
Uniek

Thuiszorg 
Op pad met een 

wijkverpleeg- 
kundige

Carla Buntsma:
“Ik hang de clown  
  niet uit” 

JAARGANG 3, JULI 2019

In dit nummer onder andere:  
  

Ik doe
 groen. Wat 

doe jij?



      Uniek juli 2019    2

VARIA

Sinds kort is Hilda van Berkel 
voorzitter van de Cliëntenraad 
Thuiszorg. Zij stelt zich graag kort 
aan u voor en besluit met een 
interessante vraag.

Hilda van Berkel: “Ik ben 60 jaar, heb 
een man en een zoon en woon in Bode-
graven. Voordat ik 27 jaar geleden bij 
een groot ingenieurs- en adviesbureau 
ging werken, werkte ik 13 jaar als 
verpleegkundige en praktijkbegeleider/
docent verpleegkundige. Ik ben betrok- 
ken bij projecten waarbij kwaliteit,  
processen en veranderen centraal 
staan.” In de vorige Uniek werd een 
oproep geplaatst voor nieuwe leden van 
de Cliëntenraad. Die oproep liet haar 
niet los en riep bij haar de vraag op wie 
eigenlijk de belangen van haar schoon-
ouders behartigde. “Mijn antwoord 
daarop laat zich raden”, vervolgt Van 
Berkel. “Met nadruk doe ik een beroep 
op kinderen en andere vertegenwoordi-
gers van cliënten om lid te worden van 

Uw belangen behartigen

de cliëntenraad. Doet u mee? U kunt  
echt iets bijdragen!”

Neem voor meer informatie contact 
op met Xandra van der Kruk,  
ondersteuner van de Cliëntenraad  
Thuiszorg, via e-mail 
xandra.vanderkruk@zorgpartners.nl.
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Op 21 en 22 juni deed Zorgpartners 
Midden-Holland mee met Samen-
Loop voor Hoop Groene Hart. Een 
team van meer dan 25 medewer-
kers wandelde vierentwintig uur 
voor KWF Kankerbestrijding. 

Margot van der Starre, voorzitter  
Raad van Bestuur van Zorgpartners 
Midden-Holland: “Hoop krijgen lukt het 
beste wanneer situaties of mensen 

Samen 
lopen voor 

hoop

5hoopgevend zijn. Maar wat als zo’n 
situatie tegen zit? Je bijvoorbeeld te 
horen hebt gekregen een chronische  
of levensbedreigende ziekte te heb-
ben? Er geen zicht is op herstel? Het 
zijn situaties waarmee de mensen van 
Zorgpartners dagelijks op het werk 
mee te maken hebben. Zij zien wat 
hoop doet met kwetsbare ouderen, 
jongeren met niet aangeboren hersen-
letsel en met revalidanten. Zij onder-
vinden dat hoop geven zin heeft. Altijd 
en overal. Ook daarom droeg Zorgpart-
ners de KWF SamenLoop voor Hoop 
Groene Hart een warm hart toe.”

Hilda van Berkel

11

Foto: Pim Mul
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PRETTIG WONEN

    

Het zint me hier geweldig
In 1551 kwam dr. Boudewijn Ronsse vanuit Vlaanderen 
naar Gouda. Naar deze geneesheer is Ronssehof 
vernoemd. Begin deze eeuw werd een nieuw gebouw 
neergezet. Zorgpartners Midden-Holland heeft het 
laten ontwerpen vanuit het idee dat mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig willen wonen. Dat kan bijvoorbeeld 
in de 46 inleunwoningen. Anders dan aanleunwoningen 
zijn deze niet naast Ronssehof, maar erin gerealiseerd.

Veel te doen
Drie mensen die in Ronssehof wonen, zijn mevrouw  
Rietveld en de heren Van Buuren en Deelen. Mevrouw 
Rietveld verhuisde tien jaar geleden naar Ronssehof. “Ik  
ben een echte Goudse en heb op allerlei plekken in de stad 
gewoond. Vlak na de verhuizing naar Ronssehof overleed 
mijn man. Ondanks twijfel heb ik ervoor gekozen om hier  
te blijven wonen omdat ik verwachtte dat er voldoende 
afleiding zou zijn. En dat klopte; er zijn allerlei activiteiten 
zoals gymen, handwerken en klaverjassen. Ook kun je 
beneden in de gemeenschappelijke ruimte eten; je kunt  
kiezen tussen twee maaltijden. Ik puzzel en lees graag en 
doe vrijwilligerswerk zoals mensen naar de kerkdiensten 
brengen. Ook organiseren we eens per maand een koffie-
uurtje voor de bewoners van de inleunwoningen.” 

Kopje koffie
Meneer Van Buuren is, zoals hij zelf zegt ‘import’ en alweer 
dertig jaar woonachtig in Gouda waarvan drie jaar in 
Ronssehof. “Ik vind de centrale ligging heel prettig. Je zit 
vlakbij het station en er zijn supermarkten, artsen en 
tandartsen in de buurt. Als ik de voordeur achter me 
dichttrek, heb ik niet het idee dat ik in een groot complex 
woon. Tegelijkertijd heb je er wel de voordelen van: als er 
iets kapot is in de woning, wordt het gemaakt. En als je hulp 
nodig hebt, kun je op de hulpknop drukken. Als mensen 
benieuwd zijn naar de woning, zijn ze van harte uitgenodigd 
om een kopje koffie te komen drinken; dan krijgen ze een 
beter beeld van een inleunwoning dan via een plaatje op 
internet of in de krant!” l

Prachtig uitzicht 
Meneer Deelen, die bijna zijn hele leven in Achterbroek in 
de Krimpenerwaard heeft gewoond, zou zo’n drie jaar 
geleden samen met zijn vrouw in Ronssehof gaan wonen. 
“Toen zij overleed, heb ook ik getwijfeld of ik in mijn eentje 
naar de inleunwoning wilde verhuizen. Ik ben toen een paar 
keer ‘s avonds op een stoel midden in het appartement gaan 
zitten om te bepalen of ik hier wilde wonen. Het zint me hier 
geweldig; ik heb een vrij leven en een prachtig uitzicht. Ik 
kan bijna tot aan Rotterdam kijken.”

Meer informatie
Bent u benieuwd naar de inleunwoningen in Ronssehof? 
Of naar andere huurwoningen van Zorgpartners Midden- 
Holland? Kijk dan op www.zorgpartners.nl/huurwoningen

Mevrouw Rietveld

Meneer Van Buuren

Meneer Deelen
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DAGBESTEDING

Voordelen dagbesteding 
Het is zeker geen kwestie van falen als je kiest voor dagbe-
steding. Sterker nog, dagbesteding van Zorgpartners biedt 
veel voordelen. Zo is er een huiselijke omgeving gecreëerd 
waarin bezoekers gewoon zichzelf kunnen zijn. Zij krijgen 
hier meer structuur in hun dagelijks leven en komen onder 
de mensen. Er zijn praktische medische hulpmiddelen 
aanwezig en er is professionele begeleiding door verzorgen-
den en activiteitenbegeleiders. 
Marian Domburg, coördinator van de dagbesteding in 
Bodegraven: “Er is voor elk wat wils. Elke dag doen we aan 
gym, zitdansen of een spel met beweging. Twee keer per dag 
organiseren we een andere activiteit, bijvoorbeeld iets 
creatiefs, zingen of wandelen. Er zijn ook activiteiten gericht 
op kennis over vroeger. Bezoekers krijgen persoonlijke 
aandacht. Zo activeren we vaardigheden die nog bij hen 
aanwezig zijn. Niets moet. Zij kunnen ook gewoon rusten. 
Het belangrijkste is dat onze bezoekers een goed en veilig 
gevoel krijgen.” 

Faciliteiten
Omdat Zorgpartners dagbesteding aanbiedt in of nabij haar 

Elkaar ontmoeten, zinvolle activiteiten ondernemen en 
een fijne dag beleven. Bij de dagbesteding van Zorg-
partners is het mogelijk. Dagbesteding is er voor mensen 
die thuis wonen maar op lichamelijk, verstandelijk of 
sociaal gebied ondersteuning nodig hebben. Deze 
ondersteuning is niet alleen een uitkomst voor henzelf 
maar ook voor hun mantelzorgers, want zij hebben even 
tijd voor andere dingen. 

Dagbesteding biedt uitkomst 

Ondersteuning mantelzorger 
Voor sommige mantelzorgers is de keuze voor dagbesteding 
lastig omdat zij zich schuldig voelen. Dat merkt ook Hilda de 
Boer, hoofd Welzijn & Dagverzorging bij Souburgh in 
Waddinxveen: “We maken vaak mee dat mantelzorgers 
geestelijk en/of lichamelijk vermoeid zijn wanneer hun 
partners voor het eerst de dagbesteding bezoeken. Zij 
hebben er alles aan gedaan om hun partners zo goed 
mogelijk thuis te verzorgen. Bijna ten koste van de eigen 
gezondheid. Wanneer zij op zo’n moment van de huisarts 
horen dat de dagbesteding het beste voor beiden is, is dat in 
eerste instantie niet fijn. En dat is heel begrijpelijk, maar de 
dagbesteding biedt echt uitkomst.”

Simone Hobe en meneer Markensteijn
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centra, kunnen bezoekers gebruikmaken van de daar 
aanwezige faciliteiten. Zo is er regelmatig een kapper of 
pedicure aanwezig. Daarnaast is het mogelijk om (warm) te 
eten bij de dagbesteding. Wianne Verkroost is mantelzorger 
en zegt hierover: “Mijn moeder woont alleen en ik ben de 
enige dochter die in de buurt woont. Ik vond het geen fijn 
idee dat ze overdag veel alleen was en weinig mensen zag. 
Bij de dagbesteding krijgt ze goede zorg en wordt ze licha-
melijk en geestelijk geprikkeld. Daarnaast kookt mijn moeder 
niet meer zelf. Het is een prettig idee dat zij in elk geval op 
de dagen dat ze hier is een verse warme maaltijd krijgt.” 

Wilt u meer weten over de dagbesteding bij  
Zorgpartners Midden-Holland? 

Kosten
Voor deelname aan de dagbesteding moet een indicatie via 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij de 
gemeente worden aangevraagd. Het is ook mogelijk om een 
indicatie aan te vragen via de Wet langdurige zorg (Wlz) bij 
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zonder indicatie is 
het mogelijk om de dagbesteding via het persoonsgebonden 
budget (pgb) of uit eigen financiële middelen te bekostigen. 
Zorgpartners Midden-Holland kan ondersteuning bieden bij 
het aanvragen van de indicatie bij de gemeente. Ook zijn er 
mogelijkheden voor vervoer van en naar de dagbesteding. l

Slothoven
Poorthuisstraat 23
2861 DV Bergambacht
Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 tot 15.00 uur en eens in de twee weken op 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Souburgh
Prins Bernhardlaan 2
2741 DW Waddinxveen
Geopend op maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur

Vijverhof in Dienstencentrum Rijngaarde
Rijngaarde 4
2411 EV Bodegraven
Geopend op maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur (niet op feestdagen)

De Breeje Hendrick 
Nicolaas Beetsstraat 1
2941 TN Lekkerkerk
Geopend op maandag, woensdag en vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur

De Reehorst 
Treebord 19
2811 EA Reeuwijk
Geopend op maandag tot en met vrijdag 
van 9.45 tot 16.00 uur (niet op feestdagen)

Floravita
Boezemlaan 4
2771 VP Boskoop
Geopend op maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur

Prinsenhof 
Anna van Meertenstraat 10
2804 TL Gouda
Geopend op maandag tot en met vrijdag 
van 9.30 tot 16.00 uur

Savelberg
Savelberghof 200
2805 RX Gouda
Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur

Bodegraven
Boskoop

Reeuwijk

Waddinxveen
Oudewater

Zevenhuizen/ 
Moerkapelle

Moordrecht

Vlist

Schoonhoven
Nieuwerkerk a/d IJssel

Ouderkerk a/d IJssel

Bergambacht

Nederlek

Gouda

Kom vrijblijvend een keer langs op een van de 
locaties of kijk op de website: 
www.zorgpartners.nl/zorg-thuis/dagbesteding. 
Ook kunt u contact met ons opnemen via 
(0182) 723 723 of klantcontact@zorgpartners.nl. 

LOCATIES DAGBESTEDING 



RUBRIEKNAAM

Oostpolderweg 9
2741 MD  Waddinxveen

Tel. 0182 61 87 08
info@deverhuizers.nl www.deverhuizers.nl

Klanten waarderen 
ons met een9,4

Zorgverhuizingen

Handyman service

(Tijdelijke) opslag

Verhuizingen: van klein tot groot

VERGROTINGVERLICHTING ADL HULPMIDDELEN

Meridiaan 40, 2801 DA Gouda

SPRAAK 

Tafellamp daglicht 
€55,-

    Eschenbach handlichtloep      Sprekende kalenderklok                    WellnessProtectbril  
       € 76,-        € 109,-         € 169,-

Bezoek op afspraak onze 
showroom voor een 
deskundig advies.
tel. 0182-525 889

Of bestel gemakkelijk en snel 
via www.irishuys.nl
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Uniek in 
Thuiszorg

Meneer Boer en Annette de Jong



      Uniek juli 2019    8

THUISZORG

Op pad met wijkverpleegkundige 
Jolanda Bok

“Als wijkverpleegkundige in de 

thuiszorg is geen dag voor mij 

hetzelfde. Ik heb te maken 

met verschillende cliënten, 

diverse aandoeningen en werk 

in een team met meerdere 

disciplines. Het enige dat 

geen dag verandert, is mijn 

hart voor het vak. Mijn naam 

is Jolanda Bok en verplegen 

zit in mijn genen.”
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Op pad met wijkverpleegkundige 
Jolanda Bok

Jolanda werkt sinds anderhalf jaar bij 
Zorgpartners Midden-Holland als 
wijkverpleegkundige in Waddinxveen 
en Moordrecht. Daarvoor heeft zij als 
verpleegkundige in het ziekenhuis 
gewerkt. We gaan met haar een dag op 
stap zodat zij u kan laten zien wat er 
zoal op haar pad komt.

Geregeld
Jolanda: “Ik begin vandaag op kantoor 
met een aantal administratieve 
werkzaamheden en het checken van 
mijn e-mail en die van het wijkteam. 
Vaak komt daar werk uit voort. Nog 
even een zorgplan aanpassen en we 
kunnen naar onze eerste afspraak 
gaan. Die is bij een cliënt en zijn 
begeleider. De cliënt heeft een psychia-
trische stoornis en krijgt een keer per 
week zijn medicatie door ons toege-
diend. Eens in de zoveel tijd stemmen 
wij de zorg af op wat hij nodig heeft. 
We observeren hem en maken tijd voor 
een praatje. 
Een autorit en een aantal telefoontjes 
later heb ik contact met de familie van 
een andere cliënt. Zij wensen graag de 
zorg voor hun naaste uit te breiden. Ik 
bespreek de mogelijkheden en stem 
die vervolgens af met de planner van 
de thuiszorg. Geregeld.”

Hospice 
Waddinxveen heeft een hospice. Hier 
kunnen terminaal zieke mensen de 
laatste periode van hun leven door-
brengen. De thuiszorg van Zorgpart-
ners biedt er verpleegkundige zorg. 
Jolanda: “Samen met vrijwilligers, 
mantelzorgers en huisartsen zorgen we 
ervoor dat de laatste periode van het 
leven van een cliënt zo comfortabel 
mogelijk is. We bieden ondersteuning 
bij onder andere de verzorging, het 
aanreiken van medicatie, het aanslui-
ten en controleren van infuuspompen 
en het verzorgen van wonden. Vaak 
bouw je een band op met de cliënt en 
zijn naasten. Vandaag is er een cliënt 
overleden en bezoek ik zijn familie.”

Oplossen
“Na deze afspraak verzorg ik samen 
met een vrijwilliger een cliënt op bed”, 
vervolgt Jolanda. “We maken een 

praatje en observeren hem. Ik bel de apotheek om een 
bestelling te plaatsen. Ook voor het weekend zodat hij er 
zeker van is voldoende medicijnen te hebben. Een collega 
van het wijkteam belt. Of ik met spoed bij een cliënt langs 
wil gaan. Eigenlijk had hij vandaag geen zorg nodig. Maar 
cliënt heeft een nierdrain en er was sprake van lekkage. Er 
blijkt een scheurtje in het zakje te zitten. Ik los dit euvel op 
door een nieuw zakje aan de slang van de drain te bevesti-
gen. Opgelucht bedankt de cliënt mij voor de snelle komst.” 

Tot ziens! 
De volgende afspraak van Jolanda is in het revalidatie- 
centrum van Ronssehof in Gouda. “Als cliënten na hun 
ontslag bij Ronssehof thuiszorg krijgen, bezoeken wij hen 
eerst voordat ze naar huis gaan. De cliënt die ik bezoek is 
opgewekt. Hij mag morgen naar huis en krijgt daar thuiszorg. 
We maken kennis en ik stel hem vragen over zijn gezond-
heidstoestand en zorgvraag. Samen met een collega van 
Ronssehof verzorgen we zijn stoma en nemen daarna 
afscheid. ‘Ik hoop je snel weer te zien!’, roept hij mij enthou-
siast na. In de auto verwerk ik mijn aantekeningen zodat ik 
die later in de middag kan uitwerken.”

De dag zit er bijna op. De laatste bestemming is de thuiszorg-
post in Waddinxveen. Jolanda’s collega van de avonddienst 
is inmiddels gearriveerd. Jolanda: “We praten elkaar bij over 
onze cliënten waarna ik kan beginnen met het afwerken van 
mijn ‘to-do’ lijstje: afronden zorgplan cliënt, zorgtijd aan 
planner doorgeven, afmelden overbodige infuuspomp bij 
leverancier, vrijwilliger van de plaatselijke Zonnebloem 
inschakelen, enzovoorts.
Met een tevreden gevoel ga ik naar huis. Het was weer een 
bijzonder afwisselende dag in de thuiszorg!” l

“Ik hoop je snel 
weer te zien”, 
roept hij mij  
enthousiast na.
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THUISZORG

Het Volledig Pakket Thuis
Als u in aanmerking komt voor langdurig verblijf in een 
zorgcentrum maar liever zelfstandig blijft wonen, dan 
is het Volledig Pakket Thuis (VPT) wellicht interessant 
voor u. 

Bij het VPT staan uw wensen centraal. U bepaalt samen met 
ons hoe u het budget waarop u volgens uw indicatie recht 
heeft, het beste besteedt. Kiest u bijvoorbeeld om zelf of 
familieleden de maaltijden te (laten) verzorgen, dan blijft er 
financiële ruimte over voor andere zorg en diensten. Alle 
afspraken leggen we vast in een zorgplan. Deze afspraken 
worden regelmatig met u geëvalueerd. De thuiszorgmede-
werkers zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar.

Indicatie 
Voor het Volledig Pakket Thuis heeft u een indicatie van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De zorg wordt 
betaald vanuit de Wet langdurige zorg. Hierbij geldt een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Meer informatie over 
deze eigen bijdrage vindt u op de website van het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK); www.hetcak.nl. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het Volledig Pakket Thuis  
neemt u contact op met het Servicebureau Thuiszorg via: 
• (0182) 595 595 of 
• servicebureau.thuiszorg@zorgpartners.nl. 
U kunt ook kijken op www.zorgpartners.nl/zorg-thuis.

Het Elektronisch Cliënten Dossier 
De thuiszorgmedewerkers van Zorgpartners onder-
steunen mensen met verzorging en verpleging in hun 
eigen vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld door hen te 
helpen met douchen, het juiste gebruik van medicatie 
of de behandeling van een wond. Bij de zorg worden 
vaak meerdere zorgprofessionals en mantelzorgers 
ingeschakeld. Belangrijk hierbij is dat alle betrokkenen 
goed worden geïnformeerd zodat de zorg op elkaar 
afgestemd kan worden. Dat kan tegenwoordig bij de 
thuiszorg via het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). 

Snel, overzichtelijk en altijd beschikbaar
Het ECD bevat ondermeer het zorgplan en de rapportages 
van de thuiszorgmedewerkers. Zaken die voorheen als 
papieren dossier in een ordner bij de cliënten thuis werden 
bewaard, zijn nu via het ECD altijd en overal online door 
cliënten, mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers te 
raadplegen. Het dossier kan sneller worden bijgewerkt, is 
overzichtelijker en minder foutgevoelig. Na akkoord van de 
cliënt kunnen ook zorgprofessionals in de toekomst toegang 
tot zijn ECD krijgen. 

Informatiewinst
Reino Klop, wijkverpleegkundige in Boskoop en Reeuwijk, 
werkt met het ECD. 
“Ik kan nu eenvoudig de cliëntgegevens raadplegen die mijn 
collega’s hebben ingevoerd. Deze informatie is nuttig voor 
het overleg dat ik bijvoorbeeld met familieleden van 
cliënten en huisartsen heb. Per cliënt kan één mantelzorger 
op afstand het dossier inzien. Zo kan hij de rapportages 
lezen, afspraken in de agenda plannen en met de thuiszorg-
medewerkers communiceren. Dat is een stuk makkelijker 
dan via losse briefjes bij de cliënt thuis.”

Privacy 
De privacy van de cliënt wordt gewaardborgd door maat- 
regelen die voldoen aan de wettelijke eisen. Zo werken  
zorgmedewerkers met een dubbele inlogcode en gaat de 
informatie over een beveiligde internetlijn. Daarnaast 
bepaalt u (of uw mantelzorger) wie inzage heeft in uw 
gegevens. 

Meer informatie
Heeft u vragen over het Elektronisch Cliënten Dossier?
Neem contact met ons op via (0182) 723 723 of 
klantcontact@zorgpartners.nl.

De thuiszorg van Zorgpartners biedt de volgende zorg en 
diensten:
• Verpleging en persoonlijke verzorging, zo nodig 24 uur  

per dag.
• Ongeplande zorg, via een alarmknop oproepbaar.
• Individuele begeleiding thuis of bezoek aan een centrum-

voor dagbesteding.
• Maaltijden en drankjes, thuis of in een zorgcentrum bij  

u in de buurt.
• Huishoudelijke hulp.
• Welzijnsactiviteiten in een zorgcentrum bij u in de buurt.
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ACTIVITEIT

Ik hang  
de clown niet uit

Carla Buntsma gaat als contactclown naar zo’n vijftien 
zorginstellingen waaronder de locaties van Zorgpart-
ners Midden-Holland Souburgh in Waddinxveen en 
Floravita in Boskoop. Ze heeft daarbij wel een rode 
neus op maar ziet er verder anders uit dan je wellicht 
van een clown zou verwachten.

Zijn zoals je bent
Carla Buntsma: “Ik schmink mijn gezicht bijvoorbeeld niet, 
omdat ik het belangrijk vind dat ik zichtbaar blijf als mens. 
Mijn kleding stel ik samen door rommelmarkten en kring-
loopwinkels af te struinen op zoek naar verschillende stoffen 
en kleuren. Mensen gaan daar vanzelf aan voelen waardoor 
ik meteen contact met hen heb. De rode clownsneus 
versterkt mijn toegankelijkheid; door die op te zetten zeg ik 
indirect dat ik afwijk van de norm, van wat hoort. Dat geeft 
mensen een veilig gevoel: iedereen mag zijn zoals hij is.” 

Geen act
Zo’n 25 jaar geleden werkte Carla als logistiek medewerker 
in de zorg. “Voor een zomerfeestweek hadden we contact-
clowns uitgenodigd. Ik was erg onder de indruk van wat ze 
deden en vooral van het effect daarvan op de bewoners van 
het huis. Ik ben workshops en een clownsopleiding gaan 
volgen en heb een clownsnaam gekozen: Toet. Die naam is 
een eerbetoon aan mijn moeder; als ik met roze wangen 
thuiskwam van het buitenspelen zei ze dat ik zo’n lekker 
frisse toet had. Ik werk als zelfstandige en breng bezoeken 

aan mensen met dementie en mensen met een verstande- 
lijke beperking. Met de nadruk op ‘bezoeken’. Ik hang niet  
de clown uit of voer geen act op maar ga op mijn gevoel af.  
Ik ga naast een bewoner zitten, zoek contact, zing een liedje 
of doe mee met de geluiden die iemand maakt. Daarmee 
haal ik iemand uit z’n isolement. Dat hoor ik ook terug van 
familieleden; ze zeggen dat het fijn is om weer wat rust, wat 
vriendelijkheid terug te zien op het gezicht van bijvoorbeeld 
hun vader of moeder.”

We benne allemaal mooi
Het mooie is dat mensen met dementie en mensen met een 
verstandelijke beperking heel puur zijn; je merkt meteen wat 
ze wel en niet willen, mits je liefdevol en met respect met 
hen omgaat. Carla: “Ik heb me verdiept in mijn doelgroep. 
Niet alleen tijdens mijn opleiding tot activiteitenbegeleider 
maar ook door veel te lezen over dementie en wat dat met je 
doet. Daarnaast leer ik veel tijdens mijn werk. Bijvoorbeeld 
om positief in het leven te staan. Zo zei een bewoner pas 
tegen me: ‘Als het erop aankomt, benne we allemaal mooi’. 
En zo is het!” l



JewelEar, u hoort er weer bij!

• hoortoestellen
• tv-versterkers
• hoofdtelefoons
• gehoorbescherming
• tinnitus

Ronsseweg 1-B, Gouda
(tegenover het GHZ)

0182 74 34 00
www.jewelear.nl

De enige zelfstandige audicien van Gouda

Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers
van huis uit.

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

• PARTICULIERE VERHUIZINGEN • KANTOOR- EN BEDRIJFSVERHUIZINGEN • 

• NATIONALE- EN INTERNATIONALE VERHUIZINGEN •

• VERWARMDE EN BEVEILIGDE INBOEDEL-/ARCHIEFOPSLAG • VERHUISWINKEL • 
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ZORG EN TECHNIEK

Al honderden jaren bedenken uitvinders objecten die 
uit zichzelf blijven bewegen als ze eenmaal in gang zijn 
gezet. Objecten die het leven wat eenvoudiger maken, 
zoals machines in fabrieken die zware werkzaamheden 
overnemen van mensen. Ook in de zorg kan techniek 
het werk van mensen vergemakkelijken. Zo zorgt een 
tillift ervoor dat zorgmedewerkers cliënten eenvoudi-
ger kunnen verplaatsen van en naar bed. 
Niet alleen techniek, maar ook ict biedt mogelijk- 
heden. Zorgpartners Midden-Holland maakt daar 
dankbaar gebruik van. Om het leven van medewerkers 
én cliënten te vergemakkelijken.

Domotica
Savelberg bijvoorbeeld, een van de locaties van Zorgpart-
ners, maakt sinds 2015 gebruik van domotica. Bij domotica 
gaat het erom dat je techniek inzet voor een betere kwaliteit 
van wonen en leven. Je geeft mensen meer vrijheid, zonder 
dat hun veiligheid in gevaar is. Voorheen leefden bewoners 
met dementie op gesloten afdelingen, die ze alleen onder 
begeleiding konden verlaten. Nu hebben alle bewoners 
toegang tot drie leefcirkels: hun eigen afdeling, de rest van 
het gebouw en de tuin van Savelberg. Als ze naar een plek 
willen waar ze geen toegang toe hebben, wordt dat gesigna-
leerd door een speciale polsband en kan een verpleegkundi-
ge hen helpen weer terug te gaan naar hun eigen afdeling. 
Op de kamers zijn er sensoren die een signaal afgeven als 
een bewoner ’s nachts zijn bed uitgaat of zijn kamer verlaat. 
Hierdoor hebben bewoners meer rust, privacy en adequate-
re hulp: als er geen aanleiding is, hoeft een medewerker niet 
een paar keer per nacht de bewoner te storen tijdens de 
nachtrust. 

Slimme bril 
Op een aantal locaties experimenteren medewerkers van 
Zorgpartners met een ‘Smart Glass’, oftewel een slimme bril. 
Stel dat een verzorgende bij iemand langsgaat die een wond 
heeft. Ze heeft een vraag over de behandeling hiervan. Als 
een verzorgende de Smart Glass opzet, kan een specialistisch 
verpleegkundige wondzorg op afstand met haar meekijken 
en -luisteren en haar adviseren. Het voordeel voor de cliënt.
is dat hij of zij direct geholpen wordt, door een vertrouwd 
iemand. 

Elektronische dossiers
Zorgpartners Midden-Holland maakt gebruik van elektroni-
sche dossiers om de gegevens van cliënten op te slaan. Deze 
kunnen sneller worden ingevuld dan papieren dossiers. 
Daarnaast zijn ze altijd en overal online beschikbaar. Nog 
handiger is het dat de resultaten van bijvoorbeeld bloeddruk, 
bloedsuiker en gewicht met behulp van slimme meetappa- 
ratuur automatisch in de dossiers komen te staan. Daardoor 
is er geen kans meer op fouten bij het overtypen van de 
gegevens. l

Meer informatie 
Op www.zorgpartners.nl staan regelmatig nieuws- 
berichten over vernieuwingen in de zorg met behulp van 
techniek en ict. Vernieuwingen die niet alleen onze  
medewerkers helpen, maar ook onze cliënten! 

Marianne Timmerman, Senior applicatiebeheerder 
Zorgpartners Midden-Holland
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DUURZAAMHEID

Zorgpartners is zich ervan bewust dat zij als organisa-
tie de verantwoording heeft om een bijdrage te leveren 
aan de verduurzaming van de zorg. Mede daarom heeft 
zij eind vorig jaar met 131 andere partijen de Green 
Deal Zorg 2.0 ondertekend. Intussen zijn we ruim een 
half jaar verder. In die tijd heeft Zorgpartners ook op 
het gebied van duurzaamheid niet stil gezeten.

Wat is de Green Deal Zorg 2.0?
Ministeries, gemeenten en zorginstellingen hebben in de 
Green Deal Zorg 2.0 afspraken gemaakt om de zorg in 
Nederland duurzamer te maken. Gezamenlijk streven ze naar 
het terugdringen van CO2, zuiniger gebruik van grondstoffen, 
schoner water en een gezonde leefomgeving. Van de in 
totaal 6.000 organisaties in Nederland is Zorgpartners als 
één van de 132 partijen die de deal ondertekende, dus een 
voorloper.

Duurzaamheidscampagne: Groen moet je doen
Naar aanleiding van de Green Deal startte Zorgpartners op 
de eerste lentedag van 2019 de duurzaamheidscampagne 
‘Groen moet je doen’. Via deze campagne kaart Zorgpartners 

belangrijke onderwerpen aan zoals afvalscheiding en 
voedselverspilling. Andere thema’s die dit jaar volgen, zijn  
fit & lift en vervoer. Ter ondersteuning van de campagne  
is de virtuele duurzaamheidscoach DEMI in het leven 
geroepen. DEMI staat voor Duurzaam, Energiebewust, 
Maatschappelijk betrokken en Innovatief.

Milieuthermometer Zorg
De Milieuthermometer Zorg vormt een belangrijk onderdeel 
van het duurzaamheidsbeleid van Zorgpartners. Die biedt 
onder andere een actieplan met praktische maatregelen  
om aan wet- en regelgeving te voldoen. Medewerkers van 
drie Goudse centra van Zorgpartners hebben hard gewerkt 
om zulke maatregelen te treffen. En met succes. Vol trots 
ontvingen De Hanepraij, Gouwestein en Prinsenhof het 
bijbehorende bronzen certificaat van Corine Dijkstra, 
wethouder van de gemeente Gouda. Momenteel doen de 
centra Irishof, Savelberg en Ronssehof in Gouda hun best  
om het bronzen certificaat te behalen. Daarna volgen  
de centra in de Krimpenerwaard en ten noorden van Gouda.

“We zien dat veel centra nu al goed met duurzaamheid bezig 
zijn maar dat niet altijd volgens de richtlijnen van de Milieu- 
thermometer Zorg doen”, vertelt Jaco Appel, lid van het 
Kernteam Duurzaamheid. “Vandaar dat leden van ons team 
de centra bezoeken om te inventariseren wat daar op het 
gebied van duurzaamheid al goed gaat en wat er beter kan. 
Op basis van hun bevindingen krijgen de centra een lokaal 
plan van aanpak waarmee zij het eind van het jaar voldoen 
aan de doelstellingen van de Milieuthermometer Zorg. Zo is 
Zorgpartners niet alleen partner voor mensen, maar wordt 
het dat ook meer en meer voor het milieu. l

v.l.n.r.: Corine Dijkstra (wethouder gemeente Gouda), Martin Poot, Pauline Avontuur, Monica Riewald (De Hanepraij)

Ik doe groen. Wat doe jij?

Zorgpartners
ook voor 
het milieu

DEMI
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ZORG

Aanbevelingen voor minister  
De Jonge
Onlangs bezocht Clémence Ross, oud-staatssecretaris 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), De 
Hanepraij in Gouda. Zij is in opdracht van minister 
Hugo de Jonge landelijk aanjager om de mantel- en 
respijtzorg te versterken. Tijdens de inspiratie-avond 
werden ervaringen gedeeld en suggesties over dit 
thema gedaan. De organisatie was in handen van CDA 
Gouda, Zorgpartners Midden-Holland en Palet Welzijn.

Repijtzorg
Bij mantelzorg gaat het om mensen die structureel de ander 
– vaak de partner, een kind of ander een familielid – onder-
steunen en (mede) verzorgen. Om te voorkomen dat zij 
overbelast raken, kunnen mantelzorgers de zorg tijdelijk of 
volledig laten overnemen. Zo kunnen zij de zorg langer 
volhouden en zelf nieuwe energie opdoen. We noemen dat 
respijtzorg.

Aanbevelingen
Naast een aantal presentaties was het vooral de bedoeling 
om met elkaar in gesprek te gaan. Een opzet die slaagde 
gezien de reacties van de aanwezige professionals, mantel-
zorgers en vrijwilligers. Het werd een vruchtbare avond met 
als resultaat een lange lijst met aanbevelingen. Deze en 
andere aanbevelingen die Ross elders in het land ophaalde, 
werden door haar op 21 juni aan de minister overhandigd. l

Margot van der Starre,  
voorzitter Raad van Bestuur Zorgpartners Midden-Holland

Clémence Ross, landelijk aanjager mantel- en respijtzorg



RUBRIEKNAAM

Kijk voor meer activiteiten op onze website 
www.zorgpartners.nl/in-de-buurt. 
. 

Colofon
Redactie: Zorgpartners Midden-Holland, Miranda van Elswijk 
Fotografie: Zorgpartners Midden-Holland, Rob Glastra
Vormgeving: Mariël Lam grafisch ontwerp
Druk: Van Deventer, ’s Gravenzande

Boerenweek 
Nieuw in De Breeje Hendrick: een week 
lang één thema voor alle activiteiten 
zoals het boerenleven tijdens de boeren-
week van 19 tot en met 23 augustus 
2019. Het belooft een feest der herken-
ning te worden voor iedereen die iets 
met het platteland en de Krimpener-
waard heeft. Met boerenmarkt, verkoop 
van streekproducten en heerlijke 
barbecue. Bewoners, familieleden, 
omwonenden; iedereen is van harte 
welkom op het ‘erf’ van De Breeje 
Hendrick.

Plaats: De Breeje Hendrick (Nicolaas 
Beetsstraat 1, Lekkerkerk)
Data: van maandag 19 tot en met  
vrijdag 23 augustus 2019.

Beestenboel  
In verband met dierendag wordt het  
op woensdag 9 oktober in Slothoven  
een grote beestenboel compleet met 
biggen, cavia’s, kippen, konijnen, 
schapen en andere dieren. Er kan zelfs 
met de beesten worden geknuffeld. Ook 
worden er allerlei leuken spellen 
gespeeld en mooie prijzen verloot.
Bewoners en omwonenden, kinderen en 
ouder(s), zijn van harte welkom in deze 
kleine kinderboerderij.
Plaats: Slothoven (Poorthuisstraat 23  
in Bergambacht)
Datum: woensdag 9 oktober 2019
Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur
Gratis entree. 

15 oktober is de internationale Dag van 
de Witte Stok. Die dag wordt aandacht 
gevraagd voor het belang van een zelf- 
standig leven voor mensen met een 
visuele beperking. Dit jaar kan men de 
toegevoegde waarde van de onlangs 
vernieuwde belevings- en beweegtuin bij 
Irishof ervaren. Ook mensen zonder 
beperking kunnen dat via opdrachtjes 
met behulp van bijvoorbeeld een 
blinddoek, speciale bril en/of stok. 

Van Jetje
Muziekgroep ‘Van Jetje’ komt uit Gouda 
en bestaat uit zeventien zangeressen, 
drie muzikanten en een dirigente. Het 
repertoire bestaat uit liedjes met 
herinneringen, liedjes van nu, liedjes uit 
oost en west. Met plezier en met elkaar 
muziek maken, zowel solo als meerstem-
mig, kenmerkt ‘Van Jetje’.
Er kan volop worden meegezongen.

Plaats: Ridderzaal in Souburgh (Prins 
Bernhardlaan 2 in Waddinxveen)
Datum: Woensdag 18 september 2019 
van 19.30 tot 21.00 uur 
Kosten: € 4,25 (lid Servicepakket) en  
€ 5,50 (niet-lid). Bij deze prijs is een kop 
koffie of thee inbegrepen. 
Reserveren kan via de receptie, telefoon 
(0182) 61 43 66. 

Koersbal
Koersbal is een spel dat op een mat van 
8 bij 2 meter door twee teams van twee 
personen wordt gespeeld. Het doel is om 
de ballen zo dicht mogelijk bij een wit 
balletje, de ‘Jack’, te rollen. Het team dat 
de meeste van hun vier ballen het 
dichtste bij de Jack rolt, wint het spel.  
De ballen rollen echter niet in een rechte 
baan maar ‘koersen’ in een boog omdat 
ze niet rond zijn en het zwaartepunt niet 
in het midden ligt. Daardoor is koersbal 
altijd leuk, soms lastig maar door ieder- 
een te leren. Welkom bij koersbalvereni-
ging “De Gouwe Bal” in Gouwestein. 

Plaats: Plaza Gouwestein (Van Bergen 
IJzendoornpark 7 in Gouda)
Tijd: Elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 
uur.
Kosten: € 30,- voor een halfjaarlijks 
lidmaatschap.
Meer informatie via het welzijnsteam 
van Gouwestein.

Dag van de Witte Stok

Plaats: Irishof (Middenmolenplein 266 
in Gouda) 
Datum: Dinsdag 15 oktober 2019


