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Muziek met Hubert

Wandelen met cliënten, helpen in de horeca of
mee op pad. Alle vrijwilligers van De Zorgcirkel
zijn uniek. Mede door vrijwilligers krijgen
cliënten nét dat beetje extra aandacht.
Zo speelt Hubert elke week liedjes op de besloten afdeling
van Zorgcirkel-locatie Amberhof. ‘Muziek is een goed
middel om contact te maken met bewoners’, vertelt Hubert.
Ondertussen is Hubert al vier jaar vaste vrij
wil
liger. Op
donderdag speelt hij gitaar en daarnaast zingt hij liedjes. Het
repertoire bestaat voornamelijk uit hitjes uit de jaren 50. ‘Ik
heb daar voor gekozen omdat de cliënten toen tussen de 15
en 25 jaar oud waren.’ De bewoners worden zichtbaar blij
wanneer hij muziek komt maken. De mensen tikken mee op
de muziek, zij dansen en zingen. Daarnaast begeleidt Hubert
een meezingkoor bij locatie Prins Hendrik, voor cliënten die
nog thuis wonen. •

‘Ik wil nog even laten weten, alle mensen
die hier werken, daar neem ik mijn
petje voor af.’
Hubert
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Voorwoord

De Zorgcirkel draait om jou!
Jij bent uniek door dat wat je betekent voor ouderen die behoefte
hebben aan persoonlijke aandacht en zorg. En voor de mensen die
hen omringen. Om dat wat je inbrengt aan kennis en vaardigheden
en om wie je bent. Met jouw hart en ziel en eigen kracht kun je
verschil maken in de beleving van de cliënt. Ook in de relatie met je
collega’s, in je team en met al die anderen met wie je samenwerkt.
Het is niet makkelijk. Meer ouderen

Denk mee, praat mee, deel je ideeën.

In dit magazine komt de koers tot leven.

en relatief minder beschikbare mede

Klein of groot. Voor de hand liggende of

We hebben de verhalen van cliënten en

werkers stellen hoge eisen aan ieders

juist heel gekke. Alles waarvan je denkt

collega’s met bewondering gelezen en

flexibiliteit. Het vraagt ook om het

dat het kan bijdragen. Bespreek het in je

zien dat we met elkaar echt op weg zijn

vinden van creatieve oplossingen en

team, probeer samen iets uit en kijk of het

naar een maatschappij waar ouderen

nieuwe manieren van werken. We willen

werkt voor de cliënt en zijn omgeving. En

zich gezien en gewaardeerd voelen.

de zorg voor ouderen garanderen en

deel het.

Dank je wel daarvoor! ●

doen. Meer samen met familie en met

De koers “Vanuit behoefte gestart…”

Ronald Buijs en Monique Cremers

anderen in de samenleving, zoals onze

is anderhalf jaar op weg en het leek
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samenwerkingspartners.

dat kan alleen als we het anders gaan

hebben

ons de hoogste tijd om met elkaar de al

voor echte oplossingen letterlijk de

We

opgedane ervaringen te delen en ervan te

wijsheid van een ieder nodig, juist die

leren. Er is al zoveel gebeurd waar je trots

van jou!
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Samenwerkingspartners

Van woningcorporaties tot ouderenzorgorganisaties: De Zorgcirkel
heeft een groot aantal samenwerkingspartners. Door samenwerking
kunnen we meer voor ouderen betekenen. Met maar één doel: samen
goede ouderenzorg leveren.
Evean

Hogeschool van Amsterdam

De Zorgcirkel en Evean hebben zich

De Zorgcirkel werkt structureel samen

samen ingeschreven voor de “Challenge

met de Hogeschool van Amsterdam

Verpleeghuizen

Toekomst”.

(HvA). Samen versterken we de keten

Daarbij deelt Evean kennis en ervaring

van praktijk, scholing en onderzoek

over de zorgtechnologie VIOS (video-

binnen

observatiesysteem)

van

de

met

ons.

de

ouderenzorg.

Studenten

Door

maken op deze manier eerder kennis met

deze samenwerking versterken beide

zorgorganisaties. In 2018 zijn de “living

organisaties zich in kennis en kunde met

labs” gestart. Dat zijn plekken waar echte

in dit geval als doel een betere nachtrust

zorg wordt geboden (“praktijkhuizen”)

voor bewoners van Prins Hendrik, meer

en waar onderzoekers en studenten samen

werkplezier voor medewerkers en meer

met

kwaliteit van zorg. Het wederzijdse

innovatieve ideeën voor de geriatrische

enthousiasme tussen de mensen in het

revalidatiezorg ontwikkelen en toetsen.

zorgprofessionals

van

Same
staan we st

GRZPLUS

kernteam zorgt voor verbinding tussen
Evean en De Zorgcirkel.
Karin Gesthuizen, locatiemanager Evean
Guisveld, sluit aan bij informatiebijeen
komsten voor medewerkers en familie in
Prins Hendrik. Ook mogen medewerkers
van De Zorgcirkel meekijken en -werken
bij Evean om medewerkers met ervaring
te spreken en het systeem te leren kennen.

‘Kennis is macht, maar
enthousiasme brengt iets
op gang. Dat iets op gang
brengen is de verbinding
die ontstaat door het
enthousiasme van de mensen
in het kernteam van Evean
en De Zorgcirkel.’

‘De samenwerking tussen
De Zorgcirkel en de
HvA functioneert als een
community of practice,
waarin gewerkt wordt met
relevante praktijkvragen:
een rijke leeromgeving voor
studenten én medewerkers
van De Zorgcirkel.’

locatiemanager Evean

lector bij de HvA

Karin Gesthuizen,

Bart Visser
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Bart Visser, lector bij de HvA

men
we sterker!

Gemeente Purmerend

Waterlandziekenhuis

Begin 2018 spraken diverse partijen uit

In

Purmerend de ambitie uit bewoners

GRZPLUS-verband de deuren van de

langer en veilig thuis te kunnen laten

afdeling

wonen. En samen het goede te doen (of te

Waterlandziekenhuis

laten) op het goede moment. In Proeftuin

Cliënten kunnen hier terecht om 24/7 in

Purmerend

werken

opende

De

kortdurend

Zorgcirkel
herstel
in

in

in
het

Purmerend.

andere

een rustige omgeving volledig en actief

woningcorporatie

bezig te zijn met hun herstel. Zij krijgen

Intermaris en de gemeente Purmerend

hier in korte tijd professionele zorg en

samen aan verschillende initiatieven die

behandeling. Op de afdeling kunnen zij

aan deze ambitie bijdragen. Zo is er een

daarnaast zelfstandig oefenen om zo

onderzoek gestart onder 65+ inwoners

het herstel te versnellen. Door de nauwe

met geheugenproblemen in de wijk

samenwerking tussen het ziekenhuis en

Overwhere naar hun welbevinden en hun

het team sluit de behandeling zo goed

behoeften. Met de uitkomst zullen we de

mogelijk aan op de behoefte van de cliënt.

ouderenzorg verbeteren. Samen hebben

In het Waterlandziekenhuis is al jaren

we een aantal interventiemogelijkheden.

ook het Transitorium van De Zorgcirkel

Uitgangspunten

gehuisvest. ●

zorgprofessionals,

onder

2018

daarbij

zijn

onder

andere nabijheid, eenvoud, ontzuiling,
elkaars kennis en kunde waar mogelijk
inzetten en het voorkomen van crises.

‘Als gemeente vinden
wij het belangrijk om
zorgbehoevende ouderen zo
fijn mogelijk te laten leven.
In De Zorgcirkel hebben
wij een partner gevonden
waarmee we met respect en
waardering kunnen samen
werken in de proeftuin.’
Harry Rotgans, wethouder van Purmerend

‘Als ziekenhuis zijn we
enthousiast dat de samen
werking door de opening
van de afdeling kortdurend
herstel een nieuwe impuls
heeft gekregen. We hebben
elkaar de komende jaren meer
dan ooit nodig om veilige
zorg te kunnen leveren aan
cliënten van ons in de regio.’
Nils van Mourik, zorgmanager

Harry Rotgans,

Stichting ziekenhuizen West-Friesland

wethouder van Purmerend

en Waterland
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Thuis bij meneer (93) en mevrouw (91) Bak

We kunnen
elkaar helpen
6

Thuis blijven wonen
Afgelopen augustus waren meneer (93) en mevrouw (91) Bak
69 jaar getrouwd. Samen wonen ze gewoon thuis, in hun huis in
Edam. Tijdens de koffie vertellen zij openhartig over hun huis, de
zorgbehoefte en hun relatie. En we praten met hen over het grote
geheim van hun huwelijk.
Meneer Bak is een echte Edammer. ‘Ik

Meneer Bak legt uit wat er in december

ben hier geboren, maar niet in dit huis’,

is gebeurd: ‘Mijn vrouw kreeg plotseling

vertelt hij aan de keukentafel.’ Het huis

een tekort aan zuurstof.’ Hierdoor is

was nog niet af, daardoor ben ik geboren

ze in het ziekenhuis in Hoorn terecht

in het pakhuis hiernaast.’ Samen woont

gekomen. Vanaf het moment dat ze weer

het echtpaar hier al 45 jaar. Meneer Bak

naar huis mocht, hielp De Zorgcirkel met

werkt nog regelmatig in de tuin en met

de dagelijkse verzorging. ‘Ik hielp haar

mooi weer genieten ze van de langs

zelf elke ochtend met aantrekken van

varende bootjes. Afgelopen jaar is er wel

haar kousen, maar na drie weken werd

wat veranderd. In de woonkamer staan

ik ook niet goed, ik was tien minuten van

nu twee bedden, eentje voor “pappa” en

de kaart.’ De verpleegkundige van De

eentje voor “ma”.

Zorgcirkel, die op dat moment aanwezig
was, belde meteen de dokter. D
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verhuisd en met z’n tweetjes zijn meneer
en mevrouw Bak weer teruggekomen.
Ook een zoon van meneer en mevrouw
woont op bekend terrein. Op de plek
waar het pakhuis stond, staat nu het
huis van een van de zoons. Met zoon
en schoondochter naast de deur is
ondersteuning altijd dichtbij.
Voor mevrouw is het heel normaal
dat zij samen nog van alles kunnen.
Wanneer het gesprek over de toekomst
gaat, zeggen meneer en mevrouw Bak
resoluut: ‘Zo lang mogelijk hier blijven
wonen.’ Na een korte discussie weten
ze zeker dat wonen op een zorglocatie
niet aan hen is besteed. Met behulp van
In het ziekenhuis constateerde de dokter

ze de twee mannen en zei tegen haar zus:

De Zorgcirkel kan het echtpaar gewoon

dat meneer Bak een virus in zijn hoofd

’Dat zullen ze wel zijn die twee.’ En nu

thuis blijven wonen. ‘We kunnen elkaar

zijn ze 69 jaar samen.

helpen’, vertelt mevrouw Bak. Waarop

Wanneer je naar het

meneer Bak vraagt: ‘Wil je nog koffie?’

grote

geheim

en hij loopt naar de keuken. ●

van

hun

had. ‘Toen mocht ik
ook niets meer’, vertelt
meneer over de periode
daarna.

Zo

meneer

en

binnen

vier

hadden
mevrouw

‘Ik zal het eerlijk
zeggen, de verzorging
is fantastisch!’
Meneer Bak

vraagt

huwelijk:

‘Geven en nemen, je
bent het heus niet altijd

Wanneer je net als meneer en mevrouw

beiden zorgbehoefte. ‘Nu kan ik mij weer

met elkaar eens, maar dat geeft niet.

Bak al 45 jaar in hetzelfde huis woont, is

redden, Ik kan alleen de kousen van ma

Praat erover en het komt weer goed.’

deze omgeving een belangrijke houvast.

weken

De Zorgcirkel wil alle zorg thuis mogelijk

niet meer uittrekken.’
Het huis in Edam is een huis met een

maken. Dit kan door meer techno
lo

De verzorging helpt mevrouw Bak elke

familiegeschiedenis.

van

gische hulpmiddelen, versterking van

dag bij taken zoals douchen en aan

meneer Bak (“vader en moeder Bak”)

het reisgezelschap, psychosociale steun

kleden. Én iedere dag maken ze even

hebben het huis gebouwd. Na het over

bieden aan mantelzorgers, aanpassen

een praatje. Hulp bij het uitkleden is niet

lijden van moeder Bak zijn meneer en

van de woningen en ondersteuning

nodig, dat doen ze gewoon zelf, met hulp

mevrouw bij vader Bak gaan wonen.

door een multidisciplinair team.

van elkaar. Meneer Bak: ‘Ik zal het eerlijk

Meneer, mevrouw en vader Bak zijn later

zeggen, de verzorging is fantastisch! Er
zit natuurlijk verschil tussen mensen,
niet iedereen is hetzelfde.’ Mevrouw Bak
moest aan het begin wel even wennen
aan de verzorging, ‘Maar dat ging ook
wel weer snel’.

Het grote geheim
Mevrouw Bak is geboren in Okkenbroek.
In 1943 fietste mevrouw Bak samen
met haar zus van Okkenbroek naar
Deventer voor haar orgelles. Meneer Bak
was opgeroepen om te gaan werken in
Duitsland en was onderweg, samen met
een vriend, de trein uitgestapt. Mevrouw
Bak had gehoord dat er twee achttien
jarige mannen op het platteland zouden
onderduiken. Halverwege Deventer zag
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De

ouders

Zie mij

Creativiteit
zit in Bea’s
hart
Geïnspireerd door de films van Doris
Day maakte zij in haar jonge jaren
de mooiste jurken. Na een carrière
als coupeuse namen haar creatieve
uitingen andere vormen aan. Bea
verkocht onder andere droompoppetjes
en pretex-beelden op de Matsmarkt in
Purmerend. De herinnering aan deze
tijd is het fotoalbum op haar kamer. Bea
woont nu in De Mieuwijdt in Graft. De
activiteitenbegeleiding kijkt samen met
Bea hoe creativiteit een belangrijke rol
in haar leven blijft spelen. ●
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Nieuws uit
onze regio’s
FACT VVT Nederlandse primeur - Purmerend
We zijn in september in Purmerend

een instelling waar mogelijk voorkomen.

huisarts of casemanager. Het multi

gestart met een multidisciplinair FACT

Het aantal oneigenlijke opnamen op de

disciplinaire team met onder andere

VVT-team voor cliënten met complexe

spoedeisende hulp (SEH) en gedwongen

een

psychogeriatrische problematiek. Daar

crisisopnamen in verpleeghuizen nemen

verpleegkundig specialist, psycholoog,

mee zijn wij de eerste zorgorganisatie in

hierdoor af.

wijkverpleegkundige

Nederland!

specialist

ouderengeneeskunde,
en

casemanager

werkt samen om de cliënt thuis de nodige
Ouderen hebben vaker een combinatie

behandeling en begeleiding te geven.

Het FACT VVT-team biedt tijdens een

van lichamelijke en psychische klachten.

Wanneer de situatie stabiel is, wordt de

crisis

Het

cliënt overgedragen naar de reguliere

multidisciplinaire

zorg

in

de

multidisciplinaire

FACT-team

vertrouwde omgeving van de cliënt en

is gespecialiseerd in de behandeling

helpt om crises te voorkomen. Door de

van deze combinatie. Wanneer er een

zorg.

cliënt, zo lang als nodig, extra intensieve

crisissituatie dreigt, kan het FACT-team

Het FACT VVT-team is nu nog een pilot.

zorg thuis te bieden kunnen we opname in

worden ingeschakeld door bijvoorbeeld

Bij succes breiden we verder uit.

Proeftuin anders opleiden – Zaanstreek

n
Kloosterhof

E

Gouwzee

Een andere Nederlandse primeur hebben

De opleiding is op een andere, innovatieve

opgeleid door onze collega’s en OPPstap/

we met de proeftuin voor leerling-

en creatieve manier ingericht. Niet in de

ROC. Na het afronden van de opleiding

mede
werkers in de regio Zaanstreek.

schoolbanken maar op de werkvloer.

kunnen ze direct binnen De Zorgcirkel

Bij locaties Saenden en Torenerf gaan

Heeft iemand wat hulp nodig met … ? Dan

aan de slag, of als ze daar voor kiezen bij

we geschikte medewerkers opleiden en

krijgt hij/zij daar bij de eigen locatie les

collega’s in de regio.

binden. Het bijzondere van de proeftuin

in. Iedereen leert het vak zo op zijn eigen

is dat leerling-medewerkers zich geheel

manier en tempo.

op locatie al werkenderwijs voorbereiden
op een diploma helpende, verzorgende

28 zij-instromers starten in oktober met

en/of verpleegkundige.

hun opleiding. Ze worden in de praktijk

GRZPLUS – GRZ
GRZPLUS is de succesvolle samen

revalidatielocatie maar ook “gewoon”

Heliomare om revalidanten nóg beter te

werking

in het eigen huis.

helpen. Door de samenwerking kunnen

tussen

De

Zorgcirkel

en

Omring op het gebied van geriatrische

we ouderen specialistisch maatwerk

revalidatie en herstel in Noord-Holland.

Sinds de officiële start in maart 2018

bieden. Een voorbeeld? Een mevrouw

Door de specialistische kennis van beide

heeft GRZPLUS niet stil gezeten. Op

van

organisaties kunnen we alle stappen die

dit moment werkt GRZPLUS op zeven

fysiotherapie in haar regio ontvangt

een cliënt doorloopt in het revalidatie-

locaties in Noord-Holland. De samen

en

of

inrichten.

werking is bovendien verder uitgebreid.

verlaten. D

GRZPLUS werkt vanuit een topklinische

Sinds 25 juni werkt GRZPLUS samen met

hersteltraject

beter
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76

die

daarom

straks

gespecialiseerde

Heliomare

eerder

kan

Regionieuws

“Nieuw wonen met zorg” in wijk Broeckgouw - Edam – Volendam
Dit jaar ondertekende De Zorgcirkel

De appartementen Wonen met een Plus

ontmoetingsmogelijkheid

met

Edam-Volendam,

zijn bestemd voor vitale ouderen van

etage bestrijdt mogelijke eenzaamheid.

woningcorporaties Wooncompagnie en

wie één van de partners een (zware)

Door

De Vooruitgang de samenwerkings

zorgvraag kan hebben. Zodoende worden

alleenstaande ouderen en ook echtparen

overeenkomst die in 2020 moet leiden

stellen niet gescheiden als een van hen

het leven blijven leven in hun eigen

tot de realisatie van 40 appartementen

een zwaardere zorgvraag ontwikkelt.

vertrouwde omgeving. Een prachtige

Beschermd Wonen, 60 appartementen

Deze bewoners kunnen gebruikmaken

ontwikkeling

waarbij

Wonen met een Plus en een wijk-

van de services en diensten van De

toekomstige

bewoners

ontmoetingsruimte

de

gemeente

in

de

dit

op

woonzorgconcept

De

iedere
kunnen

Zorgcirkel

professionele

gemeente

Zorgcirkel. De appartementen Beschermd

(zware) zorg en ondersteuning thuis kan

Edam-Volendam. Een innovatief woon

Wonen zijn onder andere bestemd voor

bieden.

zorgconcept en -ontwerp waarbij wonen

alleenstaande ouderen met dementie of

en zorg financieel gescheiden zijn.

een andere zware zorgvraag. Een mooie

Inspiratiemiddagen Egmond – Heiloo
Eigen kracht, wat is dat nu eigenlijk?

regio.

werkgroep,

geladen. Naderhand ging men met elkaar

Hoe zet je dit in en hoe past het binnen

Meemakers, heeft in samenwerking met

in gesprek over belangrijke thema’s in de

de koers van De Zorgcirkel? Voor het

theatergroep Maranza twee geweldige

regio.

regioteam

vragen

middagen neergezet. Na een presentatie

genoeg om twee inspiratiemiddagen

van de huismeester werd door middel

te initiëren voor alle collega’s uit de

van een rollenspel de term eigen kracht

Egmond-Heiloo

De

organiserende

Proeftuin Platanenhof – Alkmaar
Op Platanenhof wonen ruim negentig

De visie op persoonsgericht werken was

Omdat de visie is ontstaan op basis

mensen

Platanenhof

en is ons kompas: het geeft richting voor

van verhalen van bewoners, familie en

is binnen Westerhout aangewezen als

hoe we met bewoners omgaan, maar ook

medewerkers van de Platanenhof is de

een proeftuin voor de nieuwe koers. In

met elkaar. Een kompas dat bepalend

proeftuin een succes en voorbeeld voor

mei 2017 is gestart met een kick-off.

is voor de manier van werken, de

anderen geworden. ●

De medewerkers van de Platanenhof,

organisatie van de zorg, de aansturing en

het

de inrichting. Daarom is de focusgroep

met

dementie.

reisgezelschap,

vrijwilligers

en

de cliëntenraad dachten met elkaar

persoonsgericht

na over het waarom van de nieuwe

van start gegaan en vele focusgroepen

koers. Leidende vragen: wat wilden

volgden. Tijdens het ontwikkelproces

we er uiteindelijk op Platanenhof mee

zijn kleine en grote stappen voorwaarts

bereiken? En op welke manier? Waar

gemaakt. Uiteindelijk is met een mooi

moesten we aan werken en wat moesten

feest

we achter ons laten?

afgesloten. Het stokje is overgedragen

afgelopen

werken

juni

de

als

proeftuin

aan de nieuwe zorgmanager-plus.
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eerste

Zorgcirkel in het kort

3500

1400

Persoonsgerichte
zorg aan ruim

26

medewerkers

vrijwilligers

7500

fysieke
zorglocaties

cliënten
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Op koers

De koers van De Zorgcirkel
In 2016 is de nieuwe koers van De Zorgcirkel van start gegaan. Met
twaalf strategische kaarten in een ‘koersdoosje’ gingen we op weg,
ieder in zijn eigen tempo en met eigen uitdagingen. En wat is er de
afgelopen twee jaar al veel bereikt!
Een belangrijke wijziging is dat de regie is teruggebracht naar

De regio’s worden ondersteund door het “ondersteuningslint”,

zes regio’s en iedere regio wordt bestuurd door een regioteam.

waarin disciplines zoals HR, ICT & Finance samenwerken voor
de regio’s. En dat gaat steeds beter. De behoefte van de regio is

In iedere regio ontstaan mooie initiatieven waar we trots op

altijd het uitgangspunt. Denk aan gemakkelijker online leren via

zijn. Denk aan de Leefcirkels in Volendam, de opening van

het Zorgcirkel Leerplein, verbeteren van eten en drinken en het

Amandelbloesem in Zaanstreek, en de lancering van GRZPLUS.

werken met iPads voor de thuiszorgmedewerkers.

Stuk voor stuk initiatieven die bijdragen aan betere zorg en een
maatschappij waar ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen.

We zijn op de goede weg en samen klimmen we omhoog…

Wil je meer weten over deze initiatieven en alles wat er verder in
2017 bereikt is? Check de nieuwe website www.zorgcirkel.nl, het
jaarverslag of vraag het je regioteam.
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Op koers

In de koers speelt onze omgeving een belangrijke rol. In de
maatschappij gebeurt namelijk van alles wat direct invloed heeft op de
ouderenzorg. Belangrijke ontwikkelingen waar zorgorganisaties nu
en de komende jaren op inspelen zijn vergrijzing, personeelstekorten
en een versnelling van technologische mogelijkheden.
De overheid heeft samen met zorgorganisaties plannen

De koers van de Zorgcirkel past precies bij de plannen van de

gemaakt. Met rapporten en afspraken zoals “Zorg op de juiste

overheid. Samen willen we ervoor zorgen dat ouderen zich

plek”, het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging en het arbeids

gezien en gewaardeerd voelen.

convenant werken we samen om goede ouderenzorg in de
toekomst mogelijk te houden. In de plannen gaat het onder

De antwoorden voor de toekomst liggen in ons netwerk. Zorg

andere over langer thuis wonen, doorbreken van eenzaamheid

voor ouderen bieden wij niet alleen. Dit doen we in de regio’s,

(bijvoorbeeld door het vergroten van het reisgezelschap) en

samen met cliënten, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en

door persoonsgerichte zorg aan cliënten zodat zij zich thuis

gemeenten. Samen maken we de ouderenzorg beter en anders

voelen bij zorglocaties.

waar nodig en ontwikkelen we nieuwe diensten.
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Op koers

In de toekomst gaan we een aantal dingen beter en anders
organiseren. Met de belangrijkste ontwikkeling: de behoefte van de
cliënt centraal, bij alles (!) wat we doen.

De accenten voor de komende jaren zijn in deze tekening te zien.

Om dit te bereiken hebben we leiderschap op elk niveau nodig.

De spot staat op “persoonsgerichte zorg” en “het huis” staat

Dat betekent voor jou: luister naar je eigen praktische wijsheid

centraal omdat we als Zorgcirkel meer voor cliënten thuis willen

en durf te doen wat juist voelt voor de cliënt en aansluit bij zijn/

betekenen. We willen mogelijk maken dat cliënten goed thuis

haar behoefte.

kunnen blijven wonen. Thuiszorg is daarbij heel belangrijk. Het
oliekannetje laat zien dat we verder moeten verbeteren.

Als je ziet wat collega’s samen in anderhalf jaar hebben bereikt
dan kunnen we ook deze ambitie met elkaar waarmaken.

Daarnaast gaan we ook andere punten verbeteren, dit kun je
zien op de tekening. Je ziet dat uit het huis verschillende handen

Samen werken we aan liefdevolle, professionele zorg.

met afbeeldingen verschijnen, bijvoorbeeld een “sterker reis
gezelschap”, “meer functies 24/7 beschikbaar” en “Top GRZ
meer ambulant laten werken”. Deze zeven punten worden
‘beter’ of ‘anders’.
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Op koers

Durf te dromen en kansen te pakken. Er is nog veel te doen en nog
veel te veranderen. We zijn nooit uitgeleerd en gaan met elkaar nog
veel realiseren. De vijf principes van De Zorgcirkel kunnen je helpen
bij de veranderingen.
• Start vanuit een droom.
• Beschrijf wat het oplevert voor cliënten.
• Betrek collega’s, organisaties of cliënten bij het idee om het zo succesvol te maken.
• Laat het idee eens bekijken door iemand vanuit een andere invalshoek. Die heeft er vaak net een andere kijk op.
• Ga het gewoon doen! Toets je idee en leer. Werkt het niet? Stoppen kan altijd nog. ●

Durf te dromen en
kansen te pakken
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Nooit uitgeleerd

‘Wanneer ik op mijn 62e
boventallig was verklaard,
had ik het ook gedaan.’
Anja Wilders

18

Dit is het!
Te oud om te leren? Wij spraken met Anja Wilders, 57 en net klaar
met haar opleiding verzorgende IG. En ambities voor een vervolg
opleiding? Die heeft ze natuurlijk nog genoeg.
Elk jaar, in september en februari,

kanten, dit is echt wat voor jou, jij zorgt

Door een tekort aan zorgmedewerkers

begint een nieuwe groep enthousiaste

hier ook altijd voor iedereen.’

heeft De Zorgcirkel samen met andere
zorgorganisaties afspraken gemaakt

leerlingen aan hun opleiding binnen
De Zorgcirkel. Dit zijn medewerkers

Binnen een jaar heeft Anja de opleiding

over extra opleidingsplaatsen. Huidige

van De Zorgcirkel die door willen

verzorgende IG behaald. Na haar stage

medewerkers maar ook enthousias

leren maar ook zij-instromers uit een

in Molentocht is zij gaan werken bij

telingen van buiten de zorg kunnen

ander vakgebied. Afhankelijk van hun

Thuiszorgteam Jaap van Praag. ‘Ik ben

verder leren tot helpende, verzorgende

eerdere opleiding doen zij versneld de

zo ontzettend leuk opgevangen door

IG of verpleegkundige. Zo werken we

opleiding tot helpende, verzorgende IG

mijn nieuwe collega’s’, laat ze ons

samen aan meer gediplomeerde mede

of verpleegkundige.

enthousiast weten. ‘Ik durf alles wel te

werkers in de zorgsector.

vragen of te zeggen.’
De medewerkers van De Zorgcirkel

‘Als iemand mij twintig jaar geleden
had gezegd dat ik in de zorg terecht zou

Wanneer Anja met oud-collega’s haar

zijn nooit uitgeleerd! Wil jij ook verder

komen, had ik ze voor gek verklaard’,

werkzaamheden bespreekt, krijgt ze

leren? Bespreek de mogelijkheden met

vertelt Anja. Tijdens haar vakantie met

regelmatig het bekende vooroordeel –

jouw leidinggevende.

een vriendin in Hongarije, kreeg haar

de zorg, dat is toch alleen maar poep

vriendin

De

opruimen? Mensen die helemaal onder

vriendin van Anja kwam bij thuiskomst

zitten? Ja, nou én antwoordt Anja dan,

in Nederland in het revalidatiecentrum

dat kan haar immers zelf ook gebeuren.

terecht. Omdat Anja wilde dat haar

‘Dan hoop ik dat ik ook lief geholpen

vriendin af en toe ook naar huis kon,

wordt.’ Welke taken Anja uitvoert, maakt

leerde zij medische handelingen van de

haar niets uit. ‘De zorg is echt mijn

verzorging. Het was op dat moment dat

roeping. Alle zorg geven vind ik fijn.’

twee

hersenbloedingen.

ze zich realiseerde: ‘Dit is het, dit heb ik
altijd al willen zijn.’

Dit jaar wil Anja verder met de opleiding
tot verpleegkundige niveau 4. ‘Soms

Op dat moment werkte Anja 38 jaar

hoor ik mensen zeggen, ik ben al 55,

bij de bank. ‘Het was mijn geluk dat

wat moet ik nou nog? Dan denk ik, wat

de bank mensen boventallig moest

een onzin. Als je iets echt wilt, dan moet

verklaren. Toen ik hoorde dat ik was

het toch kunnen. Het is een cliché, maar

gekozen, dacht ik, oh, wat heerlijk.’

hoe oud je ook bent, je bent nooit te oud

Op dat moment begon Anja aan het

om te leren. Wanneer ik op mijn 62e

opleidingsprogramma van De Zorgcirkel.

boventallig was verklaard had ik het ook

Voor haar collega’s kwam de overstap

gedaan. Mijn advies: doe gewoon wat je

niet als verrassing. ‘Ik hoorde aan alle

altijd al had willen doen.’ ●

19

Reisgezelschap “Zorggroep Ans”

‘Ze is gewoon
een goed
mens’
Peter Meinen is één van de mensen uit het reisgezelschap van
mevrouw Soest. Hij staat haar bij met verschillende taken,
bijvoorbeeld het kopen van een nieuw bed, een ritje naar de
tandarts maar ook het maken van een praatje. Dit doet hij niet
alleen, maar samen met anderen. ‘We doen het met elkaar.
Ze is gewoon een goed mens.’

20

Peters zoon was drie jaar oud toen ze op weg naar de
peuterspeelzaal langs mevrouw Soest en haar man liepen.
Meestal stonden ze in de tuin en maakten ze een praatje. Al
snel veranderde mevrouw Soest in oma Ans. Nu, elf jaar later,
heeft mevrouw Soest zorgbehoefte en is Peter één van de
personen in het netwerk, waar mevrouw Soest structureel op
terug kan vallen.
‘Het is niet zo dat ik wekelijks contact heb met Ans’,
vertelt Peter. ‘We dragen samen de zorg voor haar.’ In de
whatsappgroep “Zorggroep Ans” wordt besproken wie welke
taak op zich neemt. Een groep met vier - vijf mensen van
verschillende leeftijden, die verder geen relatie met elkaar
hebben. De verdeling van de taken staat niet vast, maar per
situatie kijken we wie hulp kan bieden. ●

Het reisgezelschap van een cliënt hoeft niet alleen te bestaan
uit mensen die een cliënt zelf om zich heen verzameld heeft. De
Zorgcirkel vindt het belangrijk om dit reisgezelschap te versterken,
omdat de cirkel van vertrouwde mensen die een cliënt om zich
heen heeft veelal kwetsbaar en kleiner wordt. Samen met andere
organisaties kijken we wat er mogelijk is om deze cirkel te versterken.
Zo verzamelen elke dinsdag vier cliënten van Westerhout voor een
ochtendje Bootcampen. Dit doen zij samen met hun buddy van Kopzorg Autstekend, het centrum voor kinderen en jongvolwassenen
met een vorm van autisme of AD(H)D. De organisaties hebben
de handen ineengeslagen om beide doelgroepen met elkaar te
verbinden. Iedere week kijken de jongeren en ouderen uit naar
het Bootcampen. De jongere en oudere vormen samen een duo
waardoor ze van elkaar kunnen leren.
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Specialistische zorg: geen dag hetzelfde

De afwisseling,
dat maakt mijn
werk zo mooi
Chronische beademing in Novawhere is een afdeling met een eigen verhaal. De specialistische medische
zorg die de verzorgenden hier bieden en de gevarieerde cliëntengroep maken het werken op deze afdeling
uitdagend. Geen dag is hetzelfde, legt Inge Bruyn-van Dijk uit. Inge werkt op de afdeling en vertelt wat er
bijzonder is aan werken als verzorgende IG op de afdeling Chronische beademing.

Onder, tweede van links: Inge Bruyn-van Dijk
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‘De cliënten hebben een zware
zorgvraag, het is van belang
om je te kunnen inleven in
hun situatie.’
Inge Bruyn-van Dijk

Inge heeft echt een zorghart. Al 27 jaar

dat je in situaties snel reageert en

Persoonlijke aandacht

werkt zij binnen de zorg en elke ochtend

kunt

kan

Voor Inge is het sociale aspect aan haar

vertrekt zij met een blij gevoel richting

gebeuren dat opeens de slangen van

werk erg belangrijk. ‘De cliënten hebben

haar werk. ‘Ik vind alle zorg geven

het beademingsapparaat los schieten.

een zware zorgvraag, het is van belang

mooi.’ Sinds twee jaar werkt zij op de

Het is dan van belang dat je alert blijft

om je te kunnen inleven in hun situatie.’

afdeling Chronische beademing. Ze gaat

en weet hoe je moet handelen.’ Terwijl

Naast de dagelijkse zorg is Inge ook

thuis de deur niet uit zonder haar portie

Inge de keuze maakt: hoestmachine

EVV’er

positiviteit. ‘Wanneer ik positiviteit,

gebruiken, uitzuigen of met een speciale

verzorgende).

vriendelijkheid en rust uitstraal, merk

ballon balloneren, moet zij een collega

vanuit De Zorgcirkel gekoppeld is aan

ik dit altijd aan de cliënten.’

alarmeren, zonder de kamer te verlaten.

een eigen cliënt. Samen met de cliënt

multitasken.

Inge:

‘Het

(Eerst
Dit

verantwoordelijke
betekent

dat

zij

en zijn of haar reisgezelschap kijkt de

Chronische beademing

Gezelligheid

EVV’er naar de behoefte van de cliënt.

Op de afdeling Chronische beademing

Naast het medische aspect is het voor

Door in gesprek te gaan, kan Inge op

wonen

permanent.

Inge belangrijk om gezelligheid naar

de behoefte inspelen. ‘Samen kijken wij

Cliënten met een verschillende achter

de afdeling te brengen. Zo heeft zij

of er bijvoorbeeld een stoelaanpassing

grond, tussen de 38 en 75 jaar oud,

vorig jaar, op eigen initiatief, een high

nodig is, of dat er een ziekenhuisbezoek

die allemaal hun eigen type zorg

tea voor de bewoners en hun familie

gepland moet worden.’ In het laatste

nodig hebben. Door een dwarslaesie

georganiseerd. De familie en de afdeling

geval gaat Inge mee, als professionals

of een ziekte als ALS hebben de

hadden allerlei lekkere hapjes gemaakt.

kunnen zij en haar collega’s dat extra

cliënten ondersteuning nodig van een

Op deze manier konden de cliënten en

stukje zorg geven. ‘Op deze manier

beademingsmachine.

de

hun familie de andere cliënten beter

leer je je cliënt weer anders kennen.

cliënten de machine nodig hebben,

leren kennen. Vol enthousiasme vertelt

Die afwisseling, dat maakt mijn werk

varieert tussen een paar keer per dag

Inge: ‘Het was een heel leuke, gezellige

zo mooi.’ ●

of continu.

middag.’

Medische handeling

Niet altijd even makkelijk

De specialistische zorg is uniek in

Op de afdeling Chronische beademing

de regio. Voor werken op de afdeling

werken is niet altijd even makkelijk.

Chronische beademing is het gevoel

Als verzorgende moet je wel tegen een

voor het medische aspect belangrijk.

stootje kunnen. De cliënten wonen hier

De meeste van de cliënten krijgen

permanent en het accepteren van de

beademing via een canule: een buisje

ziekte speelt een belangrijke rol op de

dat het ziekenhuis in de keel van

kamers. Inge: ‘De cliënten zijn vrolijk

de

acht

en vriendelijk, maar soms gebeurt er
iets waardoor zij ineens heel verdrietig

dagelijks

de
als

De

vaak

medewerkers

is

plaatst.

Hoe

zijn speciaal opgeleid in Utrecht om
Het

cliënt

cliënten

te

verzorgen.

of boos worden. Belangrijk is om dit niet

verzorgende

canule

belangrijk

persoonlijk op te vatten.’
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Collega’s aan het woord

Sanne Kaandorp
Zorgcoördinator

Glenda Herzi
Verzorgende

Saskia Smit
Wijkverpleegkundige

Een van de cliënten was groot fan

In een bericht op Facebook waren

Samen met Marjan Bronner heb ik de

van schrijfster Karin Slaugther. In de

medewerkers uit de zorg tijdens de

Medido (medicijndoos) geïntroduceerd

krant zag ik dat Karin Slaugther bij Van

nachtdienst in hun pyjama aan het werk.

binnen De Zorgcirkel. Medido is een

der Meulen’s Boekhandel in Alkmaar

Een collega tagde mij en een collega in

medicijndispenser van Philips, die werkt

boeken kwam signeren. In overleg met

het bericht omdat ze het echt iets voor

met een volautomatisch uitgiftesysteem.

mijn manager heb ik gekeken naar

ons vond. Op een nacht ben ik het gewoon

Als de cliënt binnen de gestelde tijd

de mogelijkheden voor mevrouw om

gaan proberen. Als een cliënt wakker was

de medicatie niet uitneemt, wordt een

hier heen te gaan. De eigenaar van de

geworden en niet naar bed wilde, kreeg

signaal naar de thuiszorg verzonden.

boekenhandel vond het zo’n leuk idee,

ik de cliënt door mijn pyjama sneller

De Medido helpt de cliënt zelfstandig te

waardoor

kreeg.

weer in bed. Ze vinden het heel logisch

functioneren. De medicijndispenser is nu

Toen we aankwamen op de duofiets

mevrouw

voorrang

om weer te gaan slapen als ik ook in mijn

ook in gebruik genomen in Volendam,

stonden 400 mensen in de rij. Wij werden

pyjama loop. Daarnaast zit mijn pyjama

Zeevang,

opgehaald door de beveiliger en mochten

gewoon erg lekker.

Beemster en Egmond.

meteen doorlopen. De cliënt zei: ‘We
lijken wel de koningin!’ Bij thuiskomst

De Zorgcirkel moedigt medewerkers aan

heb ik de foto’s van die dag op haar kamer

om eigen initiatief te nemen. Bespreek

gehangen. De dag heeft grote indruk op

het en probeer het. En achteraf zullen

haar gemaakt, ondanks de dementie

we de discussie voeren of zo’n initiatief

begon zij er steeds opnieuw over.

Zorgcirkel-breed ingezet kan worden.

Persoonsgericht werken en
persoonlijke aandacht:
wat is het verschil?

Waterland,

Purmerend,

Jij m
het ve

Binnen De Zorgcirkel werken we persoonsgericht vanuit het “vijf
behoeften-model”. Hierbij gaan we uit van de psychosociale
behoeften van iedere cliënt en de invloed daarvan op iemands
voelen en gedrag. Meer over dit model staat op het intranet van
De Zorgcirkel. Door met oprechte interesse in gesprek te gaan met

De twee begrippen lijken veel op elkaar, maar zijn toch

de cliënt en zijn of haar reisgezelschap leer je de cliënt kennen. Deze

niet hetzelfde. Persoonsgericht werken kan niet zonder

informatie is noodzakelijk om de cliënt zorg en begeleiding te geven

persoonlijke aandacht, maar gaat een flinke stap verder.

die aansluiten bij zijn of haar behoefte. Dit kan ook betekenen dat

Je past je handelingen en de vorm van aandacht dan

je soms iets niet doet, omdat je weet dat iemand behoefte heeft aan

echt af op de behoefte van de cliënt.

iets anders.
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Edith Nijland
Verpleegkundige

Mirjam van Belsen
Zorgmanager

Tessa Karsten
Ergotherapeut

Toen een cliënt bij ons nieuw op de

Een vrijwilliger van Zuidland helpt altijd

Wassen en kleden was voor een bewoner

afdeling kwam, verloor zij haar eetlust

met algemene taken zoals koffie zetten

met dementie niet comfortabel. Door

en ging in de weerstand. Ik ben gaan

of mensen ophalen. In gesprek met deze

de zware verzorging kregen meerdere

uitzoeken waarom dit was. Door in

vrijwilliger ontdekten wij dat zij, net

verzorgenden lichamelijke klachten. In

gesprek te gaan met de familie kwam ik

als onze bewoners, gek is op dansen.

gesprek met de dochter ontdekte ik dat de

erachter dat mevrouw altijd op zichzelf

Daarom heeft zij een optreden gegeven

bewoner zich vroeger altijd met Maya-

was. We hebben daarom een andere

en de cliënten vonden het prachtig.

zeep waste. Korte tijd later verzorgde

eetplek gezocht voor haar. Dat werkte!

Voortaan willen wij de behoefte van de

een verzorgende en ik mevrouw met

Vroeger vonden we dat iemand in de

vrijwilliger koppelen aan de behoefte van

Maya-zeep om haar de geur van vroeger

huiskamer hoorde te eten. Maar wat doe

de bewoners. Om te ontdekken wat de

te laten ervaren. Mevrouw begon zich

je zo iemand aan wanneer je altijd alleen

behoeften van vrijwilligers zijn, zijn we

te ontspannen en we konden contact

bent geweest? Door op haar kamer te

begonnen met een-op-eengesprekken.

met haar maken. Mevrouw keek rond in

eten, of aan een andere tafel dan de rest,

Misschien heeft hij of zij een bepaald

de kamer en ze was redelijk alert. Toen

ontspande zij zichtbaar.

talent, of een bepaalde behoefte die

zij in de rolstoel zat en ik de ketting om

aansluit bij de behoefte van een cliënt.

haar nek deed, zei ze: koud. Bijzonder

Hoe mooi is het als je de behoefte van

om te ervaren wat een reactie geuren van

beiden aan elkaar kunt koppelen?

vroeger kunnen opwekken. Mevrouw is

ij maakt
et verschil

met Maya-zeep verzorgd tot aan haar
overlijden dat tot haar laatste momenten
heeft bijgedragen aan meer comfort. ●

Neem de behoefte van de cliënt als uitgangspunt in plaats van een standaard aanbod. Dat draagt bij aan hoe iemand zich voelt en hoe hij/
zij goede zorg ervaart. Twee voorbeelden:

1	Als je bij iemand gaat zitten tijdens het eten en een praatje maakt,

2	Stel, je hebt je verdiept in een bewoner. Je weet daardoor dat

geef je persoonlijke aandacht. Als je ervoor zorgt dat iemand die

zij een goed gevoel krijgt door dingen met haar handen te

gewend is alleen voor de tv te eten dat ook in een woongroep kan

doen. Persoonsgerichte zorg is nu ervoor zorgen dat deze cliënt

blijven doen, dan is het persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte

regelmatig wat met haar handen doet.

zorg is dus niet iemand “dwingen” aan tafel met anderen te eten
omdat jij dat zelf gezellig vindt. Dat kan voor ongemak zorgen,
voor de cliënt en voor de omgeving.

25

Column

Ik ben toch zeker niet gek?
Villa Westervenne bezoek ik sinds 2017 op twee dagen in

aan het project DemenTalent. Ik probeer mijn capaciteiten

de week. Aanleiding is toenemende Parkinson dementie

dienstbaar te maken voor de nieuwsbrief van DemenTalent. Wat

gecombineerd met slijtage. Mijn naam is Han en ik ben bijna

ik waardeer in de activiteiten van DemenTalent is dat er in de

81 jaar jong. Tijdens mijn werkzame leven was ik docent Duits

nieuwsbrief ook plaats is voor eigen werk zoals mijn limericks

aan een middelbare school in Alkmaar. Naast mijn werk heb ik

of mijn schilderwerk.

veel aan jeugdzorg gedaan. Allereerst in de padvinderij, later als
vrijwilliger bij kerkelijke activiteiten.

Het blijft voor mij een vraag hoe we vanuit bestaande projecten
meer ruimte kunnen geven aan activiteiten rond de zorg, met

Ik ervaar mijn aanwezigheid bij WesterVenne vooral als een

name voor mensen met dementie. Ik denk: als ieder ruimte

verrijking van mijzelf omdat ik -als hulpbehoevende - serieus

kan vinden voor eigen talenten, kunnen we meewerken aan

genomen word. Ik probeer dat te bereiken door aan activiteiten

een opwaardering van bezoekers van Villa WesterVenne.

van bezoekers mee te werken. Daarnaast neem ik ook deel

Immers: ik heb wel dementie, maar ik ben niet gek! ●

Ik ben zo graag met taal aan ’t spelen,
wil, wat mooi is met je delen;
ik doe dat graag in woord en beeld
en heb de drukker al gemaild.
Ook hij zal zich dus niet vervelen.
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Technologie helpt

Bewegingsvrijheid met
Leefcirkels

Dementie? En zelfstandig een ommetje maken door Volendam? In
de toekomst kan dat! Met behulp van technologie: Leefcirkels.
Door deze technologie krijgen bewoners

Dewi

meer bewegingsvrijheid. Op dit moment

Leefcirkels. Dit houdt in dat zij binnen

Feijen

is

super-user

is het voor bewoners van de locatie

De Zorgcirkel de cirkels onderhoudt en

Gouwzee al mogelijk om bij de locatie

het eerste aanspreekpunt is. Dewi: ‘Door

De komende jaren zullen de Leefcirkels

vrij te bewegen. Deze cliënten dragen

de Leefcirkels hebben bewoners geen

verder uitgebreid worden. Het doel: het

een polsbandje waardoor deuren auto

opgesloten gevoel en krijgen ze meer

ommetje op de Dijk. Voor iedere bewoner

matisch openen. Gebaseerd op de zorg

vrijheid. Voor de medewerkers is het fijn

die dat wil. ●

behoefte en zelfstandigheid verschilt

om te kunnen zeggen “loop maar even

de cirkel waarin zij mogen bewegen per

naar beneden”, als bewoners onrustig

bewoner.

zijn. Door dat loopje worden mensen
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van

de

rustiger, en dat maakt ons werk leuker
en gemakkelijker.’

Samen bouwen
we aan de
ouderenzorg van
de toekomst.

Deel jouw verhaal en mail communicatie@zorgcirkel.com

