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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.

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.

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.

Persoonsgericht, vakkundig , samen en veilig zijn
hierbij onze kernwaarden. Dat geldt voor ons werk
met onze cliënten en voor de samenwerking met
collega’s, vrijwilligers en (zorg)partners.

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.
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Voorwoord: Bezig bij ons,
ondersteuning overdag
Het is onze wens om zo lang mogelijk in onze eigen vertrouwde omgeving te blijven
wonen. Zelfstandig, en als dat nodig is met een bepaalde mate van ondersteuning door de
partner, kinderen en bijvoorbeeld door de wijkverpleegkundige of de casemanager.
‘ZorgSpectrum Bezig bij ons’ kan voor de cliënt of diens partner extra ondersteuning
betekenen. Bijvoorbeeld met verschillende dagdelen ondersteuning door middel van
gespreksgroepen en het gezamenlijk doen van activiteiten. Het sociale contact met
anderen staat hierbij op de voorgrond. Tegelijkertijd is een partner/mantelzorger in staat
zijn/haar eigen dingen (buitenshuis) te doen zonder zich zorgen te hoeven maken.
Daarnaast kan behandeling in groepsverband ondersteuning bieden. Dit versterkt het
begrip onderling en kan de bezoeker verder op weg helpen om te gaan met een eventuele
beperking. In dit magazine staan ervaringen van medewerker en cliënten over onder
andere deze voorziening. Ook kunt u meer lezen over het ondersteuningsnetwerk van een
cliënt met dementie. Naast de partner en kinderen, zijn ook de casemanager, huisarts en
gemeente een belangrijke schakel. De onderlinge samenwerking tussen deze schakels is
noodzakelijk. Daar draagt ZorgSpectrum graag aan bij.

Jeroen Blaas, manager ZorgSpectrum Bij u thuis
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Bezig bij ons,
overdag samen
Wilt u graag mensen ontmoeten en
gezelligheid? Heeft u ondersteuning
nodig bij het in stand houden van uw
zelfstandigheid? U staat er niet alleen voor.
Graag leggen we u de mogelijkheden
voor en vertellen deelnemers waarom
het bezoeken van de dagactiviteiten
voor hen belangrijk is.
‘ZorgSpectrum Bezig bij ons’ richt zich op de ondersteuning
en begeleiding of op behandeling van cliënten.
Dagactiviteiten met ondersteuning zijn gericht op de
contacten met anderen in een vaste groep. Zij besteden
in het activiteitenprogramma aandacht aan ontspanning,
recreatie en beweging. De wensen en mogelijkheden van
de cliënt staan hierin centraal. De dagactiviteiten zijn
gericht op uw ondersteuning en begeleiding. Het doel is dat
u zo lang als mogelijk zelfstandig handelingen kunt blijven
verrichten en uw zelfvertrouwen vergroot. Daarnaast heeft
uw partner of mantelzorger de mogelijkheid tijd voor
zichzelf te nemen wanneer u de dagactiviteiten bezoekt.
Dagactiviteiten met behandeling zijn erop gericht om
cliënten, met inzet van gespecialiseerde behandeling en
begeleiding, te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Onderdeel van het activiteitenprogramma is de groeps- en individuele therapie zoals
fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of begeleiding door
een psycholoog, etc. Het programma is erop gericht om te
leren gaan met beperkingen maar wel in een sociale
omgeving waarin ontspanning en recreatie belangrijk is.
Iedereen die behandeling en begeleiding nodig heeft, kan
hier gebruik van maken. Er zijn specifieke programma’s
voor mensen met: de ziekte van Parkinson, (beginnende en
gevorderde) dementie, NAH (niet aangeboren hersenletsel)
en visuele beperkingen.
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Dagactiviteit De Fontein
in Houten
In De Fontein worden zowel de dagactiviteiten met
behandeling als ondersteuning aangeboden. De Fontein is
een samenvoeging van dagbehandeling/dagverzorging
somatiek (dagactiviteiten voor mensen met een lichamelijke
beperking of een chronische ziekte) en Het Vizier
(specifiek voor mensen die blind of slechtziend zijn).
Omdat de ondersteuning voor iedereen anders kan zijn,
ziet ook het activiteitenprogramma er gevarieerd uit.

Samenwerking met Boogh
ZorgSpectrum en Boogh openden begin mei hun deuren in
Het Haltna Huis in Houten (aan Het Kant 199). Boogh richt
zich specifiek op mensen met een Niet Aangeboren
Hersenletsel als gevolg van een ongeval (NAH), CVA
(beroerte) of ander oorzaken. De ondersteuning, begeleiding
en behandeling zal met deze gezamenlijke kennis nog
meer voor u kunnen betekenen.

Samen eten is veel
gezelliger dan alleen
Ad Vermeulen, een zeventiger uit Zeist, bezoekt twee dagen
in de week De Fontein. Hij is visueel beperkt en werd zes
jaar geleden verwezen naar Het Vizier door Bartiméus, een
organisatie die mensen met een visuele beperking
ondersteunt. “Ik heb toen ik een jaar of 40 was een
oogziekte gekregen waarbij mijn zicht achteruit ging. Ik werd
arbeidsongeschikt verklaard. Voor mijn functie als
boekhouder waren mijn ogen heel belangrijk. Door mijn
slechtziendheid kwam ik in aanmerking voor een revalidatie
traject. Tijdens dit traject heb ik leren stoklopen en braille
lezen. Graag wilde ik weer aan het werk. Doordat ik een
aangepaste werkplek nodig had, lukte het niet zo gemakkelijk
weer aan een baan te komen. Toen heb ik gesolliciteerd bij
de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, wat later het
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Ze kunnen me niet
gelukkiger maken dan
hier te mogen komen
Joke van den Berg (83 jaar) gaat vier dagen per week naar
De Fontein. Ze is neg en jaar geleden begonnen bij de
dagactiviteit nadat haar man was overleden. Ze was
daarvoor nooit alleen, ze komt uit een groot gezin en had
daarna zelf haar haar man en gezin. Ze werd erg eenzaam
en zag het leven eigenlijk niet meer zitten. Gelukkig
ontdekte ze De Fontein. Joke vertelt dat ze vooral het
contact met anderen erg fijn vindt en zich daardoor niet
meer eenzaam voelt. “Twee jaar geleden ben ik ook in Het
Haltna Huis komen wonen. Ik huur daar een appartement
van Viveste. Zorg krijg ik van ZorgSpectrum. De medewerkers
vind ik geweldig, maar wat ik nog zelf kan doen, doe ik
graag zelf. Ik houd ervan om er verzorgd uit te zien en zelf
te gaan en staan waar ik wil. Alleen door de ziekte van
Parkinson heb ik last van duizeligheid en vallen en ook
slikken is wel eens lastig en dan hoest ik veel. Gelukkig
heb ik goede zorg, er komt nu bijvoorbeeld een diëtist om
mij advies te geven bij het slikken.
Ad Vermeulen en Anke
UWV zou worden. Ik dacht, dat is een sociale organisatie,
daar kom ik misschien wel binnen. Uiteindelijk heeft het
revalidatiecentrum moeten bemiddelen, maar ben ik het wel
geworden. Ik heb er nog bijna 25 jaar kunnen werken, tot
aan de VUT.
Bij De Fontein heb ik het naar mijn zin. Ik vind het contact
met anderen belangrijk en ook samen eten is een stuk
gezelliger dan alleen. Helaas is de maaltijd niet meer
standaard warm, zoals voorheen. Ik zie dat het op verschillende plekken met minder tijd en geld moet in de zorg, dat
vind ik heel jammer. Medewerkers hebben minder tijd en
de groep is groter dan voorheen en niet meer speciaal voor
blinden en slechtzienden. Dat heeft wel eens nadelen,
als er bijvoorbeeld zaken, uit goede bedoeling, worden
overgenomen door mensen die geen visuele beperking
hebben. Ik vraag het altijd liever zelf als ik hulp nodig heb.
Dat ben ik gewend.

‘Gelukkig heb ik goede zorg, er komt nu
bijvoorbeeld een diëtist om mij advies te
geven bij het slikken.’
Twee dagen in de week eet ik warm in het restaurant van
Het Haltna Huis. Dat is heel gezellig, samen met buren en
anderen uit de wijk. Mijn dochter kookt ook maaltijden
voor me, die kan ik dan later opwarmen. Soms ligt de hele
vriezer vol. Lichamelijk train ik in de Parkinsongroep, daar
ga ik straks heen. En bij De Fontein hou ik ook van een
gezellig gesprek, het liefst zoals nu, lekker buiten!
Als ik dan wel eens een dip heb, verdwijnt die als sneeuw
voor de zon als ik naar beneden kom bij De Fontein. Ik ben
over alle medewerkers van De Fontein dik tevreden en
Diana is echt een kanjer! Ze kunnen me niet gelukkiger
maken dan hier te mogen komen.”
→

‘Nu zijn er bij De Fontein fijne vrijwilligers,
misschien dat ik met hen eens kan winkelen.’
Helaas wordt er door de gemeente ook beknibbeld op mijn
uren wijkverpleging en persoonlijke begeleiding. Ik heb
nog weinig tijd om samen met mijn persoonlijk begeleider
op pad te gaan naar bijvoorbeeld een kledingzaak. Nu zijn
er bij De Fontein fijne vrijwilligers, misschien dat ik met
hen eens kan winkelen. Ondanks alle veranderingen kan ik
gelukkig nog steeds tijd besteden aan mijn hobby: het
zingen. Ik zit in een zangkoor en we oefenen wekelijks.
Verder lees ik graag, bijvoorbeeld de brailleversie van het
blad van de Oogvereniging.
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Joke van den Berg en Diana
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Medewerker aan het woord
Zo heb ik zelf een ‘voelkwartet’ ontwikkeld. In het zakje zitten
bijvoorbeeld dobbelstenen, of kralen: één, twee, drie of vier
tegelijk. De spelers voelen dan het soort en de hoeveelheid
en vragen dat uit: Mag ik van jou van de dobbelstenen, het
zakje met vier? “Het ‘voelkwartet’ is een succes en ik
probeer het ook door te ontwikkelen met de feedback die ik
van bezoekers krijg. Dat is heel leuk om erbij te doen!”

Samenwerking met
vrijwilligers

Anke Koopman, Medewerker Welzijn en Activering
De medewerkers van De Fontein, Diana, Desiree, Petra en
Anke, werken enthousiast en intensief met elkaar samen.
“Meestal beginnen we een half uur eerder om met elkaar
door te nemen hoe het gaat. Als je elkaar goed kent en weet
wat er gaande is, ook privé, kun je goed op elkaar inspelen.
De cliënten merken dat.” Anke werkt al ongeveer zeven jaar
als vaste medewerker bij ZorgSpectrum, in de functie van
medewerker Welzijn en Activering. Daarvoor was ze vijf
jaar werkzaam als oproepkracht. Genoeg ervaring dus!

‘Voelkwartet’
Anke: “Mijn werkzaamheden bestaan uit het begeleiden
van de groep, het geven van informatie of advies over
bijvoorbeeld hulpmiddelen of hoe je het best alleen met een
rollator in de toiletruimte kan manoeuvreren. De professionele ondersteuning gaat uit van de mogelijkheden van de
cliënt, niet vanuit diens beperkingen of de aandoening.

Wilt u ook iets betekenen voor cliënten van
‘ZorgSpectrum Bezig bij ons’ locatie De Fontein?
We zoeken vrijwilligers werkzaamheden, zoals:
• Contact maken met bezoekers
• In en uit ruimen van de vaatwasmachine
• Verzorgen van koffie en thee
• Wandelen met de bezoekers of samen een boodschap doen
(het hierbij wenselijk dat u een rolstoel kunt duwen)
• Helpen met de voorbereidingen van de broodmaaltijd,
• Schilderen, bloemschikken, Tai-Chi of anders
• Goed een gesprek kunnen leiden en een quiz begeleiden.
Interesse? Neem contact op met vrijwilligerscoördinator
Elles Dingjan, via E.Dingjan-vandenHoek@zorgspectrum.nl
of 030 635 09 22.
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“Veel cliënten vinden het belangrijk om erop uit te gaan, te
wandelen in het park of een boodschap doen in de winkels,
het centrum van Houten zit vlakbij. Om aan deze wens te
voldoen, werken we samen met vrijwilligers. Het is heel
leuk om vrijwilligers te begeleiden en te zien dat er door
hun inzet meer mogelijk is. Wij als team en de cliënten
waarderen dit enorm.”

Inspelen op de toekomst
“In deze nieuwe locatie zijn we ook nog aan het bouwen.
Enerzijds krijgt de samenwerking met Boogh steeds meer
vorm. Anderzijds zijn we nog bezig met een verlichtingsplan, op advies van Bartiméus. Ik hoop dat we dat voor
elkaar krijgen, want dat kost nogal wat geld. Doordat de
financiering terugloopt, moeten we momenteel ook meer
cliënten ondersteunen in de groep. Tegelijkertijd hebben de
bezoekers met de jaren in het algemeen meer ondersteuning nodig. Dat is wel eens pittig en betekent dat ik soms
niet alles kan doen wat ik eigenlijk wil doen. Maar ondanks
dat lukt het mij meestal om de bezoekers met een goed
gevoel naar huis te laten gaan. En ik heb pas echt een goed
gevoel als ik op een dag iedereen heb gezien. En dan bedoel
ik ook echt gezien, dat ik in heb kunnen gaan op hun
behoefte van die dag.”
‘ZorgSpectrum Bezig bij ons’ is mogelijk in:
Houten:
-D
 agactiviteit “De Fontein” (Het Haltna Huis), sinds mei 2016
samenwerking met Boogh Houten
- Dagbehandeling

voor mensen met dementie (Het Haltna Huis)
Nieuwegein:
- Parkinson dagbehandeling (De Geinsche Hof)
- Dagactiviteit “Intermezzo” (Vreeswijk)
- Dagactiviteit voor mensen met dementie (De Geinsche Hof)
- De Kopgroep, voor mensen met beginnende dementie (De Geinsche Hof)
Vianen:
- Dagactiviteit “Het Buitenhof” (Hof van Batenstein)

Kijk op www.zorgspectrum.nl, ‘werken bij’
voor andere vrijwilligersvacatures
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MIJN THUIS

We doen er alles
aan om bij elkaar
te blijven wonen
Jan is geboren en getogen in Utrecht, in de
wijk Sterrenwijk. Ze verhuisden 11 jaar
geleden naar Nieuwegein (Galecop) om
dichter bij de kinderen en kleinkinderen te
wonen. Ze hebben het er prima naar hun zin.
Vanuit de voordeur kunnen ze bij goed weer
nog het topje van de Dom zien. Zo is Utrecht
toch nog dichtbij!

Diagnose
Anderhalf jaar geleden werd bij Jan de ziekte
van Alzheimer vastgesteld. Nanda: “Het begon
met een bezoek aan de huisarts. In eerste
instantie leek het erop dat de vergeetachtigheid kwam door de ouderdom, maar uit een
hersenscan via de neuroloog bleek het toch
dementie te zijn. Op zo’n moment staat je
wereld op zijn kop. Ik zat met zoveel vragen
en wist niet goed wat ik moest doen. We zijn
een paar keer bij de huisarts geweest en ik
dacht geregeld “Ik doe het verkeerd.” Via de
huisarts werden we doorverwezen naar het
Mobiel Geriatrisch Team van ZorgSpectrum.
Sindsdien komt Carla geregeld bij ons langs.
Het klikt zo goed tussen ons. Ze geeft me
praktische tips en zeker in het begin toen ik
niet goed wist hoe ik ermee om moest gaan,
gaf dat houvast.”

Omgaan met
dementie
Jan vindt het moeilijk om met zijn ziekte om
te gaan: “Het is zo raar te beseffen dat ik
gewone dingen niet meer weet. Ik vind dat
ook moeilijk voor Nanda. Dan vraag ik haar
iets terwijl ik dat vijf minuten geleden ook al
heb gevraagd.” Nanda vult hem aan: “Dat klopt,
maar daar hebben we iets op verzonnen. Ik
schrijf veel dingen op. Als Jan dan iets
nogmaals vraagt, dan zeg ik dat hij dat op het
papiertje kan lezen. Dat helpt hem en vaak
herinnert hij zich dan ook gedeeltes.”
SAMEN #2 JULI 2016

Actief in het leven
staan
Hoewel Jan 82 jaar is, ziet hij er opvallend fit
en actief uit. Volgens Jan klopt dat ook: “Tot
anderhalf jaar terug heb ik nog hardgelopen,
maar dat gaat helaas niet meer. Mijn hele
leven stond in het teken van werken en sport.
In mijn jeugdjaren heb ik gevoetbald en ik heb
43 jaar als uitvoerder bij een schildersbedrijf
gewerkt. Verder ben ik tien jaar lang leider
geweest bij de jeugd van FC Utrecht. Ik kon
niet stil zitten. Altijd was ik bezig. Qua
conditie heb ik daar nu profijt van. Maar dat
maakt het juist ook zo moeilijk te bevatten
dat ik dementie heb.
Maar het is niet anders, ik kan het niet
veranderen. We wandelen nog wel veel en
proberen ook zoveel mogelijk te blijven doen
wat we gewend waren te doen.”

Netwerk
Nanda merkt steeds meer hoe belangrijk het
netwerk om haar heen is. “Er zijn zoveel
mensen die belangrijk voor ons zijn. Zowel
privé als professioneel. Wat we zelf nog
kúnnen doen, doen we. Daar waar we hulp
nodig hebben, is het fijn om te weten dat er
veel mensen voor ons klaar staan. We doen er
alles aan om bij elkaar te blijven!”
→
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Nanda Druppers

Familie

“In korte tijd veranderde mijn leven ingrijpend. Van partner/vrouw
word ik mantelzorger en dat wordt steeds intensiever. Ik ga dóór
omdat we van elkaar houden en voor elkaar willen zorgen. Ook al
zijn er momenten dat het zwaar is. Door de dementie verandert het
karakter van Jan af en toe. Dat vind ik niet eens het moeilijkst.
Wel als Jan beseft dat hij bijvoorbeeld boos is geweest. Dat past
niet bij hem. Dan zijn we allebei verdrietig. Toch blijven we
positief. Volgende week gaan we voor het eerst weer een weekendje echt weg samen. Naar een hotel in Haarlem. We hebben er
ongelooflijk veel zin in. We hebben geoefend met logeren in het
huis van mijn zoon. Dat veel mensen om ons heen staan om ons te
steunen, doet ons goed!”

Schoonzus Beppie werkt ook nog, maar
neemt ook vrij om bijvoorbeeld mee te
gaan naar de cardioloog in het ziekenhuis. Verder hebben we broers en zussen
die geregeld bij ons komen. Óók om
gezellig koffie te drinken. Juist die
gewone dingen zijn belangrijk om te
blijven doen.
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Ergotherapie
De ergotherapeut van ZorgSpectrum komt langs om
te kijken of er aanpassingen nodig zijn in huis. Er is
bijvoorbeeld een beugel in de douche geplaatst zodat
de kans op vallen minder groot is.
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(huisartsenpraktijk Galecop)
“Vaak is het de partner of een van de kinderen die opmerkt dat er
‘iets niet helemaal’ klopt met het geheugen. In eerste instantie blijven
mensen zelf doortobben en vragen nog geen hulp. Een bezoek aan
de huisarts is vaak pas het eerste contactmoment. Op basis van
een aantal vragen en testen stel ik een diagnose. Meestal verwijs
ik hen dan door naar de specialist in het ziekenhuis voor een
aanvullend onderzoek. Zodra de diagnose dementie is vastgesteld
is er bij een volgend bezoek aan de huisarts meer zicht in de
hulpvraag. Ik meld hen dan vaak aan bij het Mobiel Geriatrisch Team.
Zij zijn specialisten als het gaat om de hulpverlening rondom
dementie. Ze weten welke hulp er mogelijk is en waar ze deze kunnen
aanvragen. Op die manier staan mijn cliënten er ook niet alleen
voor. Ik merk in mijn praktijk dat het aantal mensen met dementie in
de wijk Galecop exponentieel groeit. Door praktische ondersteuning
in de thuissituatie kunnen cliënten met dementie langer thuis
blijven wonen en dat is tenslotte wat iedereen graag wil.”

EN

Huisarts dr. Gerrit Visser
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Carla Otten
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(casemanager bij het Mobiel Geriatrisch Team)
“De meeste verwijzingen voor begeleiding krijgen wij door via de
huisarts. Soms is de diagnose dan al gesteld, maar het gebeurt ook
dat het Mobiel Geriatisch Team de diagnostiek verzorgt.
Ik zie dat veel cliënten op korte termijn ondersteuning nodig hebben.
In een gesprek met de cliënt en diens mantelzorger bespreek ik hun
wensen. De regie neem ik niet over, maar ik kan ze wel begeleiden
in het proces bij het zoeken naar de meest geschikte ondersteuning.
Ook als het gaat om praktische zaken, bijvoorbeeld het helpen bij
de aanvraag van een indicatie voor dagopvang of het in contact
brengen met andere dienstverleners. Indien nodig kan ik terugvallen
op de kennis van onze specialist ouderengeneeskunde of psycholoog.
Die lijnen zijn kort waardoor ik snel kan handelen.”

Kinderen en kleinkinderen
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KLAAR!

Zoon Rob en dochter Monique hebben allebei een druk
leven met werk, sport en schoolgaande kinderen. Nanda:
“Toch hoef ik maar te bellen en ze staan voor me klaar.
Boodschappen doen, mee naar het ziekenhuis, als ik even
weg moet en ik Jan niet alleen wil laten.” Jan: “Ook mijn
vier kleinzoons komen geregeld langs. Het zijn geweldige
jongens en ik ben zo trots op ze.”

Dagbehandeling
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Jan gaat op maandag, woensdag en vrijdag naar de dagbehandeling in
ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof. Hij heeft het er naar zijn zin, al
kan hij zich niet goed herinneren wat hij die dagen doet. Daarvoor
hebben zij een oplossing bedacht. Nanda: “Met de medewerkers van de
dagactiviteiten hebben we een overdrachtsschrift. Jan schrijft tijdens
de dag zelf op wat hij die dag doet: bijvoorbeeld de krant lezen, naar
fysio-fitness, een quiz, wat hij heeft gegeten. Aan het einde van de dag
komt hij thuis, dan drinken we samen een kop thee en als hij is
uitgerust praten we er samen over. Zo ben ik er ook een beetje bij.
Binnenkort ga ik samen met Carla een keer kijken bij de dagbehandeling en ben ik meer betrokken bij zijn dagindeling en kan ik me er een
betere voorstelling van maken.”

Meer informatie over het Mobiel Geriatrisch Team
Bel ons Servicebureau: T. 030 657 50 45
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In ’t kort
Extra korting op de
ZorgSpectrum eettafel in
Nieuwegein
ZorgSpectrum geeft mensen met een U-pas in Houten en
Nieuwegein al jaren korting op de maaltijden. De U-pas is er voor
mensen met een laag inkomen en maakt het mogelijk tegen
gereduceerd tarief of soms gratis gebruik te maken van activiteiten
en diensten van veel verschillende organisaties.
De gemeente Nieuwegein gaat per 1 juli over tot de invoering van
een eigen stadspas. De stadspas vervangt de regionale U-pas.
ZorgSpectrum is partner van de gemeente Nieuwegein in de zorg
voor mensen met lagere inkomens. Met de gemeente is overeengekomen dat met de stadspas in Nieuwegein nog wat meer
korting op de maaltijd aangeboden kan worden. Zo kunt u in
ZorgSpectrum locaties Vreeswijk en De Geinsche Hof een
dagmenu bestellen voor 6 euro! Normaal kost dit 10 euro. Als
pashouder kunt u in 2016 in totaal tien keer gebruik maken van
een maaltijd tegen deze prijs.

Hoge koninklijke
onderscheiding Jan de Waard
Collega Jan de Waard, specialist ouderengeneeskunde bij
ZorgSpectrum, is benoemd tot Officier in de orde van Oranje
Nassau. De heer Van Benthem, burgemeester van Jans
woonplaats Eemnes, reikte de koninklijke onderscheiding
donderdag 31 maart aan hem uit tijdens een symposium ter ere
van het pensioen van Jan de Waard.
De Waard ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn bijzondere
verdiensten voor de ontwikkeling van het vakgebied ouderen
geneeskunde en voor zijn initiatieven tot betere samenwerking
in de zorg voor oudere, kwetsbare mensen. Jan de Waard heeft 23
jaar voor ZorgSpectrum gewerkt en heeft met zijn kennis en
kwaliteiten bijgedragen aan de ontwikkeling van de ouderenzorg
in de hele regio.

Wilt u gebruik maken van de maaltijd in Houten? Dat kan (met en
zonder U-pas) in ‘ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis’.

Financiële resultaten
en verantwoording 2015
De zorgsector stond ook het afgelopen jaar in het
teken van veranderende wetgeving en bezuinigingen.
Het was het centrale transitiejaar voor de verpleging,
verzorging en thuiszorg. Voor zorgorganisaties zijn
deze consequenties onder andere de veel complexere
contracterings- en verantwoordingsprocessen en lagere
omzetten. De transities zijn ook ZorgSpectrum niet
voorbij gegaan. ZorgSpectrum heeft haar positie in
de regio met doorzettingsvermogen en vasthoudendheid opgebouwd. Dit heeft geresulteerd in een
financieel stabiele organisatie die professionele zorg
en vernieuwende ondersteuning biedt. Onze gezonde
financiële positie en de genomen maatregelen in het
kader van de transitie geven ons veel vertrouwen in de
verdere duurzame ontwikkeling van ZorgSpectrum.
In het jaarverslag van ZorgSpectrum kunt u meer
lezen over onze resultaten in 2015, financieel en niet
financieel: www.zorgspectrum.nl/jaarverslag
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ZorgSpectrum locatie
Centraal Bureau is verhuisd
Het hoofdkantoor van ZorgSpectrum heeft een nieuw
onderkomen. We zijn binnen Nieuwegein verhuisd naar een
kantoorpand aan de Edisonbaan.
Het nieuwe bezoekadres is
Edisonbaan 14-B,
3439 MN in Nieuwegein.
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KOM VERDER

Culturele diversiteit
Hoe ga je ermee om?
In de jaren 70 zijn er veel migranten in Nederland komen wonen. Zij namen hun
eigen cultuur mee, net zoals veel Nederlanders die hun cultuur meenamen bij
emigratie naar landen zoals Australië of Canada. De migranten van toen zijn nu
ouder en hebben soms ondersteuning nodig. Peter Vroon, verpleegkundige bij
ZorgSpectrum Herstel bij ons - locatie St. Antonius ziekenhuis merkte de toenemende
diversiteit op van cliënten en hun culturen en speelde daar op in.
Cultuur
Peter: “Ik merkte steeds meer op dat veel migranten andere
gewoonten meenamen naar de afdeling. Bijvoorbeeld dat er
over het algemeen meer familie tegelijk op bezoek komt, of
doordat familie eten meebrengt. Om er achter te komen
welke wederzijdse verwachtingen er waren, ben ik met
cliënten en hun mantelzorgers in gesprek gegaan om meer
te weten te komen van hun cultuur. Zo kwam ik erachter
dat in veel culturen het lichaam wordt gezien als de ‘tempel
van de ziel’ en waar je goed voor moet zorgen. Dat verklaart
dat familie extra bezorgd is voor de gezondheid van hun
naaste. Het meenemen van eten en drinken is bedoeld om
goed voor ze te zorgen. Ook het overnemen van zoveel
mogelijk lichamelijke verzorging is daar een voorbeeld van
omdat het in veel culturen gebruikelijk is dat lichamelijke
aanrakingen (noodzakelijk bij handelingen zoals wassen,
aankleden, et cetera) zoveel mogelijk door familie wordt
gedaan. Ik merkte dat soms zorgverleners deze cultuurverschillen uitlegden als ‘lastig’, ‘intimiderend’ of ‘druk’, omdat
zij gewend zijn anders te werken. Ik heb gezien dat als je de
achterliggende reden daarvan met elkaar bespreekt, er
meer begrip ontstaat over andere culturen en gewoonten
en kun je in gesprek met elkaar gaan om een oplossing te
vinden die voor beiden fijn is.”

Voor cultuur- en taalproblemen werd een aantal
praktische oplossingen bedacht:
•H
 et aanbieden van een logeermogelijkheid voor één
familielid (tegen betaling). Op deze manier kan familie
ondersteunen als de cliënt de taal niet (goed) spreekt of
als zij zelf een deel van de zorgtaken wil overnemen.
•H
 et gebruik van een emotiebord: een bord waarop
emoties zoals pijn, verdriet of blijdschap kan worden
aangewezen waardoor er beperkte communicatie met de
cliënt mogelijk is die de taal niet spreekt.
•B
 etrekken van de familie bij lichamelijke handelingen
zoals wassen en vervoeren.
•V
 ooraf duidelijke afspraken maken rondom bezoek,
rekening houdend met de wensen van de familie maar
ook met de andere cliënten.

Competenties
Peter: “Het inspelen op de zorgbehoefte van een cliënt
vraagt dat je als medewerker respect hebt voor en kennis
van verschillende culturen en gewoonten. Maar als je je in
de cliënt verdiept, is dat eigenlijk één van de basisuitgangspunten. Het vraagt soms wat creativiteit, maar daarin
zit juist de uitdaging in mijn vak!” 
→

Taal
Naast de cultuur is er in sommige situaties ook sprake van
een taalprobleem. Soms praat een cliënt geen of minder
goed Nederlands. Voor de zorg levert dat soms problemen
op: Zorgverleners zitten dan met vragen als: heeft een
cliënt pijn? Begrijpt de cliënt het zorgplan of de aanwijzingen
voor therapie?

SAMEN #2 JULI 2016
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In ons gezin werd er verplicht Nederlands gesproken

Surinaamse gastvrijheid
onder de Nederlandse vlag
De nu 69-jarige Jacob Mangroe is 34 jaar als hij Suriname ontvlucht na de eerste
staatsgreep. Hij is politieagent en vlucht naar Nederland. Samen met zijn vrouw
Rosa en zoon Shams praat hij in ZorgSpectrum Herstel bij ons locatie St. Antonius
ziekenhuis over deze tijd, de overgang naar de Nederlandse cultuur, maar ook over
de Surinaamse invloeden die hij meebracht.
Jacob herstelt op dit moment van een bacterie in zijn
bloedbaan, opgelopen door een longontsteking. Hij praat
zacht en zijn stem slaat soms over. Zijn vrouw Rose (68)
en zoon Shams (43) vullen hem aan.

Vluchten voor je veiligheid
Jacob: “Het is moeilijk je voor te stellen hoe het is om je
land te moeten ontvluchten. Door de Surinaamse staatsgreep wilde ik mijn gezin veilig stellen en ben ik naar
Nederland gevlucht. Om in Nederland te kunnen blijven,
moest ik binnen twee maanden een vaste baan en een
woning hebben. Dat is me gelukt! Ik solliciteerde als
conciërge op een school in Zoetermeer en door mijn
achtergrond als politieagent kon ik gelijk starten. Al snel
volgden mijn vrouw en kinderen mij naar Nederland.”
Enige tijd later kreeg Jacob een nieuwe baan als beveiliger
in het Catharijneconvent in Utrecht. Hij was daarbij
verplicht in de buurt te gaan wonen. Het gezin verhuisde
naar Nieuwegein waar ook de jongste dochter werd geboren.

Welkom in Nederland
Het gezin Mangroe heeft weinig problemen gehad aan de
Nederlandse cultuur te wennen. Rosa: “We werden snel
opgenomen in de gemeenschap, de buurvrouw stond altijd
voor ons klaar en ook de kinderen hebben nooit moeite
gehad zich aan te passen.” Shams vult aan: “Mijn vader
heeft ons vanaf het begin verplicht om Nederlands te
praten. Daardoor raakten we ook snel ingeburgerd. Dat
hielp ook. Verschillen in cultuur merkten we eigenlijk niet.”
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Invloeden uit Suriname
Jacob: “Er zijn invloeden uit Suriname die ik heb mee
genomen: mijn verleden en mijn geloof. Op beide ben ik
enorm trots! Met mijn verleden bedoel ik de normen en
waarden die ik van mijn ouders en grootouders heb
meegekregen: het respect voor ieder levend wezen,
inclusief respect voor het geloof van de ander. In Suriname
zie je in dezelfde straat bijvoorbeeld een tempel, een
moskee en een synagoge. Dat levert geen probleem op.
Onze voordeur stond voor iedereen open, ongeacht
iemands geloof. Ik heb dat zelf ook altijd mogen ervaren:
mijn Hindoestaanse achtergrond, mijn islamitische geloof…
ik heb me overal en altijd welkom gevoeld. Wat je geeft,
ontvang je ook terug, is mijn ervaring. Op die manier
hebben Rosa en ik onze kinderen opgevoed en ik zie dat zij
dat weer doorgeven aan hun kinderen.”

Surinaams eten
Shams vindt dat ook de Surinaamse keuken is meegekomen naar Nederland. “De Surinaamse keuken is de
lekkerste die er is. Het omvat invloeden vanuit onder
andere de komst in Suriname van Creolen, Javanen en
Hindoestanen. De lekkerste smaken komen bij elkaar en
dat proef je. Mijn ouders zijn gewend voor grote groepen te
koken. Voor een groep van vijfhonderd gasten heeft mijn
vader wel eens honderd kilo vlees bereid.” Lachend: “De
gigantisch grote kookpannen staan bij ons in de schuur,
daarvoor is geen ruimte in de keuken. Om te roeren
gebruiken we geen lepels, maar ‘roeispanen’!”
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“Mijn Hindoestaanse achtergrond en
islamitische geloof nam ik mee naar
Nederland” Jacob Mangroe (69 jaar)
Rosa vindt het fijn dat ze het Surinaamse eten ook mag
meenemen voor Jacob en dat dat geen discussie oplevert:
“Van de week heb ik nasi en cassave meegenomen, daar is
hij gek op. Bovendien is het fijn dat er hier rekening wordt
gehouden met halal eten.” Jacob zelf is specialist in
het maken van soto-soep. Shams: “De eerste bestelling van
mijn broer staat al klaar als mijn vader uit het ziekenhuis
komt!”

Hecht gezin
Naast het af en toe meenemen van eten, wordt er vooral
goed voor elkaar gezorgd. Shams: “We zijn met vijf kinderen.
Mijn moeder gaat elke dag naar mijn vader en we hebben
onder de kinderen de werkdagen verdeeld: ieder van ons
heeft één vaste dag waarop hij of zij naar pa gaat, ook al
woont een aantal van ons best ver weg. In het weekend is
er ook altijd wel iemand en kunnen de kleinkinderen mee.
Eigenlijk is het altijd een gezellige drukte, al houden we er
wel rekening mee dat het niet te druk wordt voor anderen.

SAMEN #2 JULI 2016

Als we er zijn, nemen we zoveel mogelijk zorgtaken over.
Mijn vader vindt het het fijnst als één van ons hem kan
helpen, bijvoorbeeld met wassen. Dat is hier ook geen
probleem.”

Wensen
De familie Mangroe is tevreden met de manier waarop er
rekening wordt gehouden met hun cultuur. Ze vinden het
prettig dat ze altijd welkom zijn. Rosa voelt zich er ‘thuis’.
Een mooi compliment! Wel is er nog een tip: “Er wordt
aandacht besteed aan het geloof door geestelijk verzorgers.
Het zou fijn zijn als er ook een imam zou kunnen zijn om
af en toe te raadplegen die wat specifieker in gaat op het
islamitische geloof.”
Heeft u tips waardoor ZorgSpectrum meer rekening
kan houden met de culturele diversiteit? Wilt u reageren?
Laat het ons weten! Uw reactie kunt u mailen naar
communicatie@zorgspectrum.nl.
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EEN DAG MET...

Mohamed, medewerker
‘ZorgSpectrum Gastvrijheid
en Service’

“Op mijn werk ben ik altijd bezig. Soms met werkzaamheden die dagelijks terugkomen, soms met iets dat
we een aantal keer per jaar doen of onverwachte
vragen die je maar één keer krijgt. Dat maakt mijn baan
heel afwisselend.”
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Medewerkers van ‘ZorgSpectrum Gastvrijheid en
Service’ vind je op allerlei plekken in de locaties.
Ze werken vaak de openbare ruimte, zoals bij
de receptie, in het restaurant, de schoonmaak
of de technische dienst. Deze medewerkers zijn
vaak goed bekend bij cliënten en bezoekers
van zorglocaties en verzetten veel werk. Om
meer te weten te komen van het werk vertelt
Mohamed Benali vanuit ‘ZorgSpectrum locatie
De Geinsche Hof’ graag meer over zijn baan.
Mohamed werkt al bijna 25 jaar bij ZorgSpectrum. Gedurende
de jaren zijn de werkzaamheden behoorlijk veranderd.
Wat er nog steeds is, is het werk waarbij hij in zijn sollicitatie
uitblonk: het ‘periodiek onderhoud’, ofwel de specialistische schoonmaak van vloeren. Het goed bijhouden van
veel vloeren gebeurt met speciale middelen en machines.
Dat het reinigen van de vloeren goed gaat is cruciaal voor
hygiëne en veiligheid. Inmiddels zijn veel nieuwe vloeren
gelegd die makkelijker te onderhouden zijn.
Mohamed werkt door de week en om het weekeind, altijd in
De Geinsche Hof en heeft daarbij één vaste collega.
Mohamed vertelt hoe de werkdag er voor hem uit ziet.
8.00 uur: Als ik begin, check ik als eerst de agenda. Hierin
staat de planning voor de dag. Mijn collega en ik bekijken
wie wat gaat doen en hoe we het het handigst indelen qua
tijd. Vandaag begin ik als eerst in de ruimte Aquarius.
Mensen die meedoen aan de Avondvierdaagse zijn daar
gisteravond nog geweest. Ik veeg, ruim op en neem de
tafels af. Het moet er weer helemaal goed uitzien omdat er
vandaag een vergadering en een activiteit is. Voor de vergadering zet ik de tafels in vergaderopstelling klaar en zorg
voor de beamer en laptop. Daarna loop ik naar boven en zet
ik voor een multidisciplinair teamoverleg ook een beamer
en laptop klaar. Deze verplaats ik ’s middags omdat een
andere team dan ook een overleg heeft.
9.00 uur: Ik werk verder aan de vloer in de gangen. Op de
‘gesloten afdelingen’ waar mensen met dementie wonen, is
het wel eens moeilijk als ik mensen heb die mee lopen. Er
is nu een meneer die Engels tegen me spreekt. Ik weet
waar hij woont en breng hem even terug naar een collega
van de zorg. Het is met het werken met de machine voor de
veiligheid van cliënten altijd goed uitkijken en het is
natuurlijk niet de bedoeling dat de cliënt van deze afdeling
af loopt. Gelukkig is dat nog nooit gebeurd bij mij. Nadat de
vloeren weer netjes zijn, geef ik de dieren eten. Het leukst
vind ik de volière, cliënten zijn erg blij met de vogels. Ik
word tussendoor ook nog even opgebeld want de beamer
heeft een storing. Die kan ik gelukkig gauw verhelpen.
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10.00 uur: Mijn collega en ik houden even pauze en
bekijken weer even wie wat gaat doen en of we een beetje
op schema lopen. Ik heb net een vraag gekregen om
te helpen met een kast die stuk is gegaan, dat plan ik
na de lunch in. Ik zal vandaag vooral in Vuurscheschans 75
werken, mijn collega gaat naar 77.
10.15 uur: Rond deze tijd zijn er altijd een aantal zaken die
onze aandacht vragen: het ophalen van het vuil van de
afdelingen en de vuile was. De vuilniszakken zetten we
buiten in de containers en de vuile was wordt opgehaald
door onze externe wasserij. We noemen dit ‘transport’ en
dat is veel werk. Ook ruim ik tegen lunchtijd Aquarius nog
weer op.
12.30 uur: lunchpauze.
13.00 uur: Boven regel ik voor het middagoverleg beamer en
laptop. Hierna tank ik de dienstauto en maak die schoon.
Dit is een klus die één keer per week gebeurt.
Het kan ook zijn dat ik rond deze tijd de medicijnen naar de
afdelingen en woningen breng. Ik leeg de asbak buiten en
schuif wat stoelen recht op het terras.
13.30 uur: Daarna maak ik samen met mijn collega de vloer
schoon van de openbare ruimte in het andere gebouw.
Nu heb ik tijd voor het klusje tussendoor: de kast van een
cliënt leeghalen die kapot is gegaan. De cliënt is blij met de
nieuwe kast en dat alles er weer netjes in zit.
15.00 uur: pauze
15.15 uur: Opnieuw ‘transport’, dit kan niet wachten tot de
volgende dag, want dan stinken de vuilniszakken teveel en
dat is ook niet hygiënisch. Gelukkig is het wel minder dan
’s morgens en we houden het graag schoon.
16.00 uur: Ik geef de planten water bij de hoofdingang en
zeem een aantal ramen binnen. Deze klus doe ik niet in
1x gelijk, maar ik zeem telkens weer een paar ramen.
Uiteindelijk doe ik het hele huis samen met mijn collega.
Dat klusje kan ook goed tussendoor, net als het weghalen
van spinnenwebben...
16.30 uur: In Aquarius zijn ondertussen cliënten en
medewerkers Welzijn en Activering actief geweest.
Ze hebben geschilderd. Als ze weg zijn, haal ik de verfresten
van de tafel. Ik let altijd goed op dat alles opgeruimd of uit
de weg gezet is, voor de veiligheid van de cliënten.
16.45 uur: Ik vertrek richting huis. In principe werk ik tot
16.30 uur, maar met uren inzet ben ik flexibel, omdat er
vaak nog activiteiten aan het eind van de middag zijn.
Ik neem hier later tijd voor terug. Dat houden we bij en zo
kunnen we aan de vragen van de dag voldoen.

15

GASTCOLUMN
&JOS

Cliëntbelang
moet het
ijkpunt zijn.
“Wordt de cliënt hier beter van?”
Als we in de vergadering van de Centrale Cliëntenraad over
een begroting of kwartaalrapportage praten, wordt geregeld
de vraag gesteld: “Wordt de bewoner hier beter van?”. Die vraag
stel ik me ook vaak als ik de agendapunten zie die in de
cliëntenraad worden behandeld. Het cliëntbelang moet het
ijkpunt zijn. Net zoals de ondernemingsraad de belangen
van werknemers behartigt, zo komt de cliëntenraad op voor
de belangen van de cliënten. Het is van belang dat in iedere
organisatie een goed functionerende raad actief is. Zij
vormen de ogen en oren voor de cliënten die vaak niet
meer in staat zijn om zelf hun belangen te behartigen.

Wat doet de cliëntenraad?

De gastcolumn wordt deze editie geschreven
door Jos van den Berg (72), voorzitter van
de samengestelde cliëntenraad van de
ZorgSpectrum locaties Het Houtens Erf
en Het Haltna Huis en vicevoorzitter van
de Centrale Cliëntenraad.

Na mijn pensionering ben ik op zoek gegaan naar een
nuttige besteding van de verworven vrije tijd. Via de
vacaturebank voor vrijwilligers kwam ik in contact met
Het Houtens Erf. Omdat ik bijna 40 jaar werkzaam was in
de ziekenhuissector, leek de verpleeghuissector me
interessant. Sinds december 2007 vervul ik de functie van
voorzitter en daarnaast ben ik ook lid van de Centrale
Cliëntenraad, het adviesorgaan waarin alle cliëntenraden van
ZorgSpectrum zijn vertegenwoordigd. Het blijft boeiend om
de ontwikkelingen in de zorg te volgen.
Mijn betrokkenheid is groter geworden omdat mijn zus in
een verpleeghuis in Soest verblijft. Door mijn bezoeken aan
haar zie ik wat er van de organisatie gevraagd wordt om
goede zorg te kunnen leveren maar ook wat er beter kan.
Deze persoonlijke situatie geeft mij veel input in mijn
werkzaamheden bij de cliëntenraad. Goed weten wat beter
kan, daar moet een cliëntenraad aandacht aan besteden.
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In een recent uitgegeven brochure van het LOC (het
landelijk overleg van cliëntenraden) staat de taak van de
cliëntenraad bondig omschreven:
• De raad is antenne (ontvangt signalen)
• De raad is tolk (spreekbuis van cliënten)
•D
 e raad is waakhond (bewaakt de rechten en behartigt
belangen van cliënten)
• De raad is adviseur (adviseert het bestuur over maatregelen
die kwaliteit van dienstverlening positief kunnen beïnvloeden)

Contact met bewoners
De leden van de cliëntenraad moeten voor het goed kunnen
uitoefenen van hun taak direct en regelmatig contact
hebben met de bewoners die zij vertegenwoordigen.
Belangrijk is het waarnemen van de dagelijkse gang van
zaken: wat gaat er goed, wat kan beter en wat gaat er fout.
Daarover gaan we in gesprek met de manager.

Bezuinigingen
Natuurlijk zijn we ons bewust van de problemen waarvoor
de organisatie zich gesteld ziet: toenemende bezuinigingen,
schaarste aan vakbekwame medewerkers en dwingende
eisen van het zorgkantoor. Toch blijft onze leidraad bij ieder
onderwerp: wat betekent dit voor de cliënten en hoe kunnen
wij bevorderen dat zij de zorg krijgen waar ze recht op hebben?
Als u daar ook een bijdrage aan wilt leveren meld u dan
bij uw lokale cliëntenraad. Zonder u staan we met lege
handen. Maar samen, niet voor niets de titel van dit
magazine, staan we sterk!
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Waardigheid en trots
ZorgSpectrum is als één van de tweehonderd organisaties geselecteerd
voor deelname aan het programma ‘Waardigheid en trots’ van het
ministerie van VWS. Het programma is gericht op het verbeteren van het
gevoel van welbevinden van de cliënt en de eigen regie daarin binnen
de langdurige zorg (verpleeghuiszorg). Ook in onze strategische visie
spreken we over de ‘uitdaging tot gezondheid’, waarbij de focus ligt op
verbetering van de kwaliteit van leven en een persoonsgerichte benadering
van de cliënt. Hoe zet ZorgSpectrum die plannen om in een concrete aanpak?
Stem geven
ZorgSpectrum richt zich bij de aanpak van het plan op twee verschillende assen: op de cliënt (samen met
hun mantelzorger) en op de medewerker. Op die manier versterkt dit elkaar. Om er achter te komen wat de
behoefte is van een cliënt, moeten de individuele en onderliggende wensen helder zijn. Maar hoe kom je
daar achter? Dat doen we door de cliënt een stem te geven via de realisatie van 4 strategische doelstellingen:

1
2

3

4

De cliënt centraal; eigen regie van de cliënt → persoonlijk gezondheidsplan
Nog voordat een cliënt in zorg komt gaan we met de cliënt in gesprek om wensen en behoeften in kaart te
brengen in een persoonlijk gezondheidsplan. Het gesprek gaat dan niet alleen meer over de praktische,
lichamelijke verzorging, maar over de wensen waarop de zorg een bijdrage kan leveren in de eigen regie en
kracht van de cliënt. De zelfredzaamheid wordt daarbij zoveel mogelijk behouden en gestimuleerd.

De cliënt centraal; eigen regie van de medewerker → persoonlijke coach
Zorgverleners en behandelaren krijgen de ruimte om aan te sluiten op de behoeften van hun cliënt. Daar
binnen kunnen zij zo zelfstandig mogelijk handelen. Het vraagt andere competenties van medewerkers
om sneller aan te passen op veranderende omstandigheden. Om deze competenties te ontwikkelen is een
opleidingsplan gemaakt voor zowel individuele medewerkers als voor de versterking van zelfstandige,
zelfsturende teams. Dat betekent een meer coachende aanpak van leidinggevenden naar hun team, maar
ook van de medewerker richting de cliënt.

Zorg samen met mantelzorgers en familie
De participatiesamenleving vraagt van naasten en familie steeds meer zorg. Mantelzorgers en familie
worden steeds belangrijkere partners voor ZorgSpectrum. Het regelmatig houden van spiegelgesprekken
met mantelzorgers van cliënten is daarbij belangrijk. In deze spiegelgesprekken kunnen zij hun mening
uiten over thema’s als het wonen, welzijn en samenwerking met de zorg en het behandelteam. Daarbij is
ruimte voor feedback waardoor we beter kunnen aansluiten op wat de wensen en behoeften zijn van de
mantelzorger en de door hem/haar vertegenwoordigde cliënt.

Complexere ziektebeelden
Gezien de wens van de cliënt om zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te blijven wonen, krijgen we
ook in de thuissituatie te maken krijgen met complexere ziektebeelden. Daarvoor is specifieke kennis nodig.
Speciaal voor cliënten die beperkt zijn in hun verbale contact, zoals in de situatie van dementie, is er
Video Interactie Ondersteuning. Door gedragspatronen vast te leggen en samen met zorgverleners en
mantelzorgers terug te kijken, krijgen ook deze cliënten een stem doordat zichtbaar wordt waar zij positief
op reageren.
Het belangrijkste is dat we geïnteresseerd zijn in de mens achter de cliënt en de cliënt daardoor zoveel als
mogelijk de eigen regie en kracht kan behouden. Zo geven we de cliënt een stem!
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Tijdelijk bij ons
Logeren ter ondersteuning
van de mantelzorger
Stelt u zich eens voor dat uw partner, familielid of andere mantelzorger
op vakantie gaat, tijdelijk voor een opname in het ziekenhuis ligt of
even een adempauze nodig heeft. Hoe regelt u dan uw ondersteuning?
ZorgSpectrum kan u hierbij helpen: u kunt gebruik maken van de
logeermogelijkheid bij ZorgSpectrum.

Mantelzorger zijn:
een belangrijke taak!
Veel mensen die zorg nodig hebben en
zelfstandig wonen, worden ondersteund door
een mantelzorger. Dat is ontzettend fijn. Dat
kan uw partner zijn, een van uw kinderen,
een goede vriend of kennis. Zij nemen dan
een aantal zorgtaken over. Soms zijn dat
eenvoudige taken, zoals het meebrengen van
boodschappen of af en toe voor u koken,
maar soms ook uitgebreidere ondersteuning
zoals het helpen met wassen of medicijnen
uitdelen. Als uw mantelzorger u tijdelijk niet
kan ondersteunen, is er de mogelijkheid om
bij ZorgSpectrum te logeren. In zorgtaal wordt
dit ook wel ‘respijtzorg’ genoemd.

Logeren
Logeren bij ZorgSpectrum betekent dat wij
tijdelijk de zorgtaken van de mantelzorger
overnemen. Samen gaan we in gesprek hoe
uw dagelijkse zorg eruit ziet en hoe wij u
kunnen ondersteunen. U krijgt een eigen
kamer in één van onze zorglocaties en de zorg
is altijd dichtbij. Een veilig idee!

Gezellige contacten,
activiteiten en
samen eten
Naast de dagelijkse ondersteuning kunt u ook
gebruik maken van de verschillende activiteiten die worden aangeboden. Gym, schilderen,
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wandelen, kegelen, vissen, concerten… u bent
van harte welkom mee te doen. U doet er
gezellige contacten op en als u wilt is er
altijd iemand in de buurt voor een spontaan
gesprek.
De verzorging is gastvrij en het is eten is
lekker. Maaltijden zijn bij het logeren
inbegrepen en u kunt kiezen uit een aantal
gerechten. Krijgt u bezoek? Ook gasten zijn
uiteraard welkom.

Indicatie en kosten
Om voor de logeermogelijkheid in aanmerking
te komen, heeft u een WLZ-zorgindicatie nodig
(Wet Langdurige Zorg) of toestemming vanuit
de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
van uw gemeente. Daarnaast is er met de
gemeente Nieuwegein een aanvullende
afspraak gemaakt om de mantelzorger te
ondersteunen. Hiervoor heeft u geen indicatie
nodig. Ook als u op particuliere basis bij ons
wilt logeren is dat mogelijk op basis van
beschikbaarheid.
Als u nu al zorg ontvangt vanuit de WLZ,
dan zijn er geen aanvullende kosten. Dit valt
binnen de maandelijkse bijdrage die u nu
betaalt. De vergoeding vanuit de WMO kunt u
bij het WMO-loket van uw gemeente navragen.

Meer weten?
Heeft u nog meer vragen? Wilt u zich
aanmelden? Wilt u weten of er in een
bepaalde periode nog plaats is? Het Servicebureau helpt u graag verder.
Tel: 030-657 50 45 of via mail servicebureau@
zorgspectrum.nl
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‘Vooral voor
de nacht
een veilig gevoel’
De Nieuwegeiner Frits Verheem slaapt
het liefst thuis bij zijn vrouw Marian.
Toch kan dat tijdelijk niet. Zijn vrouw is
geopereerd aan haar hart en moet
daarvan herstellen. Het betekent dat zij
tijdelijk de 72-jarige Frits niet “in de
gaten kan houden” zoals hij zelf zegt.
Frits logeert daarom twee weken in
ZorgSpectrum locatie Vreeswijk.
“Ik heb diabetes en krijg geregeld een
hypo (hypoglycemie). Mijn bloedsuiker
is dan te laag en als je te lang in de
hypo blijft, is er kans op hersenletsel.
Mijn vrouw kent me goed en weet
precies wat ze moet doen. Ik ben wel
eens bewusteloos geraakt en kan dan
geen hulp roepen. We vonden het
daarom allebei veiliger dat ik in de
periode van haar herstel logeer bij
ZorgSpectrum. Ik heb er mijn eigen
kamer en kan gebruik maken van alle
faciliteiten die er worden georganiseerd, zoals kegelen of het borreluurtje.
Mijn vrouw en ik werden allebei
ondersteund door de thuiszorg van
Vitras. Dat kon ook zo blijven, dus de
Vitras helpt me bij de dagelijkse zorg
zoals ik was gewend en ZorgSpectrum
zorgt voor de extra ondersteuning
tijdens de nacht.
Overdag ga ik s amen met een van de
kinderen naar mijn vrouw toe. Tegen
half vijf zeg ik meestal “Breng me nu
maar weer naar Vreeswijk, anders ben
ik te laat voor het eten.” Want het eten is
goed. Een driegangenmenu waarbij ik
kan kiezen tussen 2 á 3 verschillende
gerechten. Gemakkelijk én lekker.
Vlakbij zijn er winkels en ook aan de
Lek kun je heerlijk wandelen. Maar dat
is voor mij te ver. Logeren is een prima
optie voor als het tijdelijk thuis even
niet gaat. Hij lacht: “Want ik heb ook
nog reuma, een klapvoet en een
kunstknie. Ik ben nog flexibel, alleen de
rek is eruit…”
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Logeren in het kort:
- Volledige verzorging en deelname aan activiteiten
- Verblijfsduur: gemiddeld maximaal 3 dagen per
week (WMO), 156 dagen per jaar (WLZ). Voor de
extra regeling met de gemeente Nieuwegein
geldt een maximaal aaneengesloten periode van
3 weken en is er geen beperking in het aantal keren
per jaar dat hiervan gebruik mag worden gemaakt.
- In ZorgSpectrum-locaties: Hof van Batenstein,
De Geinsche Hof, Het Haltna Huis en Vreeswijk.
- Vergoeding vanuit WMO en WLZ.
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De lange termijn
plannen zijn
teruggebracht
tot de kleinere,
dagelijkse plannen.
Minder kracht

Als de toen 62-jarige Ron Martens tijdens
zijn administratieve baan merkt dat hij
steeds meer pijn in zijn benen krijgt,
vindt hij in eerste instantie een manier
daarmee om te gaan. Hij vraagt of
collega’s zijn printjes meenemen van
het kopieerapparaat en hij houdt zich
vast aan de muur als hij door de gangen
wandelt. Als het niet langer gaat, besluit
hij naar het UMC te gaan.
De eerste diagnose volgt: een hernia.
Na een herniaoperatie en revalidatie gaat
het niet beter. Het blijkt geen hernia te
zijn. Verschillende testen later volgt de
echte oorzaak: Amyotrofische Laterale
Sclerose, ofwel ALS.

“Ik laat ALS mijn
leven niet bepalen”
ALS is één van de meest ernstige en
invaliderende aandoeningen van het
zenuwstelsel. Nederland telt op dit
moment ongeveer 1500 patiënten. Na de
eerste symptomen is de gemiddelde
levensverwachting 3 tot 5 jaar. De
oorzaak van ALS is tot op heden onbekend.
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In eerste instantie kon ik nog gewoon met mijn vrouw in Houten blijven
wonen. We kochten een aangepaste auto waarbij ik gas kon geven en remmen
met mijn handen omdat de kracht in mijn benen niet voldoende was voor het
gebruik van voetpedalen. Omdat ik ook de ziekte van Cushing heb, kreeg ik
last van verminderde kracht. Dat ik zowel ALS heb als de ziekte van Cushing,
is behoorlijk uniek. Beide ziektes hadden tot gevolg dat ik de auto al snel niet
meer kon besturen en dat vooral de dagelijkse verzorging te zwaar werd. Sinds
twee jaar woon ik daarom in ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf. In het
weekend ga ik overdag naar huis, naar mijn vrouw. Dat zijn genietmomenten
voor ons samen. Op doordeweekse dagen komt ze naar mij.

Werken aan mijn conditie
Hoewel ik het proces van ALS niet kan vertragen, probeer ik mijn lichaam zo
fit mogelijk te houden. Daarom werk ik drie keer per week aan mijn conditie,
samen met de fysiotherapeute van ZorgSpectrum. Ik kan nog enigszins lopen
met krukken. Praten wordt wel wat lastiger omdat ik geregeld op adem moet
komen. Verder heb ik gelukkig geen pijn.

Ik wil léven zo lang dat kan
Net als veel anderen had ik samen met mijn vrouw de plannen om na mijn
pensioen een huisje in Frankrijk of Spanje te kopen en daar te genieten van
de rust. De lange termijn plannen zijn teruggebracht tot kleinere, dagelijkse
plannen: gezellig koken, een dagje naar het museum, een terrasje pikken op
‘t Rond in Houten. Met enige voorbereiding is het ook gelukt om vorig jaar met
mijn twee zonen en dochter en hun partners naar Parijs te gaan. Geweldig!
Ik wil mezelf niet laten beperken door mijn ziekte en de focus leggen op wat
ik nog wel kan. Anders ‘leef’ ik niet meer en dat vind ik zonde van de tijd die
ik hier nog heb. Ik bereid me ook niet voor op wat er nog komen gaat en de
progressiviteit van ALS. Het komt zoals het komt, dat zie ik dan wel.
De Amerikaanse professor Stephen Hawking leeft al 27 jaar met ALS. Daar ga
ik ook voor!

