat
wanneer iemand uit bed is gestapt.
“Dat alarm hoef je niet meteen af te
laten gaan. Je kunt ook instellen dat een
bewoner bijvoorbeeld 15 minuten uit

Sensorpaaltjes
Die rust komt met name doordat het
Slimme Matras efficiënter werkt dan de
sensorpaaltjes die voorheen werden
gebruikt om te registreren wanneer
iemand uit bed gaat. Mieke: “Op het
paaltje brandt bijvoorbeeld een rood
lampje. Het gebeurde regelmatig dat
bewoners dat wilden uitzetten. Ze
realiseerden zich niet dat ze daarmee
het alarm lieten afgaan. Als ik dan
reageerde en vroeg wat er aan de hand
was, schrokken mensen van ‘die stem
uit de muur’. Ik hoorde wel eens van een
bewoonster dat ze ’s nachts met de
Heere God had gepraat. Eerst wist ik
niet waar ze op doelde, maar later
begreep ik dat de bewoonster mij –
die stem uit de muur – bedoelde.”
Bovendien gaat het alarm ook af als er
een kussen uit bed valt of een hand
voor het paaltje langsgaat. “In twee
maanden tijd waren er 8500 meldingen,

waarvan 4900 keer vals alarm”, laat
Truus weten. “Hierdoor kwamen
zorgmedewerkers vaak onnodig ’s
nachts bij iemand op de kamer. Dat is
vervelend voor de bewoner als die net
lekker ligt te slapen en als medewerker
kun je hierdoor ‘alarm-moe’ worden.”

Valpartijen voorkomen
En Mieke ontdekte nog meer
voordelen aan het matras.
“Wat ik heel fijn vind, is dat je
ook kunt zien wanneer
iemand op de rand van het
bed zit. Van sommige
bewoners weet ik dat ze snel
vallen. Als ik dan op de app
zie dat ze op de rand zitten,
kan ik er heen lopen om te
kijken of ze hulp nodig
hebben. Zo kan ik valpartijen
voorkomen.”

Met het slimme matras is dat verleden
tijd. “We zijn van die overbodige
meldingen af en hoeven bewoners niet
meer onnodig te storen”, reageert
Mieke. En ook bewoners is het
opgevallen. “Laatst zei een bewoonster
tegen me: ‘Ik heb je gemist vannacht’.
Toen drong het pas tot me door dat we
altijd bij haar binnenkomen, ook als dat
niet echt nodig is.”
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Terugblikken

INTERN

De vier belangrijkste speerpunten waar we intern mee
aan de slag gaan:

We kijken als organisatie meerdere jaren
vooruit. Op die manier kunnen we rekening
houden met trends en ontwikkelingen en
daarop inspelen. Daarin nemen we ook de
ontwikkelingswensen van cliënten mee. Wat
hebben zij nodig en wat moeten wij vanuit
ZorgSpectrum doen om dat waar te kunnen
maken? Er zijn veel wensen, maar álles
uitvoeren, is financieel onmogelijk. Daarom
moeten er soms keuzes worden gemaakt. Dit
zijn de vier belangrijkste aandachtspunten.

En dit is waarvoor
we deze plannen
maken… In onze
visie hebben we dit
als volgt beschreven:
O

Dialoogsessies
Vanuit het vormgeven van missie, visie en kernwaarden
zijn we begin 2018 gestart met het houden van
‘dialoogsessies’ tussen managers en medewerkers.
De resultaten zijn positief, we merken dat medewerkers
ideeën met elkaar delen, maar ook sneller verbeterpunten bespreken. Een mooie ontwikkeling!

2019: Waar gaan we intern
en extern onze meeste
aandacht op richten?

Hier gaan
we voor!

EXTERN

Nieuwe zorgprofessionals
intern opleiden
De voorbereidingen voor
de inrichting van ‘Leerhuis
Spectrum’ zijn begin 2017
gestart en dit schooljaar
zijn de eerste leerlingen
gestart die intern een
opleiding voor Verzorgende
of Verpleegkundige gaan
volgen. Dit doen we in
samenwerking met MBO
Utrecht. Ook zij-instromers
volgden een opleiding.

Functiehuis
We vinden het belangrijk een functiehuis te
hebben dat marktconform is. Er is
gestart met het
herschrijven van de
zorgfuncties, waarbij de
functie Verpleegkundige
dit jaar is afgerond.
Het jaar 2019 zijn
alle functies opnieuw
ondergebracht in het
functiehuis.

Interne talentontwikkeling
Er zijn binnen ZorgSpectrum volop mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen. Zo zijn we in 2018 gestart met
de interne Helpende Plus opleiding. Hiermee bieden
we mooie doorgroeikansen, maar ontstaat er eveneens
enige verlichting in de werkdruk. Bijvoorbeeld omdat
Helpenden Plus nu handelingen mogen uitvoeren
zoals wondverzorging of het toedienen van medicatie.
Zowel in de zorg als in ondersteunende functies
stimuleren we medewerkers om door te groeien!

Innovaties
Het Slimme Matras en de Identifi waarover u in
deze uitgave meer kunt lezen, zijn twee voorbeelden
van innovatieve technologische ontwikkelingen.
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1.

Speerpunt ‘Huis op orde’

Net als in een regulier gezin is het belangrijk
je eigen huis ‘op orde’ te hebben. Zo is het
belangrijk de organisatie financieel gezond
te houden.

1.

2. Speerpunt Verbinding

Daar maken we ons zorgen om.
We blijven veel aandacht besteden
aan het behouden en werven
van zorgprofessionals. Daarnaast
wil ZorgSpectrum inzetten op
effectieve samenwerking met
vrijwilligers en mantelzorgers om
de zorg in de toekomst zo efficiënt
mogelijk in te zetten.

We vinden het belangrijk een goede werkgever te zijn zodat we huidige en nieuwe
medewerkers aan onze organisatie binden.
Daarom werken we aan de herinrichting
van het functiehuis dat eigentijds, marktconform en toekomstbestendig is.

3.
4.

Speerpunt Kwaliteit en Veiligheid

Binnen twee jaar willen we de kwaliteit en
veiligheid binnen ZorgSpectrum versterken.
Bijvoorbeeld door samen met cliënten en
medewerkers nieuwe initiatieven te
ontwikkelen die de kwaliteit van zorg,
ondersteuning en behandeling verhogen.

Speerpunt Vernieuwing

Er zijn steeds meer innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan efficiënte zorg.
Bijvoorbeeld door de inzet van robotica en
apps. Zo kunnen we zorg efficiënter inzetten
en zijn we klaar voor een nieuwe generatie
cliënten die steeds digitaal vaardiger wordt.

‘Wie zorgt er voor mij?’
Zijn er in de toekomst nog
voldoende zorgprofessionals –
vrijwilligers – mantelzorgers?

2.

3.

Technologische
ontwikkelingen
Nieuwe technologieën
zorgen ervoor dat we
beter kunnen analyseren en bijsturen.
De technologische
innovaties in de zorg
hebben veel impact.
Dit heeft veel tijd nodig,
ook op het gebied van
ICT-ondersteuning.
Het is belangrijk hierop
voorbereid te zijn.

Netwerkvorming wordt belangrijker
‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Iedere
organisatie heeft haar eigen expertise. Maar door
samen te werken, kunnen we de wensen van de cliënt
centraler stellen. We werken al intensief samen met
bijvoorbeeld collega-organisaties, ziekenhuizen en
huisartsen. Ook participeren we in veel netwerken.
Dat gaan we de komende jaren zeker voortzetten.

4.

voor
og

u!

Een selectie van mooie resultaten in 2018…

2018: Waar zijn we
trots op?

Vooruitkijken

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.

Samenleving in beweging
De diversiteit in bevolkingsgroepen
wordt groter. Ook zien we een
toename naar een meer individuele
benadering in de maatschappij.
In ons zorgaanbod en de manier
van werken willen we hiermee
rekening houden.
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Kom verder
Laurens: Ik wil graag dat
leerlingen iets voor anderen
mogen betekenen.

Samenwerking
Laurens: ‘We vinden het belangrijk dat onze leerlingen
structureel in contact komen met oudere generaties in de
samenleving. Dat zij iets voor anderen mogen betekenen.
Het draagt bij aan hun sociale ontwikkeling. Daarmee leren de
kinderen dat ze er niet alleen voor zichzelf zijn. Dat maakt
dat we deze samenwerking graag aangaan. Ik droom ervan
dat iedere leerling die van school gaat, deze ervaring kan
opdoen.’ Amy: ‘De ontmoetingen maken de huidige wereld van
bewoners groter. We vinden het belangrijk dat contact te
stimuleren. Door structurele contactmomenten krijgen
gesprekken meer betekenis.’
Kinderen maken snel contact
Aukje van Tilburg (81 jaar) genoot van deze eerste ontmoeting. ‘Ik vind het fijn om mensen om me heen te hebben. Het
was echt een uitstapje. Kinderen van nu maken snel contact.
Vroeger moest je met je handen netjes over elkaar zitten en
mocht je niet zomaar tegen anderen praten. Anders kreeg je
een tik met de liniaal.’ Ook Lien en Gert de Jong (80 en 81
jaar) zien uit naar het volgende bezoek. ‘We kunnen spelletjes
met elkaar doen of ergens naartoe gaan. Of we ze iets zouden
willen leren? Nou, misschien is het belangrijkste wel om lief
voor anderen te zijn. Maar die indruk had ik al wel.’

Lokale langdurige samenwerking basisschool De Voorhof en Hof van Batenstein

Aukje, Lien en Gert stappen voorzichtig de hoofdingang binnen van basisschool De Voorhof in
Vianen. Een gezellig geroezemoes en nieuwsgierige blikken. Het is een eerste kennismaking
met een aantal leerlingen van groep zes.
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De leerlingen stellen zich keurig voor en voorzichtig
komen er vragen: ‘Heeft u ook in Vianen gewoond? en
‘Zal ik de stoel voor u naar buiten dragen?’ Directeur
Laurens van Leeuwen heeft samen met Amy Verduin,
medewerker Welzijn en activering, mooie plannen
bedacht voor de komende schooljaren: structurele
contactmomenten tussen leerlingen van groep
zes en bewoners van Hof van Batenstein. Het doel:
stimuleren van ontmoetingen tussen jeugd en ouderen
om ván en mét elkaar te leren.

‘We vinden het leuk!’
Wat de leerlingen vinden van de samenwerking? ‘Leuk!’.
‘Ouderen mensen hebben meestal wat minder gezelschap om
zich heen, daar kunnen wij dan voor zorgen’, zegt Evi. ‘En wij
leren dan omgaan met oudere mensen’, vindt Naomi, ‘dan zijn
ze ook wat minder alleen’. Tim vindt het leuk dat Aukje, Lien
en Gert iets leuks te doen hadden afgelopen donderdag en
niet alleen waren en Jaydon vertelt dat hij het leerzaam vindt
te weten hoe oudere mensen zich voelen en wat ze
meemaken. We gaan nog veel over deze samenwerking horen.
Guus, Steef, Naomi, Evi, Lotte, Jayden, Tim, Vera en alle andere
leerlingen, we zien uit naar de volgende ontmoeting!
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Leerhuis
Spectrum

Zij

kiezen

voor de

zorg…

De zorg is in beweging.
Dat geldt ook voor de
zorgopleidingen. Wat
bracht Anouk en Jasmijn
in beweging om te kiezen
voor een praktijkopleiding in de zorg?
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Ze zijn jong, enthousiast, praktisch ingesteld en kiezen bewust voor
een beroep in de zorg. ZorgSpectrum is daarom trots op Anouk,
Jasmijn en alle andere leerlingen van Leerhuis Spectrum. Dit schooljaar zijn zij gestart met de interne opleiding. Reden om met ze in
gesprek te gaan. Wat bewoog hen om te kiezen voor de zorg, hoe
ervaren ze het praktijkleren en wat zijn hun eerste indrukken?
De zorg: een bewuste keuze
Anouk Huiberts (17 jaar) en Jasmijn Bosman (18
jaar) weten al lang dat zij in de zorgsector willen
werken. Jasmijn: ‘Eigenlijk wil ik al sinds ik klein
ben operatieassistent worden. Ik werd afgewezen
omdat ik nog niet de juiste vooropleiding had. Deze
zorgopleiding zie ik als een mooie opstap naar het
vak van operatieassistent.’ Ook Anouk wist al vroeg
waar ze wilde werken: in de thuiszorg. ‘Ik twijfelde
tussen het werken in de gehandicaptensector en
de ouderenzorg. Bij het stagelopen merkte ik dat ik
net iets makkelijker persoonlijk contact kon maken
met ouderen. Ook met mensen met dementie.
Omdat ik nu al weet dat ik in de ouderenzorg wil
werken, was Leerhuis Spectrum voor mij een goede
keuze. Na mijn opleiding ben ik verzekerd van een
baan.’

Praktijk of theorie?
Beiden leren makkelijker in de praktijk, waardoor de
opleiding in Leerhuis Spectrum beter aansloot dan
een meer theoretische opleiding. Jasmijn: ‘In het
begin van het schooljaar zijn we gestart met zes
weken theorie. Hierin leerden we een aantal
basisvaardigheden, zoals wassen en bedden
opmaken. Maar daarna konden we dat gelijk in de
praktijk oefenen.’ Anouk vindt dat ze in de praktijkomgeving beter leert: ‘Wat ik leuk vind, is dat we
met allerlei vormen van verpleegkunde te maken
krijgen. Zo is het werken op een revalidatie-afdeling
weer anders dan het werken op een afdeling voor
zware verpleeghuiszorg. Doordat we overal
praktijkervaring opdoen, pak ik het sneller op en
merk ik goed wat bij me past.’

Wat is het leerhuis?

“Mensen zijn puur
en oprecht. Dat
maakt het werken
in de zorg voor mij
zo bijzonder.”
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Het leerhuis is een interne
opleiding voor Verzorgende
(niveau 3) en Verpleegkundige
(niveau 4).

Het is een initiatief van MBO Utrecht en
ZorgSpectrum. De nadruk ligt op veel praktijkopdrachten met ondersteuning van eigen
vakspecialisten en gastdocenten. De opleiding
is daarmee praktijkgerichter dan de reguliere
zorgopleiding. Gedurende drie jaar krijgen de
leerlingen drie dagen per week in de praktijk
les. Direct de zorg in dus. Zij wisselen daarbij
van locatie en aandachtsgebied. Zo maken ze
kennis met zorg voor cliënten die revalideren,
verpleeghuiszorg nodig hebben en een
psychogeriatrische achtergrond hebben
(bijvoorbeeld dementie).
Daarnaast gaan ze één dag in de week naar
school in een van de ZorgSpectrum locaties.
De docenten van MBO Utrecht komen naar
ZorgSpectrum.

Spanning en humor
Ondanks hun sterke voorkeur voor hun keuzeomgeving na de opleiding, ziekenhuis voor Jasmijn
en thuiszorg voor Anouk, sluiten ze een andere
keuze nog niet uit. Jasmijn: ‘We doen nu ervaring
op binnen allerlei afdelingen. In het begin zag ik er
eerlijk gezegd wel tegen op om op een afdeling
voor mensen met dementie te werken. Maar die
angst was binnen een paar dagen weg. Ik merk dat
de zorg heel vanzelfsprekend gaat. Ook in de
manier waarop ik met cliënten omga. In de vijf
weken dat ik nu in de praktijk werk, heb ik zoveel
mensenkennis opgedaan. En op welke afdeling ik
ook werk, dagelijks leer ik er dingen bij.’
Anouk lacht: ‘Wat ik ook heb geleerd, is dat er
zoveel humor is. In het persoonlijke contact is er
volop ruimte voor een grapje en een lach. Dat
maakt het werk zo leuk. Het is zoveel meer dan wat
leeftijdsgenoten soms denken als ik zeg dat ik de
ouderenzorg in wil. De indruk dat je alleen maar
mensen aan het wassen bent, is echt een verkeerd
beeld. Natuurlijk hoort dat er ook bij, maar er is
ruimte voor persoonlijk contact, bijvoorbeeld voor
het meehelpen bij een middagactiviteit. Dan zie je
dat er ook veel gelachen wordt. Zo at ik vandaag

tijdens de lunch gezellig een broodje mee aan tafel.
Toen ik even weg moest en terugkwam, zat een
van de cliënten mijn broodje op te eten. Ik kan daar
echt de humor van inzien. Of zoals laatst toen
een mijnheer heel vriendelijk vroeg of ik verkering
had. Toen ik zei dat dat niet zo was, stelde hij voor
dat wij dan wel ‘verkering konden nemen’. Het is
puur en oprecht, dat maakt het werken in de zorg
voor mij zo bijzonder.’
‘Best vroeg…’
Zijn er dan ook dingen die níet leuk zijn in het
werken in de zorg? Anouk en Jasmijn hoeven daar
niet over na te denken: ‘De vroege dienst!’. Beiden
moesten wel even wennen aan het vroege opstaan.
Jasmijn: ‘De ochtenddienst begint om 7 uur. Ik
woon hier niet in de buurt en ben afhankelijk van
het openbaar vervoer. Dat betekent dat ik om 5 uur
op moet staan. Gemiddeld hebben we drie dagen
per week praktijk en één dag school. Soms zijn de
diensten zo ingericht dat we gemiddeld iets meer
school hebben. Dan kan het voor komen dat we in
een week maar één dag vrij zijn. Dat is wel even
wennen. Gelukkig betekent dat, dat we de week
erna weer vaker vrij zijn. Maar dat is eigenlijk het
enige. Vakinhoudelijk past de zorg echt bij mij!’
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naar medewerker

Van mantelzorger
5 vragen aan Herma:

1

Van kantoor

naar zorg

Herma Geerders is sinds kort Helpende Plus.
Toen ze mantelzorger werd van haar moeder,
ontstond de wens om in de zorg te werken.
“Begin 2010 kwam mijn moeder op
74-jarige leeftijd in ZorgSpectrum locatie
De Geinsche Hof wonen. Ze had vasculaire dementie. Thuis wonen ging daardoor op een gegeven moment niet meer.
Voordat mijn moeder hier kwam wonen,
heb ik twaalf jaar lang thuis voor haar
gezorgd. Ik deed de boodschappen, de
was, ramen zemen. Het leek op deze
manier lange tijd goed te gaan. Totdat
de buren op een gegeven moment
belden. Op de dagen dat ik niet kwam,
gingen de gordijnen niet open. Ook
ikzelf merkte steeds vaker dat er iets
aan de hand was. Ze zette bijvoorbeeld
wel eens een vergiet op het fornuis en
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ze liet haar medicijnen liggen. Achteraf
gezien, waren dat de eerste tekenen van
de dementie.
Toen het thuis echt niet meer ging, is
mijn moeder opgenomen in een
verpleeghuis in Utrecht. Tijdelijk, want
ik wilde haar in mijn woonplaats
Nieuwegein hebben. Ik ben enig kind en
mijn vader was al overleden. Daarom
wilde ik mijn moeder zo dicht mogelijk
bij me hebben. Over De Geinsche Hof
had ik goede verhalen gehoord over
de verzorging. Ik was dan ook blij dat
mijn moeder hiernaar toe kon. Ze is hier
4 jaar geweest. In februari 2014 is ze
overleden.

In het begin was het even aftasten,
maar doordat ik zag wat de medewerkers voor mijn moeder deden,
ontstond bij mij de wens om de zorg in
te gaan. Ik zag mezelf dit werk ook
doen. Door de jaren heen groeide dat
verlangen, maar het voelde in die tijd
niet als het juiste moment. Er vielen
veel ontslagen in de zorg en ik had een
vaste baan. Zo’n zekerheid geef je niet
zomaar op. Inmiddels zijn de tijden
veranderd. Daarom heb ik twee jaar
geleden wel de stap gezet en heb ik me
laten omscholen van relatiebeheerster
tot Helpende Plus.”

2
3

Wat voor werk doe je bij
ZorgSpectrum?
In juli ben ik begonnen als Helpende Plus op de
woningen A, B en C in De Geinsche Hof. De
mensen die hier wonen, hebben een vorm van
dementie. Ik help hen met dagelijkse handelingen
als eten en drinken, in en uit bed komen, aan- en
uitkleden en meer. Daarnaast mag ik de medicijnen uitdelen. Ik geniet echt van mijn werk.
Als ik een glimlach zie op het gezicht van een
bewoner, is mijn dag goed. Zo zei een nieuwe
bewoner laatst tegen me: “Jij bent lief voor mij.
Ben je er morgen weer?”. Daar doe ik het voor.

4

Hoe ben je hier
terechtgekomen?
Nadat mijn vorige functie kwam te vervallen, ben
ik naar het UWV gegaan om aan te geven dat ik
me wilde omscholen. De wens om de zorg in te
gaan, had ik nog steeds heel sterk. Ik had mbo
niveau 2 Administratie en mocht me op dat niveau
omscholen tot Helpende Plus. Nog voordat ik mijn
diploma in handen had, ben ik gaan solliciteren en
ben ik hier aangenomen.

In de jaren dat mijn moeder hier heeft gewoond,
heb ik gezien hoe mooi en dankbaar het werk
is. Daardoor ontstond bij mij de wens om de
zorg in te gaan. Dat ik nu uiteindelijk bij De
Geinsche Hof werk, staat los van het gegeven
dat mijn moeder hier heeft gewoond. Ik ben hier
naartoe gekomen, omdat ik tijdens mijn
opleiding merkte dat mijn hart ligt bij mensen
met dementie en dat een kleinschalige woonvorm goed bij mij past.
Collega’s vragen wel eens of het niet raar is om
hier te zijn, maar zo voelt dat voor mij niet. Ik
heb het met mijn moeder goed kunnen
afsluiten. De emotionele periode heb ik om
kunnen zetten in positiviteit. En die dosis
mantelzorgerervaring neem ik mee. Ik merk dat
de mantelzorgers die ik nu tref, het fijn vinden
dat ik ook aan hun kant heb gestaan. Ik begrijp
wat ze meemaken.

Wat is het grootste verschil
met je vorige baan?
Het is een wereld van verschil. Hiervoor had ik een
kantoorbaan. Ik werkte als relatiebeheerster bij
een klein detacheringsbureau voor technisch
personeel. Voor mijn werk zat ik achter mijn
bureau, meestal aan de telefoon. Nu ben ik veel
meer fysiek bezig en ben ik onder de mensen.
Hier probeer ik het de bewoners zo comfortabel
mogelijk te maken en hen een fijne tijd te geven.

Waarom ben je naar
De Geinsche Hof gegaan?

5

Wat zou je zeggen tegen
mensen die zich willen
omscholen voor de zorg?
Altijd doen. Er zijn heel hard mensen nodig en
het is zo’n dankbaar beroep. Ik ben nog elke dag
blij dat ik deze stap heb gezet. Mijn ambitie is
om door te leren voor niveau 3 Verzorgende IG.

“Jij bent lief voor
mij. Ben je er
morgen weer?”
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Een dag met….

8:30
Mijn werkdag begint vandaag met
ADL training (Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen). Deze cliënt
wil leren om zich weer zelfstandig
te kunnen wassen en kleden.

“Als ergotherapeut heb ik te maken met
verschillende soorten cliënten. Zo zie ik
mensen die revalideren na een CVA
(beroerte), mensen met een chronische
aandoening, mensen met dementie, mensen
die na een heupoperatie moeten herstellen.
In principe is iedereen met een beperking
een potentiële cliënt voor ergotherapie. Een
belangrijke kanttekening daarbij is dat deze
persoon zelf ‘betekenisvol handelen’ mist.
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Ergotherapeut
Elma Grashoff

Elma Grashoff werkt dertig jaar als ergotherapeut. In december 1989, een maand
na de opening, begon ze bij ZorgSpectrum
locatie De Geinsche Hof. Door de jaren
heen heeft ze op verschillende afdelingen
en met diverse cliënten gewerkt. Onder
meer met cliënten met allerlei lichamelijke
beperkingen, cliënten met psychogeriatrische problematiek als dementie en
op de dagbehandeling. Aan de hand van
een werkdag vertelt Elma wat haar werk
als ergotherapeut inhoudt.



10:00
Tijdens een huisbezoek ben ik
in gesprek met de partner van
een cliënt die weer thuis gaat
wonen. Meneer heeft dementie.
Ik praat met zijn vrouw over de
voorbereiding naar huis.

12:30

Betekenisvol handelen is een begrip dat in de
ergotherapie veelvuldig wordt gebruikt. Het
handelen van mensen, het doen van dagelijkse
dingen, staat centraal. Het gaat erom wat voor een
cliënt betekenis heeft. Wat iemand nog graag zelf
zou willen doen. Dit is per persoon verschillend.
De een vindt het fijn als er ’s ochtend thuiszorg is
om te helpen met wassen en aankleden, een ander
doet dat liever zelf.

Tussen de
afspraken door
eet ik een
boterham.

Het gaat om de kwaliteit van leven en het welbevinden van zowel de cliënt als zijn omgeving.
We betrekken daarom familie, partner en/of
kinderen er altijd bij. In sommige situaties richt ik
me vooral op de mantelzorger. Ik had op deze
werkdag bijvoorbeeld een gesprek met de partner
van een cliënt met dementie. Hij verblijft tijdelijk bij
ons en gaat straks weer naar huis. Meneer is zelf
niet meer in staat om te leren en daarom is het
belangrijk dat zijn vrouw goed voorbereid is op zijn
thuiskomst en dat de nodige aanpassingen in huis
zijn gedaan.

Wanneer mensen bij ons komen
revalideren, is in eerste instantie het streven
om weer terug te keren naar de eigen
omgeving. Het is daarom belangrijk om te
weten hoe die omgeving eruit ziet en welke
mensen dichtbij iemand staan. Daarom
hebben we in het begin van het revalidatieproces een meeloopochtend voor mantelzorgers. Ook ga ik meermaals op huisbezoek en gaan cliënten af en toe naar huis
om daar te oefenen. Op die manier kun je
namelijk goed zien tegen welke obstakels
iemand mogelijk aanloopt. Ergotherapie is
ook wel de praktische brug naar thuis.

11:30
Mevrouw Brouwer geef ik een
training eenhandig brood
smeren en snijden. Ze is
beperkt in haar rechterarm,
maar wil nog graag haar eigen
brood klaarmaken.



Grofweg zijn er twee strategieën die je volgt. De
eerste is gericht op herstel. Als een arm het niet
meer goed doet, ga je die trainen, zodat de cliënt
straks bijvoorbeeld weer brood kan smeren.
Een groter deel is echter gericht op compenseren.
Als volledig herstel van de arm niet meer mogelijk
is, kijken we hoe we dit kunnen compenseren.
Mevrouw Brouwer (zie artikel Mijn thuis) heb ik
bijvoorbeeld een training eenhandig brood smeren
en snijden gegeven.

13:00
Een bewoner van de
appartementen bij De
Geinsche Hof heeft een
elektrische rolstoel
gekregen. Ik ga langs om
de rolstoel af te stellen en
om instructies te geven.
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Als ergotherapeut is het belangrijk dat je veel van
ziektes weet. Je moet kennis hebben van de
fysieke beperkingen en weten hoe het hoofd, de
cognitie, werkt. Ik werk dan ook veel samen met
psychologen en fysiotherapeuten. Onder meer bij
groepstherapieën. Naast individuele therapieën zijn
er namelijk speciale groepen waarbij cliënten met
elkaar oefenen onder begeleiding van specialisten.

15:00

Een mantelzorger maakt zich
grote zorgen over de thuiskomst
van haar moeder. Deze signalen
neem ik heel serieus. Daarom
plan ik een gesprek in met cliënt,
haar mantelzorgers en de arts.

Mijn werkdag eindigt met een overleg
met een arts en een psycholoog. We
hebben het onder meer over een cliënt
die veel rookt, maar dat niet meer
veilig kan doen. We zoeken uit of een
e-sigaret mogelijk is.
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14:30

In het Kort

Samen met een cliënt en zijn partner
voer ik een gesprek over
betekenisvol handelen. Meneer
kampt naast fysieke beperkingen
met depressies. Ik probeer meneer te
stimuleren activiteiten te
ondernemen waar hij energie uit kan
halen. Een waardevol moment.


Bij De Geinsche Hof hebben we de Grip
op revalidatiegroep en de Handengroep.
Bij de Grip-groep werken we samen met
psychologen. Hierbij gaan we in gesprek
met mensen over onder meer emoties bij
het revalidatieproces en kijken we hoe we
het denken om kunnen zetten in handelen.
De Handengroep is een samenwerking van
ergotherapeuten en fysiotherapeuten.
Cliënten doen allerlei oefeningen met hun
handen. De fysiotherapeuten richten zich
vooral op de bewegingen en de ergotherapeuten kijken hoe cliënten die bewegingen
kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

16:00

En zo zijn er nog veel meer
dingen waar ik me mee
bezighoud in mijn werk. Ik
doe dit al dertig jaar met veel
plezier. Voornamelijk het
directe contact met cliënten,
maar ook met collega’s uit
het team, vind ik heel
waardevol. Ook de afwisseling is leuk. Ik heb op
diverse afdelingen gewerkt
en ben daardoor allerlei
mensen tegengekomen. Als
ergotherapeut is geen dag
hetzelfde.”

Vrienden van
ZorgSpectrum
Alle teams van ZorgSpectrum hebben in december
2017 een cheque ontvangen uit handen van de
stichting Vrienden van ZorgSpectrum. Met het gedoneerde geld konden we in 2018 van alles doen voor
onze cliënten. Hieronder enkele voorbeelden.

Rolstoelfiets
Bewoners van ZorgSpectrum locatie De Plataan
hebben een rolstoelfiets gekregen. Op deze
duofiets kan een rolstoel voorop. Zo kunnen
bewoners die rolstoelafhankelijk zijn op pad met
medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers.

Dierentuin
Voor cliënten van ZorgSpectrum Bij u thuis zijn diverse
activiteiten georganiseerd. Onder meer lunches en
diners, maar ook een uitstapje naar de dierentuin.

Nieuwe keuken
Bij ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein heeft
de keuken van de dagactiviteitenruimte een nieuwe
inrichting gekregen. Met behulp van de nieuwe
keuken zijn verschillende activiteiten gehouden.

CRDL
Bij locatie Vreeswijk is een CRDL (uit te spreken als
‘kredel’) aangeschaft. Dit is een hulpmiddel voor mensen
met een zware vorm van dementie. Door middel van
aanraking en geluid hebben zorgmedewerkers en familie
een alternatief om contact te maken.

Ballendeken
Er zijn meerdere ouderenzorgpakketten aangeschaft
voor cliënten die tijdelijk bij ons verblijven. In zo’n
pakket zit bijvoorbeeld een ballendeken. Dit is een
verzwaarde deken die zorgt voor een rustgevend, veilig
en geborgen gevoel bij mensen met slaapproblemen.

En zo zijn er nog veel meer dingen gedaan het
afgelopen jaar. We willen alle donateurs hiervoor
hartelijk bedanken.
25

‘Leven aan een
zuurstofdraad’

Samen verder

Ze was gewend aan hard werken. Aanpoten.
De handen uit de mouwen steken. De wil is er
nog wel. Het zuurstof niet meer. Franciska van
den Broek (86 jaar) woont in ZorgSpectrum
locatie Hof van Batenstein en vertelt over het
leven met de chronische ziekte COPD (Chronic
Obstructive Pulmonary Disease). Een longziekte waardoor zij nog weinig adem heeft en
volledig afhankelijk is van extra zuurstof.
Toch straalt de energie uit haar ogen en heeft
ze een positieve lach.

‘De eerste verschijnselen kwamen in 1999. Ik merkte
dat ik steeds minder uithoudingsvermogen had. Het
was winter en ik dacht aan bloedarmoede. Toen ik
voor een andere klacht naar de huisarts ging, bracht
ik het voor de zekerheid ter sprake. Er volgende een
bloedonderzoek. Het bleek longemfyseem. Na
verloop van tijd werd het erger en bleek ik een
longontsteking ontwikkeld te hebben. Tot 2010 lukte
het nog om met gebruik van een inhalator de hinder
van COPD enigszins te onderdrukken, maar daarna
moest ik over naar het dagelijks toedienen van
zuurstof. Sindsdien zijn het zuurstofapparaat en ik
onafscheidelijk. Helaas. Het apparaat maakt nu 24
uur per dag deel uit van mijn leven. De ernst van
COPD wordt ingedeeld in vier categorieën. Inmiddels
zit ik al in de zwaarste, de vierde.
Ik ben eraan gewend om altijd een zuurstoffles bij me
te hebben. Mijn leven hangt letterlijk aan zuurstofdraden. Sinds 2011 heb ik ook een scootmobiel. Dat
maakt me iets flexibeler. In de zomer ga ik bijvoorbeeld met mijn kleinzoon boodschappen doen. Er
gaat dan een ‘bommetje’ (zuurstoffles) met me mee.
Maar zelfs de overbrugging van vijf meter van de
gang in mijn woning naar de scootmobiel waar ook
een zuurstoffles aan gekoppeld zit, is al een hele
uitdaging.

Het is moeilijk uit te leggen hoe het voelt als je
zuurstofgebrek hebt. Misschien heb je wel eens
ervaren dat je zo buiten adem was, dat je licht werd
in je hoofd en je bijna flauw viel. Daar kun je het
ongeveer mee vergelijken. Het is een beangstigend
gevoel. De grootste bedreiging voor mijn ziekte is
dat ik een longontsteking krijg, of een virus. Elke
hoestbui kan dan de laatste zijn. Daarom zul je mij
niet buiten zien als het regent en naast iemand zien
zitten die verkouden is. Ik ga die risico’s zoveel
mogelijk uit de weg.
Wat ik moeilijk vind, is het verlies van mijn zelfstandigheid. Door mijn ziekte kan ik niet de dingen
doen die ik zelf wil. Hulp vragen is moeilijk, maar het
kan niet anders. Met die onmacht omgaan, is een
uitdaging. Maar ik leer steeds beter om dat gevoel
los te laten. Want wat ik nog wel zelfstandig kán
doen, dat doe ik ook!

