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Voorwoord
Beste lezers,
Voor u ligt het magazine ‘Samen’ met als hoofdthema de vier kernwaarden van onze
organisatie: Persoonsgericht, Samen, Vakkundig en Veilig. Met deze waarden willen wij de
kracht uitstralen waar wij voor staan. In onze zorg, ondersteuning en dienstverlening
willen wij geen enkele concessie doen aan onze vakkundigheid en specialistische kennis.
Veilige zorg is voor ons de minimale basis van kwaliteit. En om die reden vanzelfsprekend.
De waarde Samen staat voor de wijze waarop wij samen met de cliënt, zijn dierbaren en
mantelzorgers de zorgvraag in beeld brengen. Persoonsgericht vertegenwoordigt voor mij
de wijze waarop wij aansluiten bij het persoonlijke leven van een cliënt. In de verschillende
artikelen kunt u lezen hoe wij met elkaar deze kernwaarden centraal stellen in alles dat
wij doen. U zult de verschillende waarden als een rode draad in de verhalen herkennen.
Ook in deze uitgave willen wij voor u zichtbaar maken hoe belangrijk het is om aan te
sluiten bij de leefstijl van onze cliënten. Wanneer je een chronische aandoening op je weg
vindt, wil je toch zoveel mogelijk gekend en gezien worden en het leven behouden dat je
altijd al had. Die leefstijl, die kleur in iemands leven, proberen wij met elkaar te behouden
met behulp van zorg, behandeling en ondersteuning. En na deze woorden wil ik u graag
bedanken voor het vertrouwen dat u in mij had om daar persoonlijk een bijdrage aan te
leveren. Ik blijf ZorgSpectrum uiteraard volgen en wens u alle goeds voor de toekomst.

Mirjam Groenendijk
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MIJN THUIS

Ik zet me graag in
voor de lokale samenleving
Na ruim vijftig jaar in Nijmegen te hebben
gewoond, ruilde Herman Tomas in 1998 zijn
vertrouwde woning in voor een nieuwe stek
in Nieuwegein. De reden? De leenhond die
hij meenam naar zijn werk verhuisde met
zijn baasje naar Houten. Herman verhuisde
hem achterna, naar een appartement in het
Dijkhuis aan de Middelmonde. Ook sinds zijn
pensioen is Herman er blijven wonen.
Verhuizen voor een leenhond?
Herman (69 jaar) lacht: “Ja, dat behoeft enige uitleg. Ik werkte destijds
als nachtportier bij een verzorgingshuis. We hadden daar last van
hangjongeren. Ik besloot de Mechelse Herder van vrienden mee te
nemen. Dat hielp om de hangjongeren weg te houden en ik voelde me
er veiliger bij. Bovendien was de hond fijn gezelschap. Toen de vrienden
naar Houten verhuisden, was ik inmiddels al gehecht aan de ‘leenhond’
en dat hij mee ging naar mijn werk. Praktisch was het natuurlijk niet,
dus ik besloot mee te verhuizen. Ik heb toen een tijdje bij de vrienden
in huis gewoond zodat ik in de buurt een eigen woning kon zoeken.
Op die manier reisde ik toen samen met de hond naar mijn werk.”

De keuze voor Nieuwegein is dus geen bewuste keuze
geweest?
“Nee, eigenlijk niet. Het had ook één van de andere omliggende
gemeenten van Houten kunnen worden. Eigenlijk was ik nog iets te
jong voor deze seniorenwoning in Nieuwegein, maar ik was blij dat ik
het kreeg aangeboden en in januari 1998 weer een eigen woning had.
De woning ligt vlakbij verschillende voorzieningen.”

Heeft u moeten wennen aan het wonen in een
nieuwe gemeente?
“Eigenlijk niet. Ik werd al snel lid van de bewonerscommissie van het
appartementencomplex en leerde in korte termijn veel mensen
kennen. Daarnaast hou ik me bezig met de Nieuwegeinse politiek. In
eerste instantie als commissielid voor Progressief Groen Nieuwegein
(PGN) en nu bij ‘Stadspartij Núwegein’. Sinds ik ondersteuning krijg
van ZorgSpectrum, ben ik ook lid van de cliëntenraad ‘Bij u thuis’ én de
centrale cliëntenraad. Door alle nevenactiviteiten voel ik me verbonden
aan de lokale samenleving en dat vind ik belangrijk.”
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Hoe kwam u in contact met ZorgSpectrum?
“Ik kreeg last van vocht in mijn benen en had daarvoor steunkousen
nodig. Het werd steeds lastiger die zelf aan te trekken. Omdat ik naast
locatie Vreeswijk woon, was de keuze voor ZorgSpectrum Bij u thuis
snel gemaakt. Inmiddels heb ik ook hulp bij het douchen en word ik
geholpen met mijn medicijnen via de Medido-medicijndispenser.”

De Medido medicijndispenser, is dat een apparaatje voor uw
medicijnen?
“Ja, dat is ideaal en werkt eenvoudig. Van de apotheek krijg ik mijn
medicijnen in een zogenaamde Baxter-verpakking. Per medicijnronde
zitten de medicijnen bij elkaar in één zakje. Voor mij is dat ’s morgens
om 7.30 uur en ’s middags om 17.00 uur. Elke week wordt het apparaat,
de Medido, door ZorgSpectrum bijgevuld. Het apparaat geeft een
geluidsignaal op de tijden dat ik mijn medicijnen moet innemen.

ZORGSPECTRUM MAGAZINE

ht sam
ric

undig p
kk

veilig va
en

oonsg
e
ers

Is het op tijd innemen van de medicijnen belangrijk voor
uw gezondheid?
“Voor mij wel ja. Ik heb suikerziekte en kan flauwvallen als ik mijn
medicijnen niet op tijd inneem. Ik heb in 2016 wondroos gehad dat
zich in korte tijd ontwikkelde. Sindsdien heb ik last van evenwichtsstoornissen en ben ik voor het lopen afhankelijk van een wandelstok
en een rollator. Daarnaast heb ik weinig gevoel meer in mijn voeten.
Dat alles bij elkaar maakt dat ik het risico om flauw te vallen zo klein
mogelijk wil houden. Het op tijd innemen van mijn medicijnen is
daarom belangrijk. Het is fijn dat zo’n eenvoudig apparaat daaraan kan
bijdragen.”

Bent u van plan ooit nog naar Nijmegen terug te verhuizen?
“Nee. Ik woon hier negentien jaar en voel me thuis, ook al blijft
Nijmegen mijn échte thuisstad!”

De Medido medicatiedispenser: ook voor u?
U kunt de Medido medicatiedispenser in bruikleen krijgen als u hulp
nodig hebt om tijdig en veilig gebruik te maken van uw medicatie.
Er zijn hieraan geen kosten verbonden. De wijkverpleegkundige
beoordeelt deze aanvraag. Meer informatie kunt u krijgen via onze
klantadviseurs. U kunt hen bereiken via mail
klantadvies@zorgspectrum.nl of telefonisch via 030-6575045.

“Door alle nevenactiviteiten
voel ik me verbonden aan
de lokale samenleving
en dat vind ik belangrijk.”
Dat signaal houdt pas op, zodra ik het medicijnzakje heb afgescheurd.
Als ik dat niet binnen een halfuur doe, volgt er een signaal naar de
alarmcentrale. Dan word ik gebeld om na te vragen of er iets aan de
hand is. Als ik de telefoon niet opneem, gaat er een signaal naar
ZorgSpectrum en komt de zorg naar mijn woning voor controle. Voor
mij geeft dat een veilig gevoel. Niet alleen kan ik dankzij de Medido
mijn medicijnen op tijd innemen, maar het geeft ook een veilig gevoel
dat er twee keer per dag een automatische controle is.”
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In ’t kort
Belevingsgerichte zithoek dankzij gift
Dankzij een gift van de stichting ‘Vrienden van ZorgSpectrum’ zijn
er drie belevingsgerichte zithoeken in gebruik genomen rondom
de binnentuin voor mensen met dementie in ZorgSpectrum locatie
Het Houtens Erf.

Vivian Broex nieuwe
bestuurder ZorgSpectrum

Bijzonder aan deze zithoeken, die zijn geplaatst rondom de
binnentuin, is dat deze op belevingsgerichte wijze zijn ingericht.
Richard Japin, directeur van de stichting: “Belevingsgericht
betekent dat het de zintuigen van de bewoners prikkelt. Bewoners
voelen zich hierdoor meer op hun gemak en kunnen daardoor
soms makkelijker ontspannen. We vinden het belangrijk dat de
gelden van de stichting direct ten gunste komen van de cliënten
en dat zien we hier goed terug.” Medewerker Welzijn en activering,
Dorien Hofenk, is blij met de zithoekjes die zijn voorzien van kleurig,
nieuw meubilair. “Ook in samenhang met de muurprints is er een
natuurlijke sfeer gecreëerd dat voor de cliënten een ontspannen
sfeer biedt.”

De Raad van Toezicht heeft per 1 april 2017 mw. drs. Vivian M.F. Broex
benoemd in de functie van bestuurder van Stichting ZorgSpectrum.
Vivian Broex volgt Mirjam Groenendijk op, van wie we in april
afscheid nemen. Vivian heeft een brede ervaring in de zorg en is
momenteel onder meer lid van een adviesgroep die de staats
secretaris adviseert over kwaliteitsvernieuwing in de ouderenzorg.
De nieuwe bestuurder is enthousiast over ZorgSpectrum en over
de mogelijkheden die onze organisatie heeft om zich verder door
te ontwikkelen tot een instelling die blijvend de toon helpt zetten
in de zorg. Haar kennis en ervaring, en haar vernieuwende en
verbindende kwaliteiten beloven dit waar te maken.

Opening Het Kant Huis
Op donderdag 23 februari 2017 hebben Boogh Houten en
ZorgSpectrum officieel hun deuren geopend aan Het Kant 199 in
Houten. Het pand krijgt de naam ‘Het Kant Huis’ en werd officieel
geopend door Wethouder Jocko Rensen van de gemeente Houten,
tezamen met Hetty van Oldeniel (directeur bestuurder van Boogh)
en Mirjam van Groenendijk (Raad van Bestuur ZorgSpectrum).
De samenwerking tussen beide zorgaanbieders heeft geleid tot
een optimale ondersteuning voor inwoners van Houten met een
chronische beperking, niet-aangeboren hersenletsel, een
lichamelijke- of visuele beperking. Voorbeelden van deze diensten
zijn dagbesteding, begeleiding naar (vrijwilligers)werk, behandeling
en training. Door samen te werken kunnen de organisaties elkaar
versterken, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
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we hebben aandacht
voor de persoon die we
als cliënt ontmoeten
en laten hem de regie
over zijn leven

we verstaan ons
vak en oefenen dit uit
volgens die laatste
inzichten zodat
we uitgaan van
mogelijkheden

we verbinden ons met
cliënt en zijn naasten
en mantelzorgers,
met de samenleving,
met collega’s en
ketenpartners
voor het allerbeste
resultaat

we weten ieder voor
zich wat onze bijdrage
moet zijn waarnaar
we handelen, zodat dit
veilig zorg oplevert

Behoud
de kleur
van iemands
leven
Mirjam Groenendijk is ruim tien jaar
bestuurder bij ZorgSpectrum. Op 13 april
zet zij een punt achter haar actieve
loopbaan in de zorg. Zij doet dat op een
wijze die past bij haar betrokkenheid
voor mensen met een chronische ziekte:
persoonlijk én professioneel. Voor haar
gaat het om het resultaat voor de cliënt
in termen van kwaliteit van leven.
Ze zoekt daarbij naar de balans tussen
de beschikbare middelen en de waarde
die je als organisatie wilt leveren.
Voor de laatste keer blikt zij terug
én vooruit. Haar grote wens voor de
toekomst? Weer meer ruimte voor de
kracht van compassie in de zorg!
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SAMEN #1 APRIL 2017

07

“Iemand is meer
dan alleen een
levensveranderende ziekte.”

Wat is voor jou kwaliteit van leven?
“Ik ben nu veertig jaar actief in de langdurige zorg. Ik begon
als 24-jarige orthopedagoog in de gezondheidszorg te
werken voor mensen met een verstandelijke beperking.
Compassie voor deze doelgroep was een belangrijke
drijfveer. Inmiddels ben ik al 30 jaar leidinggevende,
waarvan 25 jaar in de functie van bestuurder. Tien jaar
geleden koos ik, na een loopbaan in de gehandicaptenzorg,
voor de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieke
mensen. Als ik op de beide periodes terugkijk, kun je
zeggen dat de langdurige zorg een grote transitie heeft
doorgemaakt. Vrij lang is de langdurige zorg institutioneel
geweest: ‘kom maar hier en wij zorgen voor je’. Daarin is
veel veranderd: nu kijken wij naar individuen en sluiten we
aan bij hun leven. Het gaat bij ZorgSpectrum om mensen
met veel voorkomende ziekten als dementie, de ziekte van
Parkinson en cardiovasculaire problematiek. En ook om
mensen met minder frequent voorkomende aandoeningen
als MS en ALS. Iedere chronische aandoening kent zijn
eigen dynamiek en benadering. Omdat deze aandoeningen
meestal in een latere fase van het leven optreden, gaat het
in veel gevallen om mensen op hogere leeftijd.
Een chronische ziekte brengt toenemende beperkingen
met zich mee. Dan gaat het erom dat je voor en met de
mensen die dit overkomt, hun leven zo betekenisvol
mogelijk kunt houden. Iemand is meer dan alleen een
levensveranderende ziekte. In mijn opvatting stijgt de
kwaliteit van leven vaak naarmate mensen meer zelf de
regie kunnen voeren over hun leven en hun zelfredzaamheid groter is. Wij helpen mensen en hun netwerk de
gevolgen die een chronische aandoening met zich mee
brengt, zo klein mogelijk te houden. Wij moeten onze
zoektocht om dat nog beter te doen nooit opgeven.”
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Wat is er nodig om kwaliteit van leven mogelijk
te maken?
“Binnen beschikbare middelen en met een zorg
vernieuwende aanpak probeert ZorgSpectrum een zo
optimaal mogelijke kwaliteit te leveren. Het is een lastig
maatschappelijk dilemma of je als samenleving wilt kiezen
om meer geld vrij te maken voor zorg of niet. Onze zorg is
niet volmaakt, maar toch wel het beste in heel Europa.
Als de samenleving daar niet tevreden mee is, dan zal er
geld bij moeten. De druk op de zorgverleners kan en mag
niet groter worden! Wat we wel kunnen doen is dat we nog
meer afstemmen op de mogelijkheden die cliënten, familieleden en mantelzorgers hebben. Met elkaar sta je voor
hetzelfde vraagstuk: het optimaliseren van waardigheid,
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij proberen die
zelfstandigheid van de cliënt thuis zo goed mogelijk
te ondersteunen, zodat beschermd wonen lang kan worden
uitgesteld.”

Hoe creëert ZorgSpectrum waarde?
“De kernwaarden Persoonsgericht, Samen, Vakkundig en
Veilig zijn sinds enkele jaren expliciet de drijvende kracht
achter onze zorg- en dienstverlening. De kernwaarde
‘Persoonsgericht’ vertegenwoordigt voor mij de wijze
waarop we aansluiten bij het persoonlijke leven van een
cliënt. Oog voor individualiteit vind ik erg belangrijk.
Wanneer je een chronische aandoening op je weg vindt,
wil je toch zoveel mogelijk gekend en gezien worden en het
leven behouden dat je altijd al had. De leefstijl die iemand
heeft, de kleur in zijn leven, proberen wij met elkaar te
behouden met behulp van zorg, behandeling en ondersteuning.
Ook met een chronische ziekte blijf je immers nog steeds
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cliënt, hun geliefden en mantelzorgers, een keuze te maken
uit ons spectrum van meer en minder intensieve ondersteuningsvormen en programma’s. Die kunnen er in iedere
fase van het leven anders uit zien. In de keten van zorg
kunnen wij vele stappen maken om zo lang mogelijk
zelfstandig te wonen. Maar het is de cliënt die daarin
besluit. De derde kernwaarde ‘Vakkundig’ komt voort uit de
overtuiging dat wij geen enkele concessie willen doen aan
onze vakkundigheid en specialistische kennis die steeds
verder uitbreidt. De vierde kernwaarde ‘Veilig’ hangt
daarmee dan weer samen. Veilige zorg is voor ons de
minimale basis van kwaliteit en om die reden vanzelfsprekend.
Veilig betekent ook letterlijk veiligheid als een meer
beschutte omgeving nodig is in een vergevorderde fase van
de chronische ziekte.”

Waarom is compassie een wens voor de toekomst?

die vrouw of man die je altijd was. Het is belangrijk dat we
dat in de langdurige zorg goed in de gaten houden. Wij
stellen daarom de mens centraal en de ziekte secundair.
‘Samen’ is een waarde waarbij het als eerste gaat om de
samenwerking met onze cliënten. Als een cliënt voelt dat
wij het samen doen, dan doen we het goed. Wij proberen de
persoonlijke zorgvraag in beeld te brengen om met de
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“Compassie is voor mij de rode draad waarom ik veertig
jaar lang aan de slag ben in de langdurige zorg en de
maatschappelijke opgave daarin. Compassie is voor mij het
vermogen echte aandacht te blijven hebben voor de behoeften
van een cliënt en de wil daarin bij te dragen. Lange tijd was
compassie een begrip dat onder bestuurders niet erg
bespreekbaar was omdat vooral het zakelijk besturen
als professioneel gezien werd. Compassie was niet
professioneel. Nu zie je dat het begrip opnieuw in de
belangstelling staat. Daar ben ik blij om. Compassie hebben
we allemaal nodig. Soms mag je geven, soms mag je
nemen. En zolang compassie niet alleen bij een gevoel
blijft, maar ook een professionele vertaalslag krijgt, dan zijn
we op de goede weg. Ik hoop dat compassie in de zorg weer
een belangrijke kracht wordt.”
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Praten via aanraking
en geluid bij dementie

Bron: https://crdlt.com/crdl

Dankzij de CRDL is het makkelijker om contact te maken met iemand met dementie. 

ZorgSpectrum heeft nu drie CRDL’s in gebruik. Deze zijn mede
mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden Van ZorgSpectrum,
de stichting Vrienden van Hof van Batenstein en de cliëntenraad
van het Houtens Erf. Een nieuwe crowdfunding actie
wordt geïnitieerd door Stichting Alzheimer Nederland,
afdeling Lekstroomgebied en het Nieuwegeinfonds.
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Het verlies van contact met de buitenwereld is een van de
gevolgen van dementie. Vaak begint dat contactverlies omdat
het praten met woorden steeds moeilijker gaat. Op een gegeven
moment lukt praten soms helemaal niet meer. Of de betekenis
van woorden wordt niet meer begrepen. Familie, vrienden en
mantelzorgers vragen zich dan af hoe ze toch een band kunnen
houden met hun dierbare. Wat voor communicatie heb je nodig
als woorden niet meer mogelijk zijn? Een van de oplossingen is
aanraking en geluid via de CRDL!

We weten uit onderzoek dat mensen met
dementie gevoelig zijn voor bewegingen,
aanrakingen en geluiden die veranderen.
Steeds meer zorg vernieuwende hulpmiddelen
spelen daaropin. De CRDL (spreek uit als ‘kredel’)
is er daar een van. Het is een interactief
zorginstrument dat aanraking tussen mensen
vertaalt in geluid.

Eenvoud en moderne
technologie
Het principe is vrij eenvoudig. De CRDL is een
houten object in de vorm van een ellipsoïde,
een afgeplatte bol. Deze vormt nodigt uit om
op schoot of op de tafel aangeraakt te worden.
Het doet een beetje denken aan de vorm van
een wieg en het wiegen van een baby. Het
binnenwerk van het houten object bevat
intelligente software die aanraking signaleert.
Deze aanraking vertaalt zich vervolgens naar
verschillend geluiden. Zo heeft de CRDL
standaard verschillende geluidensets die
passen bij iemands persoonlijke belevings
wereld. Denk aan buitengeluiden, dorpsgeluiden
en muziek. De geluiden worden geproduceerd
op basis van vijf manieren van aanraken. Het is
ook mogelijk om een persoonlijke geluidenbibliotheek te maken, passend bij iemands leven.
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Dat zijn dan bijvoorbeeld specifieke geluiden
die herkenning uit een verleden oproepen.

Aanraking en geluid
werken samen
Om aanraking te vertalen naar geluid is
het belangrijk dat er verbinding is tussen
minimaal twee mensen en de CRDL.
Er ontstaat zo een gesloten kringetje of
afgesloten circuit. De software die in de CRDL
verwerkt is, herkent de kring die ontstaat.
De gebeurt door de bewegingen die mensen
maken. Wanneer twee personen een hand
leggen op de CRDL, komen de geluiden tot
leven. Die geluiden veranderen als je elkaar
op verschillende manieren of verschillende
plekken aanraakt. De geluiden en de aanrakingen prikkelen mensen met dementie,
waardoor er een moment van contact kan
ontstaan. En op die manier verbindt de CRDL
mensen en zorgt voor bijzondere momenten.
Momenten waar mensen met dementie, de
begeleiding, de familie en de mantelzorger
van kunnen genieten. Het is contact zonder
woorden, maar wel met aanraking en geluid.
De CRDL is daarom zeer geschikt voor
mensen met een zware vorm van dementie,
waarbij het sociale contact moeizaam verloopt.

Enkele reacties
uit het werkveld
Corine Lenting, gespecialiseerd verzorgende
en woon-zorgbegeleider bij ZorgSpectrum
“Ik begeleid cliënten in de verschillende
fasen van dementie. De CRDL gebruiken
wij nu korte tijd. Het is ontroerend op te
zien hoe de cliënten erop reageren. Je
ervaart een ingang om contact te maken
door muziek en geluiden. Dat merk je aan
de lach die op iemands gezicht verschijnt.
Daar word je zelf ook vrolijk van. Het
gebruik van de CRDL raakt niet alleen de
cliënten, maar ook de begeleiders en
familie. Het is zo’n mooi moment wanneer
je mensen uit hun geslotenheid kunt
halen. Dat is echt fijn. Niet iedereen die
wat verder in het dementieproces is, wil
aangeraakt worden door andere mensen.
Dat is ook niet per se nodig. Een van onze
cliënten legde zelf twee handen op de
CRDL en ontdekte dat er geluid uit kwam.
Spontaan begon zij dit geluid zelf te
maken. Zo’n moment is goud waard. Ik
ervaar ook dat mantelzorgers enthousiast
worden over het gebruik van de CRDL. Een
van de familieleden heeft zich nu als
vrijwilliger aangemeld om te helpen met
het gebruik in een woongroep. Daar word
ik helemaal blij van.”

Hans Eimers, voorzitter Alzheimer
Nederland, Lekstroomgebied
“Als Alzheimer Nederland is ons vertrekpunt dat er een zo goed mogelijke zorg en
aandacht voor mensen met dementie is.
We zien dat mensen in het laatste stadium
van hun ziekte, wanneer ze moeilijk
bereikbaar zijn, via de CRDL toch contact
kunnen maken met anderen. Dat heeft een
enorme waarde. De CRDL draagt eraan bij
dat contact mogelijk is met mensen die
vaak in zichzelf opgesloten zijn door hun
ziekte. Dat kost wat tijd, maar het levert
ook heel veel op.”
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Naschrift van de redactie: Ons
bereikte het droevige bericht dat
Co Stout op 27 maart 2017 na een
tia is overleden. Op uitdrukkelijk
verzoek van kleinzoons Hartger
en Torben plaatsen wij dit artikel
als eerbetoon aan hun opa.
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Kleinzoon Hartger over de revalidatie van opa Co

Als Co Stout (89 jaar) op 5 januari 2017 samen met zijn kleinzoon Hartger aan
de wandel gaat om een lekker visje te halen bij de visboer in IJsselstein,
zakt hij vlak voor de winkel langzaam in elkaar. Hartger kan hem nog net
opvangen en ervoor zorgen dat hij niet neervalt. Een ambulance is snel ter
plaatse en brengt Co naar de spoedeisende hulp van het St. Antonius Ziekenhuis
in Nieuwegein. Hoewel de onderzoeken geen volledige zekerheid gaven,
was de diagnose een hersenbloeding.
De gevolgen van de hersenbloeding zijn
zichtbaar: verlammingsverschijnselen in zijn
linkerbeen en linkerarm. Na een week in het
ziekenhuis wordt duidelijk dat Co voorlopig
niet naar huis kan. Een revalidatietraject is
nodig en hij kiest voor ‘ZorgSpectrum Herstel
bij ons’ in De Geinsche Hof in Nieuwegein.

Flinke schrik!
Niet alleen Co, maar ook kleinzoon Hartger
(29 jaar) is flink geschrokken van de val. “Opa
was altijd fit. Hij hield van de sportschool en
skiën. Hij reed tot voor kort nog auto en
onlangs slenterden we nog samen op de
Motorbeurs. Dat zoiets dan gebeurt, is enorm
schrikken.”
Co moet duidelijk wennen aan de nieuwe
situatie: “Het is hard werken aan mijn herstel.
Wat voorheen vanzelfsprekend was, is dat nu
niet meer. Dankzij intensieve fysiotherapie
heb ik al wel veel kracht terug in mijn armen.
Ook het lopen gaat langzaamaan beter, al durf
ik dat nog niet alleen.”

Meeloopdag fysiotherapie
Hartger: “Ik ben altijd al betrokken geweest in
de ondersteuning van opa. Dat geldt ook voor
mijn broer Torben. Zeker nu mijn moeder op
12

Kreta woont, is opa onze enige familie. Hij is
er altijd voor ons geweest, wij zijn en blijven
er voor hem. Familie gaat voor alles! Toen
fysiotherapeute Jolanda Vermeer me
uitnodigde voor de meeloopdag, maakte ik
daar graag gebruik van. Ik kreeg een beter
beeld waarom bepaalde oefeningen belangrijk
zijn voor zijn herstel, waar de pijnpunten
liggen en waar nog aan gewerkt moet worden.
Maar belangrijker nog, ik kon hem ook
daadwerkelijk helpen. Jolanda leerde me hoe
ik opa kan begeleiden tijdens het wandelen.
Waar ik op moet letten en hoe ik hem kan
ondersteunen. Eerst durfde ik geen wandeling
te maken omdat ik bang was dat hij zou
vallen. Nu ik weet waar ik op moet letten, ben
ik zekerder van mezelf en kan ik korte stukjes
met hem wandelen. Juist dat soort beweeg
activiteiten bevorderen zijn herstel. Het voelt
fijn dat ik nu ook echt iets kan doen.” Ook Co
is het daarmee eens: “Die jongen doet zoveel,
hij is er altijd voor me!”

Rol van de mantelzorger
De zorg voor een naaste is niet altijd makkelijk.
Bovendien hebben veel mantelzorgers zelf
nog een drukke baan, wonen niet altijd in de
buurt of hebben nog een jong gezin. Hartger:
ZORGSPECTRUM MAGAZINE

Revalidatie meeloopdag
Sinds februari is er proef gestart op de
revalidatieafdeling in De Geinsche Hof.
Elke 14 dagen is er een meeloopdag waarbij
mantelzorgers uitgenodigd worden bij de
revalidatietherapieën van hun naaste. Ze
krijgen voorlichting en advies waarmee zij
een actieve rol kunnen nemen in het herstel.

De rol van de mantelzorger
“De mantelzorger heeft bij ZorgSpectrum
altijd een duidelijke plaats in het zorgplan.
Belangrijk is dat mantelzorgers en familie
zich niet alleen geïnformeerd, maar ook
betrokken voelen. Al bij de start van
‘ZorgSpectrum Herstel bij ons’ houden we
daarom informatieavonden voor zowel de
cliënt als de mantelzorger. Hierin krijgen zij
specifieke informatie over wat revalideren
inhoudt en dat alle therapieën zijn gericht om
de cliënt zo zelfstandig mogelijk de activiteiten
uit te laten voeren die voor henzelf belangrijk
zijn. Met de cliënt en de mantelzorger willen
we het maximale uit het revalidatietraject
halen. Dat kan alleen sámen! Door met
cliënten en mantelzorgers in gesprek te
blijven over hun voortgang en ervaringen,
kunnen we bijtijds bijsturen. Dat doen we in
een evaluatiegesprek. Ook hebben we geleerd
onszelf aan te leren als ‘mantelzorger’ te
denken. Velen van ons ervaren in hun
privé-leven ook een rol als mantelzorger. Dan
helpt het om na te denken hoe je zélf betrokken
zou willen worden als je naaste revalideert. Zo
is ook het ‘meeloopproject’ tot stand gekomen.
We horen van mantelzorgers terug dat zij het fijn
vinden ook daadwerkelijk iets te kunnen dóen.”
Margareth Vogel,
afdelingshoofd ‘ZorgSpectrum Herstel bij ons’
locatie De Geinsche Hof

“Gelukkig woon ik twee straten verderop van
opa, dus is de geplande zorg eenvoudig voor
mij te regelen. Daarnaast werk ik in Vianen en
heb ik een baan die ik qua tijd zelfstandig kan
indelen. Zeker voor nu is dat heel prettig. Voor
de ongeplande zorg is dat lastiger en dat vind
ik best zorgelijk voor de toekomst.”
Co: “Ik hoop dat het lukt nog terug te gaan
naar mijn eigen huis. Samen met mijn
kleinzoons werk ik er in ieder geval hard aan!”
SAMEN #1 APRIL 2017

Hartger:
“Het voelt fijn dat ik nu
ook echt iets kan doen
voor opa.”
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Participatiekliniek
“Ik vond het
confronterend te ervaren
wat het is
om afhankelijk te zijn
van anderen.”
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“Als een ervaring je tot diep in je ziel heeft geraakt, kun je je
werkhouding veranderen” is de conclusie van één van de veertig ZorgSpectrum-collega’s die deelnam aan de Participatiekliniek in het Brabantse Megen. “Door 24 uur te ervaren wat het
is om letterlijk in de huid te kruipen van iemand met een
chronische ziekte, verruimt dit je blik.”

ZORGSPECTRUM MAGAZINE

Maar dan? Wat leert die praktijkervaring je voor je dagelijkse
werk? Hierover gaan we in gesprek met woonzorgbegeleidster
(en leerling-verpleegkundige) Ilona Alkema.

Hoe werkt de Participatiekliniek?
De kracht van de kliniek zit in het feit dat je bij binnenkomst
al meerdere ‘handicaps’ krijgt toegewezen die je niet af
mag zetten. Ook niet ‘voor even’. Op die manier kun je
enigszins ervaren waar een cliënt dagelijks mee geconfronteerd wordt en hoe het is om met de beperkingen te
leven van sommige chronische ziektes. De handicaps zijn
bijvoorbeeld het gebruik van een rolstoel, katheter,
oordoppen, een afgeschermde bril, infuus, et cetera.
Daardoor ervaar je beter wat het is om bijvoorbeeld staar te
hebben, versleten gewrichten of gehoorverlies. Maar de
ervaring begint eigenlijk pas in de belevingscarroussel;
kamers waar je verschillende ervaringen kunt opdoen.

De belevingscarroussel
Er zijn verschillende kamers waarin je geconfronteerd
wordt met allerlei soorten omstandigheden, zoals:
• De witte waas: met licht en geluiden wordt de belevingswereld van de cliënt nagebootst en dat voelt verschrikkelijk.
Wat mij vooral is bijgebleven is de irritatie die overprikkeling
oproept. Gevoelens van agressiviteit, boos worden en het
krijgen van hoofdpijn kwamen erg op de voorgrond tijdens
deze activiteit.
• Verstijfd: met verzwaringspakken, brillen en gehoor
bescherming op, ervaar je hoe het is om wat ouder te zijn.
Trap op en af en een stukje lopen en een spelletje doen,
simpelweg je handtekening zetten: alles kost zoveel energie!
• Dagdroom: hier krijg je bijzondere ervaringsverhalen van
ouderen te horen. Hoe kijken zij tegen de zorg aan en hoe
vinden zij dat ze behandeld worden?
• Jeuktaal-bingo: tijdens het horen van een opname gesprek
komen er termen voorbij die zorgen voor de kriebels.
Voorbeelden zoals ‘we gaan even douchen’ of de woorden
‘schatje’ en ‘liefje’. Het is goed om eens bewust te zijn van
de termen die we gebruiken en niet professioneel zijn.

neiging om cliënten te beschermen voor hun nachtrust
waardoor ik hen overdag stimuleerde wakker te houden om
zo het dag- en nachtritme aan te houden. Ik zoek nu naar een
tussenoplossing. Verder probeer ik de prikkels voor bewoners
te beperken door de deur dicht te houden en daarmee rust
te bewaren. Wat ik confronterend vond te ervaren, was hoe
het voelt om afhankelijk te zijn van anderen. Ik begrijp nu
beter hoe het voelt waardoor ik daar begripvoller mee om ga.
Over dit soort onderwerpen praat ik ook met collega’s. Je geeft
elkaar adviezen omdat je nu beter kunt inleven in de cliënt
in wat er in diens hoofd mogelijk gebeurt en daarop kunt
anticiperen. Deelnemen aan de Participatiekliniek heeft
mijn belevingsinzicht in de cliënt voorgoed veranderd!

Inzichten die Ilona en andere
deelnemers meenemen uit de
Participatiekliniek:
•H
 oe het voelt als je afgesloten bent van anderen vanwege
je (chronische) beperkingen
• Hoe snel je overprikkeld kunt raken
•W
 e denken nu meer aan wat de cliënt nodig heeft en
minder vanuit het zorgproces
•M
 erken dat je soms teveel voor iemand doet (uit handen
neemt)
•D
 at we nog veel van elkaar kunnen leren en elkaar
feedback kunnen geven
•M
 eer opkomen voor jezelf en staan voor je vakkennis
•C
 ommunicatie en werken met gevoel zijn heel belangrijk
•D
 at je minder vaak wakker ligt van ervaringen in je werk
als je deze met collega’s deelt
Op 4 en 5 april heeft een nieuwe groep medewerkers
deelgenomen aan de Participatiekliniek. Ervaringen die
zijn opgedaan worden met elkaar gedeeld om zo de zorg
voor cliënten te verbeteren.

Meer weten?
http://www.participatiekliniek.nl/

Wat leerde deze ervaring je?
Wat vooral opvalt, is dat we als professionals op een andere
manier onderling samenwerken. Ik merk dat ik situaties nu
vanuit een ander inzicht benader. Een voorbeeld: als een cliënt
nu na het eten indommelt, laat ik hem of haar even met rust.
Ik heb ervaren hoe vermoeiend de dag kan zijn en dat je ervan
opknapt als je er even aan toegeeft. Voorheen had ik de
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Samen
werken aan
samenwerken

Wethouder Hans Adriani is portefeuillehouder
wonen, woningbouw, zorg en welzijn, bij de
gemeente Nieuwegein. Hij werkt al een aantal
jaren samen met ZorgSpectrum en enkele
woningcorporaties aan nieuwe vormen van
wonen met zorg binnen zijn stad. In deze
gastcolumn vertelt de wethouder over het
belang van samen werken aan samenwerking
om wonen met intensieve zorg in de nabijheid
mogelijk te maken.
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In de stad Nieuwegein groeit het aantal
mensen met dementie in de toekomst
van 800 mensen naar 2600 mensen.
De behoefte aan wonen met intensievere
zorg neemt in rap tempo toe. Een gemeentelijke inventarisatie laat zien dat
de komende 15 jaar ongeveer duizend
extra woningen nodig zijn waar het
mogelijk is om wonen en intensievere
zorg te combineren. In de wijk én in
collectieve voorzieningen met 24 uurs
zorg. “Dat is een hele opgave”, zegt
Hans Adriani. “Verzorgd wonen is een
mooi alternatief voor het wegvallen van
de verzorgingshuizen. Maar dat kunnen we
als gemeente alleen niet voor elkaar krijgen.
Daar hebben we de woningbouwcorporaties
en zorgaanbieders hard bij nodig.”

“Als wij kijken naar de toekomst, dan verwachten wij dat de
behoefte aan verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in
onze stad flink zal toenemen. Er zijn meer ouderen en
chronisch zieke mensen én de levensverwachting ligt hoger.
Voorheen was het vrij gebruikelijk dat ouderen in een
verzorgingshuis of verpleeghuis woonden. Maar sinds enkele
jaren is deze vorm van wonen met intensieve zorg alleen
toegankelijk voor mensen met een hoge zorgzwaarte. Een
andere ontwikkeling is dat mensen het liefst zo lang mogelijk

ZORGSPECTRUM MAGAZINE

in hun eigen huis blijven wonen. Willen we op beide ontwikkelingen inspelen, dan vraagt dit van ons dat wij met
concrete initiatieven komen om wonen met (intensieve) zorg
in de nabijheid te combineren. Als gemeente hebben wij daar
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ook
een grote rol in. Wat we nu samen met ZorgSpectrum en de
corporaties Jutphaas Wonen, Mitros en Portaal doen, is dat
we vanuit de Wmo wooncomplexen zo aanpassen dat deze
geschikt zijn voor inwoners die behoefte hebben aan verzorgd
wonen. We doen dat onder ander in drie pilotprojecten in
het Wenkebach- en Van Herwijnen plantsoen (Juthpaas/
Wijkersloot) en Colijnpark (Galecop).

Denken vanuit de opgave
De samenwerking in de driehoek gemeente, zorgaanbieder en
woningbouwcorporatie ervaren wij als een mooi voorbeeld
voor andere gemeenten. We wisten al op voorhand dat de
toenemende vraag aan verzorgd wonen niet met nieuwbouw
beantwoord kon worden. Dan ga je anders kijken en denken.
Dat vereist wel lef. Waarom? Omdat alle samenwerkingspartners in wonen, zorg en welzijn hun individuele prioriteiten
verleggen naar gezamenlijke prioriteiten om inwoners van
Nieuwegein te begeleiden bij het proces van ouder worden.
Samenwerken begint met elkaar leren begrijpen. Het vraagt
de bereidheid om over eigen schotten heen te kijken naar de
combinatie van wonen met (intensieve) zorg in de nabijheid.
Het is een manier om innovatief te reageren op de dynamiek
als gevolg van het overheidsbeleid om wonen en zorg te
scheiden. We denken niet langer aanbodgericht, maar juist
vanuit de opgave dat ouderen en chronisch zieke mensen zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Uiteraard met
kennis over wat ouder wordende inwoners van Nieuwegein
wensen. Samen willen wij ouderen helpen om gezond en
actief te blijven. Samen willen wij het voor ouderen gemakkelijker maken om met andere mensen in contact te blijven. En
als het nodig is, willen wij ondersteuning bieden aan mensen
die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.

netwerken in zo’n wooncomplex ontstaan. Met de betrokkenheid van inwoners van Nieuwegein zie je dat er in die
driehoek van samenwerkende organisaties nog een vierde
partner erbij komt: de inwoners van Nieuwegein.

Groeiende vraag zorg in nabijheid
Alle samenwerkende partners zijn doordrongen van de
noodzaak om te anticiperen op de groeiende vraag naar zorg
in de nabijheid. Het is een belangrijk aandachtspunt waar we
ook samen met het zorgkantoor over na moeten denken.
Want dat die vraag naar verpleeghuiszorg én verzorgd wonen
in een bestaande woonwijk er is, is duidelijk. We zien nu dat
mensen die in aanmerking komen voor verpleeghuiszorg,
veel intensievere zorg nodig hebben. Hun zorgvraag is
complexer. Ook zie ik de behoefte aan tijdelijke zorg groeien.
In het huidige zorgstelsel heeft iedere vorm van zorg een
eigen financieringslabel, waarbinnen we zorg en wonen
moeten organiseren. Ik denk dat het voor de toekomst van
belang is om meer te focussen op het ineen vlechten van
wonen en zorg en label-denken los te laten. Er is een wereld
te winnen met het maken van een sluitend netwerk van
relevante partners.
De wijze waarop we nu in Nieuwegein de wooncomplexen
aanpassen voor inwoners die behoefte hebben aan verzorgd
wonen, zien wij als toonaangevend. Het speelt in op de
netwerkaanpak. Tot voor kort gebruikten we statistieken als
basis voor woningbouw in de hoop dat mensen daarop af
kwamen. Nu ontwikkelen we pilots voor wonen met zorg op
plaatsen waar de mensen al wonen. De resultaten van de
pilots gebruiken we om blijvend te leren en te verbeteren.
We weten door de pilots steeds concreter wat ons te doen
staat en wat er in de woningen moet gebeuren. We maken
afspraken met de woningbouwcorporaties om dit te realiseren.
En we hebben een beeld van wat we stapsgewijs aan zorg
moeten inbrengen, als het gaat om het realiseren van wonen
met (intensieve) zorg in de wijk.”

Inwoners van Nieuwegein betrekken
Vanuit de wens om verzorgd wonen in bestaande woon
complexen mogelijk te maken, hebben we een jaar geleden
een woonwensen onderzoek gedaan in complexen waar veel
55-plussers wonen. Deur aan deur hebben we hen de vraag
gesteld: als je de komende tien tot vijftien jaar hier zou
wonen, wat mis je dan? Welke zorg en voorzieningen zou je
dan willen? En als je naar jouw tachtigjarige buren kijkt, wat
wil je dan voor hen betekenen? Met de uitkomsten van het
onderzoek realiseren we nu stap voor stap maatregelen in de
bestaande wooncomplexen, die helemaal gericht zijn op de
woon-zorg behoefte van de populatie die er al woont. Een van
de uitkomsten van het woonwensen onderzoek is ook dat
bewoners in hun wooncomplex van betekenis willen zijn
voor hun oudere buren. Het is erg mooi dat er dergelijke
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stagiaire Jaymi Willemse en hoofd Zorg & Welzijn Wilma Bos

Leren op de werkplek
De goedlachse Jaymi begint te stralen wanneer ze over haar stage praat. Die onverwachte
glimlach van een cliënt. De welgemeende woorden ‘dank je wel’. Het zijn voor haar
de kleine dingen die het werken in de zorg zo bijzonder maken. Als tweedejaars
Mbo-student verpleegkunde loopt Jaymi stage op een van de leerafdelingen bij
‘ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein’. Het is een stage waarin ze voor een groot
deel meedraait met het vaste team. Volgens Wilma is dat erg belangrijk. Samen met
Jaymi geeft zij een inkijkje in de wereld van werken en leren.

Wilma: “De beroepspraktijkvorming is een
belangrijk onderdeel van de Mbo-opleiding tot
helpende, verzorgende IG of verpleegkundige.
Als zorgorganisatie willen we graag helpen
om jonge mensen een kans te geven het vak
te ontdekken. Daarom werken wij sinds acht
jaar samen met MBO Utrecht. Ieder jaar
hebben wij voor 30 zorgstudenten niveau 2-4
een stageplaats.
Wij leren de stagiaires wat de zorgprofessie
inhoudt. We zorgen voor goede begeleiding en
voldoende leermomenten. De studenten zelf
brengen ons weer in contact met de laatste
inzichten uit de opleiding. Zo leer je van elkaar
en werken we samen aan goede cliëntenzorg.”
Jaymi: “Ik loop nu voor het tweede jaar stage
in de ouderenzorg. Mijn eerste stage was het
opdoen van ervaring in de somatische
zorgverlening. Somatische zorg betekent dat
je mensen ondersteunt die lichamelijke
klachten hebben. Je probeert dan de klacht
te verbeteren of te verlichten. Nu werk ik
mee in de psychogeriatrische zorg. Dat is de
zorg voor ouderen die leven met dementie,
zoals bijvoorbeeld Alzheimer. De theorie en de
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verpleegkundige technieken leer ik op school.
En hier op de leerafdeling probeer ik dat toe te
passen. Wanneer ik bijvoorbeeld zorgplannen
maak, denk ik goed na wat een cliënt nodig
heeft, waar hij of zij blij mee is. Voor iedereen
is dat weer anders.”
Wilma: “Op de leerafdeling is de zorg voor de
cliënten voor een groot deel in handen van de
stagiaires, onder toezicht van gediplomeerde
werknemers. Onze gediplomeerden op deze
afdelingen zijn opgeleid als werkbegeleider.
Zij blijven altijd verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de zorg, terwijl de stagiaires
samen met elkaar de werkprocessen uitvoeren.
Er zijn zo heel wat mensen in de woningen en
woongroepen aanwezig. Voor de cliënten
betekent dit dat er meer individuele aandacht
voor hen is. Er zijn letterlijk ‘meer handen aan
het bed’. Voor de vaste medewerkers brengen
de jonge studenten een prettige, nieuwe
dynamiek. Van jong tot oud werkt men
met elkaar samen, wij delen kennis en
vormen met elkaar een team. Wij beschouwen
onze stagiaires als teamgenoten.”

ZORGSPECTRUM MAGAZINE

Jaymi: “Het voelt ook echt alsof je een
werknemer bent. Dat vind ik het allerleukst
aan deze stage. Je krijgt de verantwoordelijkheid die past bij jouw leerjaar. Ik werk
dagelijks met cliënten in hun woning of
woongroep. Op de leerafdeling mag ik heel
veel zelf doen. En als ik een vraag heb of met
iemand wil overleggen, dan is er altijd een
werkbegeleider aanwezig. De docenten van
MBO Utrecht komen ook regelmatig op de
leerafdeling kijken.”

Jaymi: “Die persoonlijke groei heb ik zelf ook
ervaren. Ik neem graag initiatieven. Daar krijg
ik bij ZorgSpectrum ook de ruimte voor. Ik wil
het beste voor cliënten. Ik vind het fijn dat je
hier zoveel leert. Over het vak. En over jezelf.
Zo leer je bijvoorbeeld om je eigen grenzen
verkennen. Je moet goed voor jezelf weten
wanneer je ‘ja’ of ‘nee’ tegen iets zegt. In de
zorg stel je regelmatig prioriteiten. Ik ben
eigenlijk nog niet tegen grenzen aangelopen,
omdat ik goede begeleiding krijg.”

Wilma: “Die werkwijze van het geven van
zelfstandigheid aan studenten is een bewuste
keuze. Zo leren zij vanaf het begin om zelf aan
de slag te gaan. Je werkt zelfstandig, maar
stemt de zorg regelmatig af binnen je team.
Wanneer de stagiair aan het werk is en ergens
tegenaan loopt, dan is er altijd iemand
aanwezig die kan ondersteunen. Tijdens de
stage maken studenten ook schoolopdrachten.
In het werkrooster plannen we tijd in om
hieraan te werken. Bij vragen kunnen zij een
beroep doen op de werkbegeleider. In de periode
dat de studenten bij ons zijn, zien wij ze groeien.
Niet alleen professional. Ook als mens.”

Wilma: “Niet iedereen zit in de zorg op de
juiste plek. Tijdens de stage kan blijken dat
iemand niet het juiste vak heeft gekozen.
Doordat iedere stagiaire redelijk zelfstandig
werkt, komt dat snel naar voren. De werk
begeleider bespreekt de signalen dan samen
met de stagiaire en de docent van MBO
Utrecht. De meeste studenten zijn enthousiast
over de leerafdeling. Degenen die hun passie
voor de oudere doelgroep behouden, zien wij
na hun examen weer terug als medewerker
bij ZorgSpectrum, of als vakantiekracht.
Ook voor ons is dat een mooie erkenning van
de begeleiding.”
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Werken en leren bij ZorgSpectrum
De leerafdelingen voor studenten van MBO
Utrecht bestaat nu acht jaar. In de verschillende
woningen en woongroepen zijn er jaarlijks
30 stageplaatsen voor studenten zorg niveau
2-4. Deze studenten volgen de Beroeps
Opleidende Leerweg (BOL) bij MBO Utrecht.
De teams van hoofd Zorg & Welzijn, Wilma
Bos, zorgen voor de begeleiding bij het werken
en leren in de praktijk. Wanneer de studenten
stage lopen, werken de docenten en begeleiders
van MBO Utrecht nauw samen met team van
de leerafdeling.

19

undig pe
kk

n

veilig va

SAMEN MEER MOGELIJK

t same
ich

onsger
rso

“De hele dag
door een rietje
ademen:
zó voelt COPD”
Drie chronische ziektes

“Uit veiligheid
moest ik verhuizen”
“Al sinds mijn derde jaar ervaar ik de
gevolgen van COPD” vertelt mevrouw van
der Woude (78). ‘Als kind hoestte ik vaak.
Ik werd me bewuster van de gevolgen
toen ik in de puberteit kwam:
in het Diakonessenhuis werd ik behandeld
met wat ze noemen een soort ‘krasjes’ op
mijn huid en een injectie. Dat wilde ik
niet meer; ik wilde in de zomer ook met
blote armen en benen zonder krassen
leven. Al snel voelde ik dat ik de
medicatie nodig had. De ziekte is
chronisch, ik ben nu 78 jaar en weet niet
beter dan dat ik het continu benauwd heb.”

Wat is COPD?
Bij COPD zijn de longen van een cliënt
beschadigd. De belangrijkste kenmerken
zijn het moeilijk kunnen ademen en
minder energie hebben. De afkorting
staat voor Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (Chronische Obstructieve Long
Ziekte). COPD is een verzamelnaam voor
chronische bronchitis en longemfyseem.
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“Mijn leven bestaat eigenlijk altijd al uit chronisch ziek zijn. Daarnaast lijd ik
aan fybromyalgie, een soort reuma, en ben ik vrijwel blind. Ik ben een echt
buitenmens. Vrijwel mijn hele leven heb ik in Utrecht gewoond in de wijk
Lunetten, samen met mijn man. Hij was mijn steun en toeverlaat in de
ondersteuning bij mijn chronische ziektes. We deden samen huishoudelijk
werk, gingen weg om een boodschap of de geleidehond uit te laten en genoten
van de tuin. Door al dit soort activiteiten samen te doen, bewoog ik voldoende.
Sinds mijn man in 2014 overleed, was het uit veiligheidsoverwegingen
noodzakelijk om te verhuizen naar ‘ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis’.
In één klap veranderde mijn leven. Niet alleen verloor ik mijn man, maar ook
mijn vertrouwde omgeving.

Benauwdheid
Het komt steeds vaker voor dat de benauwdheid verergert. Dat voelt alsof je
langdurig door een rietje ademt. Je adem piept en zaagt, je snakt naar lucht.
Een verstikkend gevoel. Soms wordt het zo erg dat ik een periode Prednison
moet slikken in combinatie met bloedverdunners. Het gevolg daarvan is dat
mijn huid dun is en ik snel bloed. Dan is het kiezen tussen twee kwaden.

Bewegen
Niet alleen door de verhuizing wordt mijn wereld steeds kleiner. Ook het zicht
van mijn ogen verslechtert. Nu mijn man er niet meer is om me dagelijks te
ondersteunen, kom ik minder buiten en beweeg ik daardoor ook minder. Dat is
jammer omdat beweging juist goed is en de benauwdheid door de COPD
vermindert. Zo beland ik in een vicieuze cirkel en helaas niet in mijn voordeel.
Onder begeleiding van de fysiotherapeut van ZorgSpectrum doe ik wel
oefeningen en probeer ik tussendoor extra te bewegen op de hometrainer.

Vrijwilligers
Gelukkig komen er twee vrijwilligers met me wandelen en bezoek ik elke
week de dagactiviteiten. Bij mooi weer gaan we even naar buiten. Zonder
begeleiding lukt dat niet. Voor mij is dat de belangrijkste reden de dagactiviteiten
te bezoeken, naast dat ik er sociale contacten op doe. Vaker hoeft van mij niet,
ik voel me fijn als ik alleen ben en rustig naar de radio kan luisteren. Zo voel ik
me ook betrokken bij de buitenwereld. En ik ben natuurlijk dolgelukkig als
mijn kinderen en kleinkinderen komen!”

