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‘Ik heb het hier
naar mijn zin’
‘We staan aan de
wieg van toekomstige
zorgverleners’
‘Een vertrouwd gezicht
maakt gelukkig’
‘We wonen weer
samen’
‘Je hart moet op de
goede plaats zitten’

‘Mensen hebben je nodig,
dat geeft veel voldoening!’
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Wanneer ik over de
afdelingen loop en word
aangesproken door
cliënten en medewerkers,
dan kan ik vaak alleen
maar concluderen: …wat
een fijn stel mensen bij
elkaar! Cliënten, die onze
zorg en ondersteuning
zo hard nodig hebben,
maar die soms de dupe
zijn van het landelijke
personeelstekort
in de zorg. En mijn
medewerkers, die zich
voor de volle 100%
inzetten, maar die het,
eveneens dankzij de
personeelskrapte, soms
met die 100% maar
amper redden. En toch
blijven cliënten dankbaar
en begripvol en blijven
mijn medewerkers
vriendelijk en
behulpzaam.

Voorwoord
Ik besef uiteraard dat het ook wel eens niet lekker loopt. En dat is logisch, we
hebben immers allemaal wel eens een off-day. Cliënten kunnen, mede door het
achterliggende ziektebeeld, minder vriendelijk reageren en ook medewerkers
hebben dagen waarop ze die 100% er met geen mogelijkheid uitgeperst krijgen.
En dat is best lastig, want zij werken met mensen en daarom wordt verwacht
dat ze altijd staan ingeschakeld op standje vrolijk en geduldig. Dat dit laatste
ook nog zo vaak lukt vind ik bewonderenswaardig.
In deze editie van het InfoKruispunt leest u veel verhalen over hoe cliënten en
medewerkers het wonen of werken bij Stichting Eykenburg ervaren. Waarom
kozen cliënten voor de stichting? En wat vinden mijn medewerkers zo leuk
aan hun werk? Wij zijn een 24-uurs organisatie… wie zijn die ‘nachtuilen’
die ’s nachts over onze cliënten waken en alles in de gaten houden? Om
antwoord te krijgen op deze vragen, gingen wij in gesprek met onze cliënten en
medewerkers. Ieders beleving verschilt. En belevingsgericht en persoonsgericht
denken en handelen, dat is uiteindelijk toch wat we willen.
Uiteraard kijken we ook naar de toekomst. We willen er alles aan doen om
studenten van nu klaar te stomen en te enthousiasmeren voor het mooie werk
in de zorg. Op onze twee praktijkleerafdelingen bieden wij hen dan ook alle
kans en ruimte om zelf te ervaren, te leren, te zien, fouten te maken, daar weer
van te leren en te genieten van het vak.
In het kader van het vooruit denken, heb ik een interview gegeven over de
zogeheten ‘minisamenleving’. Veranderingen en ontwikkelingen in de zorg
dwingen ons om anders naar de zorg te gaan kijken. Ik heb er zelf vertrouwen
in dat wij onze cliënten ook in de toekomst kunnen blijven helpen en
ondersteunen, maar dit vraagt in sommige gevallen een andere inzet van met
name onze medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers.
Wanneer ik het over onze stichting heb, dan gaat dit uiteraard niet alleen over
de verpleeghuiszorg en ondersteuning die wij bieden op onze twee locaties.
Onze cliënten zijn te vinden in alle wijken van Den Haag. Als je je bedenkt dat
bijna een derde van onze medewerkers buiten onze locaties werkt, dan kun
je wel nagaan hoeveel cliënten wij bedienen op het gebied van met name
huishoudelijke hulp, maar ook verpleging en begeleiding in de wijk. Ook zij
komen aan het woord in deze editie van het InfoKruispunt.
Veel leesplezier!

‘We staan aan de wieg
van toekomstige
zorgverleners’
‘Ik heb hier zoveel
geleerd!’
‘Je hart moet op de
goede plaats zitten’
Puzzel
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Alex Reede
Raad van Bestuur
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Korte berichten
Collega’s huishoudelijke
verzorging zetten 100-jarige
cliënt in het zonnetje
Mevrouw Orsel-van der Doorn werd 16 augustus maar
liefst 100 jaar! Reden voor de teamleiders en collega’s
van de extramurale huishouding om haar uitgebreid te
feliciteren met deze heugelijke mijlpaal. Collega Astrid
Nolten had de eer om een prachtige grote bos bloemen
te overhandigen namens Stichting Eykenburg. Astrid
komt al ruim acht jaar elke maandagochtend bij de
jubilaris voor de huishoudelijke verzorging. Ze kennen
elkaar dan ook ondertussen erg goed.

Samenwerking
Stichting Eykenburg en
Woonzorg Nederland

door haar familie, en een bezoek van de burgemeester
vinden natuurlijk op haar verjaardag plaats. Ze
vertrouwde me al toe dat ze de dag na haar verjaardag
best uitgeput zal zijn. Maar vind je het gek, 100 jaar!
Dat is niet niks.”

Stichting Eykenburg is een samenwerking aangegaan
met Woonzorg Nederland en dan specifiek voor het in
stadsdeel Moerwijk gelegen woon-zorgcomplex Het
Coornhert. Deze samenwerking sluit goed aan bij hoe
wij invulling willen geven aan de visie op wijkgericht
werken en stelt ons in staat om ons zorggebied buiten
Segbroek uit te breiden.

Contactclowns Polly & Pleun
op bezoek in Het Zamen

Astrid: “Mevrouw Orsel-van der Doorn voelde zich
helemaal vereerd. Ze vond de bloemen echt prachtig!
En ze was verrast dat ze een dag voor haar officiële
verjaardag al in het zonnetje werd gezet. Verder was het
een maandagochtend zoals alle andere. Alhoewel, een
envelop met het kroontje van het koningshuis zat wel
tussen de post. De grote feestelijkheden, georganiseerd

Dat onze casemanager dementie Patricia Vermeulen
ook contactclown is, dat wisten velen van ons en
onze cliënten niet. Maar wat maakte zij samen met
collega contactclown Monique het verschil voor onze
cliënten! Samen gingen zij, als de dames Polly & Pleun,
op bezoek bij de cliënten van de afdeling Vincent van
Goghstraat.

Gezamenlijke viering
Indische Koempoelan
Bij Stichting Eykenburg is iedereen welkom. Om elkaars
feestdagen en gebruiken (beter) te leren kennen,
worden ieder jaar een viertal jaarlijks wisselende
culturele feesten gezamenlijk gevierd om zo kennis te
maken met elkaars kleurrijke feesten en gewoontes.
Na Eid-al-fitr, ook wel bekend als het Suikerfeest, werd
er begin augustus een aantal dagen stilgestaan bij de
Indische Koempoelan. Een aantal dagen aangezien
deze Indische feestelijke bijeenkomst, in tegenstelling
tot veel andere culturele of religieuze feestdagen, geen
feestdag is, maar een wijze van feestvieren en daarmee
niet aan een vaste datum gekoppeld is.
Zowel in Huize Eykenburg als in Het Zamen hebben
onze medewerkers en cliënten mogen genieten
van heerlijke Indische hapjes en drankjes en was er
een optreden van de Indische band ‘Frans en zijn
Boys’. Tevens was er in Huize Eykenburg een loterij
georganiseerd en in Het Zamen een Rad van Fortuin.
Voor zowel onze cliënten als onze medewerkers was dit
een leuke en smaakvolle manier om kennis te maken
met de Indische cultuur.
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Het was bijzonder om te zien en te ervaren wat deze
clowns allemaal teweeg kunnen brengen op een
psychogeriatrische afdeling. Een bewoner die vaak
heel erg boos of verdrietig is, was meteen vrolijk en
opgewekt na hun bezoek. Ook voor de andere cliënten
van de afdeling was het een bezoek met grappen
en grollen en soms met een traan. Als kers op de
taart zijn de dames ook nog even op visite geweest
op afdeling Cor Damstraat. Het was een geweldige
middag, zowel voor Polly & Pleun als voor onze
bewoners en collega’s.

In Het Coornhert kunnen 60-plussers zelfstandig
wonen, maar met de zorgmogelijkheden van
Stichting Eykenburg op afroep. De huidige en
toekomstige bewoners kunnen gebruikmaken
van onze diensten op het gebied van thuiszorg of
huishoudelijke ondersteuning. Tevens kunnen zij,
maar ook buurtbewoners, aansluiten bij de door ons
georganiseerde welzijnsactiviteiten. In de toekomst
zal bekeken worden of Stichting Eykenburg ook haar
zorg- en dienstverlening in de wijken rondom Het
Coornhert kan aanbieden.
Mocht u op zoek zijn naar een appartement met zorg
op afroep of heeft u vragen over de mogelijkheden in
Het Coornhert dan kunt u contact opnemen met onze
woonconsulenten via 070 - 750 73 80.
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Reshma en Brigitte schitteren in ‘Kookstudio’ uitzending
In een maar liefst 16 minuten durende film over de
Kookstudio schitteren collega’s Reshma en Brigitte
in de hoofdrol. Voor de rubriek ‘Aan tafel’ van het
medium Haagse Dingen, vertellen zij Pieter Sekeris en
cameraman Dennis Simonis, over het belang van de
Kookstudio voor onze cliënten. En vooral hoe onmisbaar
de steun en inzet van vrijwilligers daarbij is. Tijdens de
opnames werd er, samen met de donderdagochtend
‘herenkookkliek’ en Pieter, een heerlijke maaltijd bereid
die vervolgens gezellig aan tafel werd opgegeten.

Maatjes en vrijwilligers gezocht

Stichting Eykenburg is op zoek naar vrijwilligers en
maatjes voor onze cliënten. Heeft u, of iemand die
u kent, interesse in vrijwilligerswerk? Neemt u dan
contact op met Branca van Swinderen via
vrijwilligers@eykenburg.nl of via 06 – 11 31 63 98.

Briefwisseling met kinderen De Vlierboom een groot succes

De laatste uitgebreide brieven werden voor de
zomervakantie dan ook opnieuw met een glimlach
ontvangen. Om de kinderen te bedanken hadden de
cliënten een cadeautje voor hen. De kinderen verrasten
de bewoners op hun beurt met persoonlijke posters
welke onder het genot van limonade en chips werden

Farida en Jawahir in
MediVacature gids
In de 21e editie van MediVacature
vertellen Farida en Jawahir over hun
werkervaringen bij Stichting Eykenburg.
Naast het persoonlijke verhaal van
de twee dames, staat er ook nog
een paginagrote advertentie in met
medewerking van Ana en Floyd. Dit
carrièremagazine wordt verspreid
onder alle afgestudeerden in de zorg in
Nederland. Een prachtige promotiekans
dus voor Stichting Eykenburg dankzij de
medewerking van onze collega’s!
Scan de QR-codes om de verhalen te
kunnen lezen.

Ruim 50% van de 95-plussers woont zelfstandig thuis.

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig.
Voornaamste reden: een goede gezondheid. Ook het
aanbod van zorg thuis speelt een belangrijke rol.

Het item is uitgezonden op de regionale tv. Uitzending
gemist? Zie dan de QR-code.

Het afgelopen schooljaar hebben kinderen van OBS
De Vlierboom brieven geschreven voor onze cliënten
in Huize Eykenburg. Samen met juf Ilona werden de
brieven maandelijks gebracht. Brigitte van team Welzijn
beantwoordde samen met de cliënten de brieven en
bezorgde deze op school. Zowel door de bewoners als de
kinderen werd er reikhalzend naar de post en bezoekjes
uitgekeken.

Feitjes
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besproken. Zo konden de kinderen én cliënten elkaar nog
beter leren kennen.
De kinderen beloofden nog een keer terug te komen
om samen pannenkoeken te bakken. Medio september
wordt die belofte ingelost waarna de briefwisseling ook
weer van start zal gaan met een nieuwe groep kinderen.

Naar verwachting verdrievoudigt het aantal 90-plussers in 2040 naar 340.000.
Het aantal thuiswonende ouderen groeit naar verwachting harder dan het
aantal ouderen in het verpleeghuis. Het aantal thuiswonende ouderen
verdubbelt in 2040 naar ruim 2,5 miljoen.

Er is een toenemende vraag naar woonvormen tussen thuis en verpleeghuis in en
een duidelijke behoefte aan diversiteit en (cultuur)specifieke woonvormen.
Een meerderheid van de ouderen staat open voor meer gemeenschappelijk wonen.

De gemiddelde leeftijd van een bewoner in een
verpleeghuis is 85 jaar; vrouwelijke bewoners zijn
gemiddeld 86 jaar, mannen gemiddeld 83 jaar.
89% van de bewoners heeft een Nederlandse achtergrond,
9% een westerse (veelal Europese) migratieachtergrond en
2% een niet-westerse migratieachtergrond.
Bijna twee derde van de bewoners van verpleeghuizen
is weduwe of weduwnaar.
23% woont samen in hetzelfde appartement
17% woont in hetzelfde huis, maar in een ander appartement
53% waarbij de partner nog zelfstandig woont
7% heeft een andere woonsituatie
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, ActiZ Witboek ouderen zorg wonen
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Geen wijk is hetzelfde. Dat
wordt dus echt zorg op
maat?

als het ware daarbinnen geclusterd. Uitzondering hierop is
de huishoudelijke hulp, die wij in heel Den Haag bieden.”

“Dat klopt! Deze wijkgerichte
benadering betekent dat ons zorgen dienstenpakket, en de invulling
hiervan, per wijk verschilt. De
cliënt en zijn zorgbehoefte in
de wijk is het uitgangspunt en
stuurt ons aanbod. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van
hetgeen reeds aanwezig is in
de wijk. Het sociale netwerk
bijvoorbeeld wordt actief ingezet
en gestimuleerd.”

Voor medewerkers en cliënten is dit even
omdenken?

Hoe verhoudt het
persoonsgerichte zich tot
het wijkgerichte?

De minisamenleving: Samen sterk in de wijk
In veel Haagse wijken is er sprake van een grote diversiteit aan inwoners, met verschillende
achtergronden, gewoonten, behoeften en problematiek. Deze gemêleerdheid geeft kleur en reuring aan
de wijk. Tegelijkertijd vormt het een uitdaging om de wijkbewoners de juiste zorg en ondersteuning te
bieden, opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en daarbij de regie over hun leven
behouden.
“Om hier als zorgorganisatie een zo goed mogelijke
invulling aan te geven, geloven wij bij Stichting Eykenburg
in een wijkgerichte benadering.” Aan het woord is
bestuurder Alex Reede. Realistisch, met een duidelijke
toekomstvisie en in staat om buiten de gebruikelijke
kaders te denken. “Om onze zorg- en dienstverlening
zo ‘toekomst-proof’ mogelijk te maken, zullen wij uit
onze comfortzone moeten stappen en moeten denken
én handelen vanuit de drie belangrijke pijlers die door
de overheid zijn gedefinieerd: wat je zelf kunt moet je
zelf doen, wat je thuis kunt moet je thuis doen en wat je
digitaal kunt moet je digitaal doen. Die zienswijze vraagt
om een andere aanpak.
En daarnaast, de vergrijzing in Nederland en dan met
name in de regio, tezamen met het groeiend tekort
aan medewerkers in de zorg, vraagt of liever gezegd:
schreeuwt om een andere aanpak. Mensen zullen steeds
langer thuis blijven wonen. We kunnen het ons niet

meer permitteren te denken in hokjes zoals doelgroepen,
sectoren en financieringsstromen. Meer dan ooit
moeten wij uitgaan van de cliënt, van verbondenheid,
wederzijds respect en het versterken van de sociale
cohesie in de wijk.

‘De cliënt en zijn
zorgbehoefte in de wijk
is het uitgangspunt’
De wijk is een minisamenleving, waarbij mensen voor
elkaar zorgen, verbonden zijn en er voor elkaar zijn
wanneer dat nodig is. Door onze dienstverlening als
het ware te gieten in verschillende mallen, passend bij
de verschillende minisamenlevingen, kunnen wij onze
cliënten en hun naasten persoonsgericht ontzorgen én ze
in de eigen veilige en vertrouwde omgeving qua zorg en
welzijn datgene bieden wat zij nodig hebben.”
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“Iedere cliënt afzonderlijk
staat centraal en de zorg en
ondersteuning die wij bieden
zal dus niet als een standaard
sausje over alle cliënten in de wijk
worden gegoten. De behoeften
en mogelijkheden van de cliënt
in de verschillende fases van zijn
leven, de zogeheten ‘cliëntreis’ is
steeds het uitgangspunt De cliënt heeft en houdt daarbij
één aanspreekpunt zodat hij, zodra hij een volgende stap
maakt in zijn cliëntreis, niet steeds opnieuw zijn verhaal
hoeft te doen. Dat scheelt tijd en ergernissen.
Daarbij maken wij de overstap van ‘zorgen voor’ naar
‘zorgen dat’. Ook wanneer wij aan een vraag niet kunnen
voldoen en dus niet zelf kunnen ‘zorgen voor’, dan kunnen
wij er natuurlijk wel voor ‘zorgen dat’ het geregeld wordt
met behulp van voorzieningen in de wijk of samenwerking
met andere organisaties. Dat we daarbij gebruik kunnen
maken van voorzieningen en sociale cohesie in de wijk,
is alleen maar een welkome tool. De wijk waar iemand
woont, zeker als hij daar al wat langer woont, zegt vaak
iets over waar deze persoon zich prettig bij voelt. Zeker als
het gaat om welzijn van de cliënt, laten we mogelijkheden
liggen wanneer we niets met dat gegeven doen. Wanneer
we dit alles als leidraad blijven houden, wordt de
betrokkenheid van de cliënt zelf bij het hele zorgproces
juist alleen maar geïntensiveerd.”

Den Haag is best groot!
“Eens. En om onze cliënten optimaal te kunnen ontzorgen
en kwaliteit te borgen, hebben wij de keuze gemaakt ons
te beperken tot de wijken binnen een bepaalde reikwijdte
rondom onze bestaande locaties. Zorg en diensten worden

“Oh, ja zeker! Ik besef dat deze nieuwe benadering
van ondersteuning en zorg ook van mijn medewerkers
een bepaalde omschakeling vraagt. Daarover zijn we
in gesprek, maar ik hoop dat zij hier ook de voordelen
van zien. Deze persoonsgerichte omslag kan onze
medewerkers juist meer eigen regie bieden bij het
indelen van de werkzaamheden. Zolang er goede
afspraken worden gemaakt en de cliënt centraal blijft
staan is er veel bespreekbaar. Uiteraard zullen wij
goed moeten blijven communiceren met de cliënt
en, waar mogelijk en wenselijk, gebruik maken van
het netwerk rondom de cliënt. Denk hierbij aan
mantelzorgers, kennissen, vrienden en vrijwilligers,
maar ook aan de samenwerking met andere
zorgorganisaties en instanties.”

‘Verpleeghuiszorg, zoals wij
die nu kennen, zal altijd
blijven bestaan’
En dat allemaal in plaats van hoe het nu gaat?
“Nee, zeker niet! Verpleeghuiszorg, zoals wij die nu
kennen, zal altijd blijven. Mensen zullen weliswaar steeds
langer thuis blijven wonen, maar voor sommige cliënten
is dat nu eenmaal echt niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld
aan mensen die te maken krijgen met dementie of
somatische klachten waarmee men thuis uit praktisch
oogpunt niet uit de voeten kan. Daarnaast gaan wij ook
niet bij onze huidige cliënten langs de deuren met de
boodschap dat we het vanaf vandaag helemaal anders
gaan aanpakken. In principe blijven al onze diensten
bestaan. We maken alleen een drempelloze koppeling
tussen alle aspecten, waardoor de eerder genoemde
cliëntreis veel soepeler en natuurlijker verloopt.”

Klinkt allemaal logisch, maar dit is niet zomaar
even gepiept toch?
“Nee, dit alles bedenken is één, maar de uitwerking
ervan heeft meer voeten in de aarde. Daarnaast heeft
het op toekomstbestendige wijze herinrichten van
zorg en ontzorging tijd nodig en vraagt het ook om
cultuurverandering in onze organisatie. En dat is iets wat
je niet van de ene op de andere dag rond hebt. Het gaat
hierbij dan ook om een omschakeling die gefaseerd zal
plaatsvinden. Om te komen tot deze andere manier van
werken én denken, is een aantal projecten geformuleerd
die gezamenlijk de omslag naar wijkgericht werken
mogelijk moet maken”.
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Wat voor projecten?
“Zo is er een projectteam dat zich bezighoudt met
mantelzorgers en vrijwilligers. Elke cliënt is anders en
heeft andere behoeftes, ondersteuningswensen en eisen.
De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers zal, denkend
vanuit de cliënt, meer op maat kunnen aansluiten dan nu
het geval is. Een tweede deelproject is het opzetten van
een centraal cliëntcontactcentrum om de cliënt vanuit
één centraal punt van informatie te kunnen voorzien,
ongeacht van welke dienst de cliënt gebruik maakt of
wil gaan maken. Als derde noem ik het project dat zich
richt op het opzetten en implementeren van integrale
teams. Wanneer wij het hebben over geclusterde zorg
en diensten rondom onze huidige locaties, hebben we
het dan nog over intramurale en extramurale zorg?
Die schotten vallen dan juist weg. Door de zorg en
ondersteuning integraal aan te vliegen kan letterlijk de
cliëntreis van begin tot eind worden gevolgd, zonder dat
de cliënt hinder ondervindt door steeds opnieuw zijn
verhaal te moeten doen of te struikelen over bureaucratie.
Door de cliënt van begin tot eind te volgen kennen we de
cliënt en weten we wat hij wil en kan.
Een mooi voorbeeld van de minisamenleving is Het
Coornhert, waar wij samen met Humanitas DMH de
wijkgerichte aanpak aan het vormgeven zijn. In deze
flat voor zelfstandig wonende ouderen en in de wijk er
omheen ontstaat inmiddels een minisamenleving, waarbij
ook de wijkbehoefte niet over het hoofd wordt gezien. Op
dit moment ligt de nadruk met name op het verstrekken
van informatie en het bieden van een ontmoetingsplek en
activiteiten, maar inmiddels zijn wij ook gestart met een
onderzoek om de behoeften van (wijk)bewoners in kaart
te brengen.”

‘We denken na over
een locatie met een
wereldhuisgedachte’
Staat er nog meer op de planning?
“Jazeker, een andere woonvorm waarop wij ons de
komende tijd willen richten is het inrichten van een locatie
vanuit de wereldhuisgedachte. Nu al hebben wij binnen
de stichting cliënten van vele verschillende nationaliteiten
en wij willen dat iedereen zich thuis voelt. Door
mogelijkheden en activiteiten aan te bieden, waarmee
nationaliteiten en religies worden belicht, hopen wij dat
cliënten dat stukje welzijn ervaren vanuit datgene wat zo
dicht bij hen staat en vaak zo belangrijk voor hen is.
Net als in de ‘gewone’ samenleving is er ook binnen
de minisamenleving behoefte aan begrip voor elkaars
achtergrond en gewoonten, vaak gekoppeld aan religie
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of levensovertuiging. De wereldhuisgedachte biedt inzicht
en een kijkje in de keuken van het ‘onbekende’. Niet
alleen voor bewoners van de locatie zelf, maar ook voor
bewoners van de wijk natuurlijk!”

‘Ons doel is cliënten en
medewerkers elke dag laten
beleven als waardevol en
betekenisvol’
Voor de realisatie van deze woonvorm zijn wij ons
overigens nog aan het oriënteren en ook de uitwerking
van dit project, of liever gezegd: deze visie, is niet van
de ene op de andere dag geregeld. Uiteraard hebben
wij onze ideeën en zijn wij enthousiast om ze uit te
werken, maar de cliënt is niet gebaat bij snelheid. Alleen
met kwaliteit als uitgangspunt kunnen wij aan onze
persoonsgerichte missie blijven voldoen: onze cliënten en
onze medewerkers elke dag laten beleven als waardevol
en betekenisvol.”

‘Hart voor de zorg ontwikkelen’
Column door Denise Stam
adviseur leren en ontwikkelen

Bij Stichting Eykenburg investeren we veel in
leren en ontwikkelen, vind ik. Als medewerker
krijg je volop de kans om te groeien en doordat
we een relatief kleine zorgorganisatie zijn, word
je ook sneller gezien en gewaardeerd voor wat je
kunt. Het gebeurt regelmatig dat medewerkers
doorstromen naar een opleiding of instromen in
de zorg en een opleiding volgen.
We bieden allerlei mogelijkheden voor bij- en
nascholing. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld
zo’n 150 (!) medewerkers van de huishoudelijke
verzorging opgeleid, met een erkend certificaat.
Ook een aantal verzorgenden en verpleegkundigen
heeft hun diploma gehaald en komend jaar starten
twee verpleegkundigen met hun studie hbo
verpleegkunde. Daar zijn we trots op! Een goed
voorbeeld is ook de coachingsopleiding voor de
werkbegeleiders op onze praktijkleerplaatsen. Dat
zijn afdelingen die worden gedraaid door stagiairs,
ondersteund door werkbegeleiders. We hopen
natuurlijk dat die stagiairs straks bij ons komen
werken. Maar ook voor de ouderenzorg in het
algemeen is het belangrijk dat we op deze manier
in de toekomst investeren.
Zelf ben ik eveneens doorgegroeid bij Stichting
Eykenburg. Ik ben er in 2020 als praktijkbegeleider
begonnen en in juni van dit jaar adviseur leren en
ontwikkelen geworden. Dus ik weet uit ervaring
hoe fijn het is als je je kunt ontwikkelen in je werk.
Mijn energie haal ik uit de succesverhalen van
onze medewerkers. De verhalen achter de mens,
daar hou ik erg van. Ik denk dat we bij Stichting

Eykenburg niet alleen persoonsgerichte zorg
leveren, maar ook persoonsgericht kijken naar wat
onze medewerkers willen en hoe ze hun talenten
het beste benutten.
De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
is belangrijk voor henzelf, maar ook voor onze
cliënten. Want als je de ruimte krijgt om te groeien,
ga je met plezier naar je werk. Je doet niet alleen
wat je moet doen, maar je bent echt geïnteresseerd
in de mensen waar je voor zorgt. Het mooie is dat
zij dan ook in jou geïnteresseerd zijn: als je iets
geeft, krijg je er immers altijd wat voor terug. In
dit geval is dat dus een waardevolle relatie met
cliënten. Het maakt je werk leuker en rijker. Naast
je kennis en vaardigheden ontwikkel je een hart
voor de zorg. En dat is precies wat we bij Stichting
Eykenburg willen!
Denise geeft het stokje door aan Lousia Pattipeilohy,
teamleider casemanagers en begeleiding thuis.

11
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‘Ik heb het hier naar
mijn zin’
Theo (73) en Marian (72) zitten samen in zijn kamer. Theo zit in zijn stoel, met zijn karakteristieke
grote glimlach. Marian zit naast hem. De hometrainer in de hoek van de kamer en zijn ‘nominatie voor
sportman van het jaar 2018’ zijn stille getuigen van Theo’s sportieve verleden. De boeken, vele kranten,
computer en foto’s van het gezin schetsen verder het beeld. Vandaag vertelt Theo, zoals hij door
iedereen genoemd wil worden, zijn verhaal.
“We zijn 38 jaar getrouwd”, zegt Theo. “We leerden elkaar
in 1982 kennen in de kroeg in Den Haag.” Theo piekert
over de naam. Na even denken is het antwoord daar: In
de Paraplu. Marian beaamt dat: “Inderdaad, dat was het
begin.” Samen krijgen ze drie kinderen met prachtige
bijzondere namen waar ook weer een heel verhaal achter
schuilgaat. Theo is op dreef en vertelt het enthousiast.
Als ik vraag naar zijn werk, zegt Marian: “Heb je even?”
Theo steekt gedetailleerd van wal. Hij is in 1967 begonnen
bij de Zeven Provinciën, toen naar militaire dienst,
vervolgens weer terug bij de Zeven Provinciën, waar hij na
een jaar een opleiding kreeg binnen de automatisering.
Daar heeft hij tot 2002 gewerkt, o.a. als adjunct-directeur
en in zijn laatste functie als projectmanager.

Frontotemporale dementie
Marian: “Het werd in die periode al duidelijk dat er wat aan
de hand was. Maar wat? De neuroloog kon er zijn vinger
niet op leggen. Na de Zeven Provinciën krijgt Theo veel
andere baantjes; als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Den
Haag, bij Connexxion drie jaar als bustaxichauffeur en nog
twee jaar bij PostNL als postbezorger. “Lekker buiten op de
fiets”, klinkt het. Theo brengt het positief. “Hij veranderde.
Viel veel”, vult Marian aan. “Nadat hij weer op zijn hoofd
gevallen was wilde Connexxion zijn contract niet verlengen.
Uit alles kwam voor mij, door onderzoek op internet, naar
voren dat hij aan frontotemporale dementie lijdt, maar de
neuroloog wilde eerst nog allerlei andere dingen uitsluiten,
totdat de diagnose eindelijk daar was.”
Ze vervolgt: “Dat proces was naar mijn idee al 25 jaar aan
de gang. Hij deed steeds vaker dingen die hij voorheen
niet deed, zoals plotseling op stap gaan en dat leidde tot
problemen. Hij had wel een telefoon bij zich, maar die
begreep hij niet meer. Hij veranderde, raakte in zichzelf
gekeerd. Werd depressief. Weet je dat nog, Theo? Hij

‘Ik kwam niet meer aan
slapen toe’
deed allerlei cursussen hoe daar mee om te gaan. In die
tijd begint hij met begeleiding. Naar het dagverblijf aan
de Leyweg. 3,5 jaar is hij daar naartoe gegaan. Eerst twee
dagen, later werden dat er vier. Maar ook daar was hij
vaak ineens weg. Ging dan aan de wandel of naar huis.
Hij fietste in die tijd nog veel, maar viel helaas ook vaak.
Ook ’s nachts werd het steeds lastiger. Hij stond midden
in de nacht op en dacht dat hij dan weg moest. Ik kwam
gewoon niet meer aan slapen toe.”

Onhoudbaar
Theo woont 1,5 jaar bij ons in Huize Eykenburg. “Dat was
een moeilijk besluit. In coronatijd met al die onzekerheden
destijds, maar het kon niet meer. Ik kon niet meer slapen,
durfde dat gewoon niet meer. Het werd te zwaar. Ik ben
al mantelzorger voor onze dochter en dit kwam erbij.
Natuurlijk heb ik naar oplossingen gekeken; mijn dag- en
nachtritme veranderen bijvoorbeeld, iemand in huis,
maar het was eigenlijk onhoudbaar.
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Het is heel naar als je partner naar een verpleeghuis gaat.
Het betekent het einde van je gezinsleven, maar aan de
andere kant is het een pak van je hart. Theo doet nog
steeds alles zelf, ja toch, Theo? Hij heeft geen verzorging
nodig. Maar hij is hier ‘veilig’. Het is niet wat je voor
ogen had voor na je pensioen. Weet je nog, Theo? We
droomden van reizen, uitstapjes. In onze verkeringstijd
bespraken we het idee van de wereld rondgaan op de
motor met zijspan.” “Nee, dat weet ik even niet”, klinkt
het, om vervolgens enthousiast te vertellen over zijn
Solex. Ik luister en kijk hoe ze samen op een warme
manier in gesprek gaan.

Hometrainer
Hoe vind je het hier, Theo? “Ik kan veel doen. Lekker naar
buiten. Ik heb het hier goed naar mijn zin. Lieverd, we
hebben het altijd gezellig toch? Dat mag ik toch wel zeggen?
Lieverd?”, klinkt het vertrouwd. Natuurlijk, Theo. Dat mag
jij zeggen. Het typeert hem. “Hij sportte heel veel”, zegt
Marian. “Fietsen, hardlopen. Was altijd bezig.” “Ik heb
5 keer de halve marathon van de City Pier City gelopen. In
1 uur en 30 minuten”, klinkt het trots. “Nu fietst hij elke dag
30 minuten op zijn hometrainer. Ik kom twee keer per week
en dan maken we graag samen wandelingen.

‘Ik ben een leesjunkie’
Theo is hier veel actiever dan thuis. Laatst nog heeft hij
meegeholpen met plantjes in de tuin.” “Dat komt, zegt
Theo, omdat dan een leuke vrouw naar me komt en die
zegt: Kom, Theo, jij helpt toch ook mee? Ik zit hier ook
in de kookgroep. Elke woensdag kook ik. En dan eten we
het daarna op. En ’s avonds eet ik het vaak nog een keer.”
“Dat is wel te merken”, zegt Marian met een glimlach.
“Hij is sinds hij hier zit aangekomen, hij eet veel meer en
sport nu niet intensief meer.” “Ik lees ook veel. Als ik mijn
kranten uit heb, lees ik verder in een boek.” De boeken
worden getoond. “Ik ben een echte leesjunkie.”

Leefcirkels
Hoe vind je het dat je nu overal naartoe kan in huis? Theo
begint: “Ik heb nu zo’n ding (tag) met mijn kamernummer
achterop. Daarmee kan ik door heel het huis komen.”
“Hij heeft overal de koffieautomaten ontdekt.” Theo knikt
met een grote lach. “Maar dat is toch oké, lieverd?” “De
leefcirkels zijn perfect voor hem”, zegt Marian. “Hij beweegt
nu nog meer. En dat vindt hij belangrijk. Hij heeft het hier
sowieso naar zijn zin. De eerste week was spannend, even
aftasten, maar daarna was het prima toen hij zijn routine
had. Door de leefcirkels komt hij nu inderdaad overal en
vooral in de tuin.” Theo: “Daar zit ik altijd met een groepje
mensen, maar ook alleen, in het zonnetje met de krant.
Kijk, vol trots worden de bruine armen getoond.”
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Eet je ook al mee op andere afdelingen? “Nee, ik eet hier.
Op mijn eigen plek.” Marian: “Theo eet vegetarisch.” Is
dat een probleem? “Nee hoor, daar wordt dan ook op de
andere afdelingen rekening mee gehouden. Ik weet dat
ze hem kunnen traceren, maar moet hij het doorgeven
dan?” Dat hoeft niet, dat regelen de collega’s onderling.
Het is duidelijk dat de leefcirkels nog meer mogelijkheden
bieden, maar dat nog niet alles bekend is. “Misschien is
dat iets voor tijdens de wintermaanden, Theo”, klinkt het.
“Dan kun je wellicht binnen op andere afdelingen op visite
of op onderzoek uitgaan.”

‘We hebben een andere relatie
dan voorheen, maar hij is
nog steeds de vader van onze
kinderen en ik de moeder’
Ze kijken elkaar aan en lachen. “We hebben nog veel lol.
Kunnen nog steeds gesprekken voeren. Daarmee hebben
we mazzel. Hij is vrolijk en tevreden. Maar mazzel is het
niet in alle opzichten. Niet voor de partner. In plaats van
onze dromen, hebben we nu dit. Je denkt een lang leven
samen te hebben, maar je moet wel gezond blijven. We
hebben een andere relatie dan voorheen, maar hij is nog
steeds de vader van onze kinderen en ik de moeder.”
“Maar ik ben geen pap”, klinkt het. “Ik ben Theo en de
man van mijn vrouw, klinkt het trots.”

Nachtuilen
van Stichting Eykenburg

De zorg en ondersteuning bij Stichting Eykenburg gaat
dag én nacht gewoon door. Wie zijn die onzichtbare
zorghelden die ’s nachts het verschil maken?

15
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Louiza Akachoud (34) is helpende
niveau 2 intramuraal. Ze is single
en werkt om de week steeds
7 nachten op rij.

Sharon Joy Quinn (54) is
medewerkster monitordienst.
Ze is al 31 jaar verloofd met
Tom en werkt gemiddeld
4 nachten per week.

Sinds 2006 werk ik bij Stichting Eykenburg.
De laatste 11 jaar enkel in de nacht,
meestal op de Piet Mondriaanstraat en
Cor Damstraat in Het Zamen.
Een veilige omgeving voor iedereen
creëren, zodat de cliënten kunnen
genieten van een goede nachtrust is mijn
doel. Waar nodig neem ik de zorgtaken
over die de cliënt niet meer zelfstandig
kan uitvoeren. Wassen, verschonen,
eten geven, naar bed brengen of juist
uit bed halen; ik doe het met plezier.
Uiteraard hoort een gezellig praatje
daar ook bij!
Ik loop een aantal vaste rondes
waarbij ik iedereen de nodigde zorg
aanbied. Daarnaast een aantal extra
controlerondes. Ook al werk ik alleen, ik
ben natuurlijk niet alleen in huis. Je bent
wel meer op jezelf aangewezen. Natuurlijk
helpen we elkaar onderling waar nodig.
Collegialiteit is erg belangrijk. Zeker in
de nacht.
De standaard protocollen gelden ook ‘s
nachts, maar je kunt de zaken meer op
je eigen manier oplossen. Je bent een
soort ‘eigen baas’. Een extra zintuig heb
je wel nodig; je bent soms ook beveiliger
of bedrijfshulpverlener. De dingen gaan
gewoon net iets anders. Je moet dus zeker
niet bang zijn aangelegd.
Ik ben een nachtdier pur sang en een week
steeds vrij is heel fijn. Mijn werkritme
maakt het mogelijk om één keer per
week vrijwilligerswerk te doen bij de
Voedselbank en drie keer per week les
te geven als hoofdtrainster aan de MO17
meiden van voelbalclub HVV Laakkwartier.
Heb ik tijd over, dan kun je me vinden bij
Boksclub Haagse Directe. Ik ben een echt
familie-/vriendenmens en kan door mijn
nachtdiensten bijna elke verjaardag of
elk uitje bijwonen. Want wat ik door mijn
werk wel weet, is dat het leven kort is en
je elke dag moet genieten.

17

Ik werk 13 jaar bij Stichting Eykenburg.
Eerst als receptiemedewerker en nu dus
hier. Het eerste kwartier is de overdracht
en bestaat uit bijkletsen met je collega.
Soms zie je elkaar maanden niet door
de wisselende diensten.
Via camerabeelden houd ik de
verschillende afdelingen in de gaten.
Daarnaast handel ik alle interne en
externe alarmeringen af en beantwoord
de telefoon. De monitordienst wordt
daarom vaak ‘de oren en ogen van de
organisatie’ genoemd.
Stichting Eykenburg is een
24-uursorganisatie en daar horen deze
diensten nou eenmaal bij. We zijn toch
een soort filter voor alle vragen die
binnenkomen. Vooral de zorgvragen en
de externe vragen vind ik interessant en
uitdagend om op te lossen. Als dat lukt,
voel ik me daar heel goed bij.
Je maakt ’s nachts bijzondere dingen
mee. Zo was er een cliënt die net bij ons
woonde. Toen ze nog thuis in de wijk
woonde alarmeerde mevrouw al erg
veel en dat werd binnen niet minder. Een
keer, in de nacht van 4 op 5 mei, heeft
ze 25 keer gealarmeerd. Ik heb toen het
hele verzetsverhaal van haar vader in 25
delen gehoord. Elke keer als ik een alarm
opvolgde, volgde er een deel. Toen ik
uitlegde dat de alarmering daarvoor niet
bedoeld was, zei ze: “U bent er toch om
mij aan te horen? Ik blijf alarmeren
tot u het gehoord heeft en morgen
ga ik u overhoren.” Het verhaal én
mevrouw zal ik nooit vergeten.
Het is handig om een nachtmens te zijn
en je moet alleen kunnen werken. Vaak
zie je geen andere collega’s. Maar het is
financieel aantrekkelijk door het aantal
uren van de shift en als je overdag thuis
lekker kan slapen, dan is het allemaal
meer dan prima te doen.
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Peter Burgers (50) is de huismeester
van Huize Eykenburg. Hij is
getrouwd, heeft 2 kinderen en
draait regelmatig storingsdiensten.
Ik ben hier in april 2020 als huismeester
begonnen. Een mooie en veelzijdige
functie waarin ik de leidinggevende
ben van de Huishouding, dat zijn
de collega’s die alle ruimtes op de
locatie schoonhouden, en van de
Technische Dienst. Daarnaast ben ik
het aanspreekpunt voor de teamleiders
op Huize Eykenburg en van diverse
leveranciers.
Echte nachtdiensten draai ik niet,
maar ik draai al wel 25 jaar lang
bereikbaarheidsdiensten. In geval van
dringende storingen op de locatie ben je
het aanspreekpunt. In die hoedanigheid
heb ik dus al die jaren’ s nachts diverse
storingen opgelost. Ik wil niet beweren dat
ik een avondmens ben, denk dat niemand
het leuk vindt om ‘s nachts uit bed gebeld
te worden. Dat is geen pretje, maar het
hoort nu eenmaal bij mijn functie en als
de storing is opgelost, dan ga ik altijd weer
met een tevreden gevoel naar huis.
Natuurlijk zijn er ook storingen op de dag,
maar dan heb ik mijn gewone werk en
worden de storingen tussendoor opgelost.
’s Nachts kom ik enkel om het probleem
op te lossen. Hebben mijn collega’s van
de nacht nog andere vragen dan probeer
ik die, als het kleine dingentjes zijn, gelijk
op te lossen. Lukt dat niet, dan kunnen ze
het mailen naar de Technische Dienst en
verhelpen we het direct de volgende dag.
Gelukkig komen storingen ’s nachts niet
zo veel voor. Wel zijn het vaak bijzondere
situaties of voor de collega’s van de nacht
eerder onwelkome voorvallen. Zo hadden
we een keer na een stroomstoring dat de
pc van het tag-systeem was uitgevallen.
Hierdoor zaten alle deuren in huis op slot
en kon de verzorging de afdelingen niet
meer op of af. Reuze vervelend natuurlijk
en snel ingrijpen is dan een vereiste.
Gelukkig is er weinig verkeer op de weg en
is zo’n uitzonderlijk probleem dan ook in
no-time verholpen.
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Manisha Ramlal (26) is helpende
niveau 2 intramuraal. Ze woont
samen en werkt om de week
steeds 7 nachten achter elkaar.
Ik werk nu drie jaar in de nacht bij
Stichting Eykenburg. Huize Eykenburg
is mijn vaste plek. Ook bij mijn
oude werkgever draaide ik vaak de
nachtdiensten. Ik ben geen vroege vogel
dus dit past perfect bij mij. Het is minder
hectisch dan tijdens de dagdiensten en
daar voel ik me prettig bij. Ik kan ’s avonds
mijn eigen indelingen maken. Natuurlijk
heb ik een aantal vaste taken, maar het is
ook vaak handelen naar waar de
situatie om vraagt.
Ik maak verschillende controlerondes en
ondersteun dan de bewoners. Kunnen ze
niet slapen dan help ik met de nodige zorg
en aandacht en dat verschilt per cliënt.
Zo probeer ik ervoor te zorgen dat
iedereen voldoende rust krijgt
gedurende de nacht. Daarnaast zijn er
natuurlijk ook de algemene zorgtaken
zoals verschonen. En is er een calamiteit,
dan los ik dat op, al dan niet met de hulp
van een andere nachtcollega. Elkaar
helpen met adviezen of letterlijk een
handje helpen, dat is zo belangrijk!
Werken in de nacht is bijzonder. Je ziet
vaak een andere kant van cliënten en je
maakt zoveel andere situaties mee dan
overdag. Van mijn ervaren collega’s heb
ik geleerd hoe je met bepaalde situaties
om moet gaan. Dat gaf van begin af aan
vertrouwen. Soms maak je bijzondere
voorvallen mee en moet je keuzes maken
die je liever zelf niet wilt maken.
Maar het hoort er bij.
Om te kunnen werken in de nacht, moet
je wel een nachtmens zijn. Je moet het
aan kunnen. Dat is ook altijd mijn advies
naar collega’s. Geen nacht is hetzelfde.
Je hebt nachten met veel onrustige
bewoners en rustige nachten. Niet alleen
lichamelijk, maar ook mentaal is het best
zwaar. Gelukkig kan ik mijn privé en werk
goed in balans houden en het geeft mij de
mogelijkheid overdag leuke dingen
te doen met mijn familie.
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KLM

Jubileum Mengelberg
Willem Mengelberg viert zijn
25-jarig jubileum als dirigent
van het Concertgebouworkest
en organiseert een reeks van
27 concerten, de veelzijdige
Historische Cyclus, waarin een
overzicht wordt gegeven van de
ontwikkeling van de muziek.

Invaliditeitswet

De Invaliditeits- en Ouderdomswet
gaat in werking. Een jaar later
verhinderen de werkgevers verdere
uitbreiding van de sociale zekerheid,
die hen te duur wordt in de sterk
fluctuerende markt.

De Luchtvaart Maatschappij voor
Nederland en Koloniën wordt
opgericht door luchtvaartpionier
Albert Plesman. Koningin Wilhelmina
verleent het predicaat ‘Koninklijk’
aan de KLM in oprichting. Een jaar
later vindt de eerste commerciële
vlucht plaats.

Terug naar het jaar:

1919

Vrouwenkiesrecht

Op 10 juli 1919 neemt de Eerste
Kamer het initiatiefwetsvoorstelMarchant over het vrouwenkiesrecht aan. Daardoor
krijgen vrouwen het recht
om te stemmen voor Tweede
Kamer, Provinciale Staten en
gemeenteraden.

Herfsttij der
Middeleeuwen

Met Herfsttij der Middeleeuwen breekt
Johan Huizinga door als historicus van
wereldfaam. Zijn boek is, meer dan een
kunsthistorische studie, een proeve van
cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis.

De eerste sociale verzekeringswetten werden ingevoerd en
na zich eerder al verkiesbaar
te mogen stellen, kregen
vrouwen nu ook het recht om te
stemmen.

‘Een vertrouwd gezicht maakt gelukkig’
Elke keer iemand anders voor huishoudelijke verzorging bij je thuis: daar zit natuurlijk niemand op
te wachten. Het is vaak al lastig genoeg om dingen zelf niet te kunnen – of je nu bijvoorbeeld een
zware operatie hebt gehad of geestelijk of lichamelijk niet meer zo fit bent. Daarom kunnen cliënten
bij Stichting Eykenburg op vaste hulp rekenen. Daarbij is er veel aandacht voor een goede klik tussen
medewerkers en cliënten. Want dat levert aan beide kanten blije gezichten op!
Een match voor iedere cliënt

Paddenstoel

Gele trui

De gele trui wordt ingevoerd
bij de Tour de France en
Eugène Christophe is de eerste
geletruidrager ooit. De Tour
wordt echter gewonnen door
Firmin Lambot. Het idee kwam
van Alphonse Baugé, manager
van het La Sportive consortium.

Verdrag van Versailles
Het Verdrag van Versailles wordt
ondertekend, precies vijf jaar na
de moord op Frans Ferdinand van
Oostenrijk, na afsluiting van een op
18 januari 1919 te Parijs begonnen
geallieerde vredesconferentie.
Het is het belangrijkste van de vijf
verdragen die in voorsteden van
Parijs in 1919-1920 gesloten wordt.

De eerste paddenstoel, met
nummer 1, wordt door de
ANWB geplaatst aan het eind
van de Zandheuvelweg bij
Baarn. Het woord ‘paddenstoel’
wordt pas in 1921 in de notulen
aangetroffen, tot die tijd werd
er van ‘paaltjes’ gesproken.

Stichting Eykenburg is de nummer twee in huishoudelijke
verzorging in Den Haag. “Met ruim 200 medewerkers
ondersteunen we meer dan 1.500 mensen en we krijgen
er steeds meer cliënten bij”, vertelt teamleider Lisa Misset.
Hoe komt het volgens haar dat Stichting Eykenburg zo
groeit? Lisa: “Onze grote kracht is dat cliënten altijd hulp
krijgen van vaste medewerkers, ze komen vaak jarenlang
bij dezelfde mensen. Zo leren ze elkaar kennen en bouwen
ze samen iets op. Dat is bij veel zorgaanbieders anders,
terwijl een vertrouwd gezicht mensen juist zo gelukkig
maakt. Maar er moet wel een klik zijn tussen een cliënt
en een medewerker. Daarom luisteren we als teamleiders
goed naar onze cliënten én naar onze medewerkers. Als
we een nieuwe cliënt krijgen, doen we daar altijd eerst
een uitgebreide intake. Want iedere cliënt is nou eenmaal
anders en elke hulpvraag ook. Doordat we onze mensen
door en door kennen, weten we dan precies wie we
moeten sturen. We bespreken ook met de medewerker

waar hij of zij op moet letten bij een nieuwe cliënt.” Een
goede match zorgt voor tevredenheid aan twee kanten,
merkt Lisa. “Daarom besteden we daar bij Stichting
Eykenburg heel veel aandacht aan. Dat is me echt
opgevallen in de bijna drie jaar dat ik nu teamleider ben.”
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Herkenbaar jasje
Stichting Eykenburg wordt steeds bekender als aanbieder
van huishoudelijke verzorging in Den Haag. Volgens
Lisa komt dat mede door mond-op-mondreclame. “We
hebben een goede naam opgebouwd en doordat onze
medewerkers voor huishoudelijke verzorging allemaal
hetzelfde blauwgrijze jasje aan hebben, zijn we duidelijk
herkenbaar. Daardoor komen mensen bijna vanzelf bij
ons uit. Ze horen dat iemand tevreden is over zijn of haar
hulp en weten dan vaak door het jasje dat die persoon
van ons afkomstig is”, vertelt ze. Lisa is een van de zes
teamleiders, naast Tessa Wentzel, Yvonne van der Hoek,
Manisha Mahabier, Anne Snelders en Janine Ferber van
de huishoudelijke verzorging bij Stichting Eykenburg. Een
gemengd gezelschap van alle leeftijden met een hoop
ervaring. “In ons team zitten wel allemaal vrouwen, een
man erbij was leuk geweest”, lacht ze. Stichting Eykenburg
levert huishoudelijke verzorging door heel Den Haag.
Lisa: “We hebben de stad ingedeeld in twaalf wijken.
Als teamleider zijn we ieder verantwoordelijk voor twee
wijken.” Alle medewerkers zitten in een vast team en
hebben een vaste wijk. Hun werkterrein is dus duidelijk
afgebakend en dat is fijn. “Zo hoeven ze niet de hele stad
door om naar cliënten toe te gaan”, aldus Lisa.
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‘We helpen mensen zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen’
Observeren van cliënten
Het werk van huishoudelijke verzorging is in de laatste
jaren veranderd. Lisa: “We helpen mensen zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen, dat is ons doel. Dat
doen onze medewerkers door te zorgen voor een schone
leefomgeving. Ze zorgen bijvoorbeeld voor hygiëne in de
keuken, de badkamer en het toilet en stoffen en dweilen
in huis. Maar naast hun huishoudelijke taken hebben ze
ook een belangrijke rol bij het observeren van cliënten,
bijvoorbeeld of mensen voor- of achteruitgaan. Ze komen
een of meer keren per week bij vaste cliënten en zijn daar
dan 2,5 uur aan het werk, waarbij ze ook tijd maken voor
een praatje. Zo merken ze het bijvoorbeeld vaak als eerste
dat mevrouw niet goed eet, dat meneer vergeetachtig
wordt of dat er in de koelkast allerlei producten staan die
over datum zijn. Als dat gebeurt, melden ze het aan hun
teamleider. Die neemt dan bijvoorbeeld contact op met de
familie of schakelt een casemanager dementie in.”

Niet alleen ouderen
Behalve het werk zijn ook de cliënten anders dan vroeger.
“Het is niet meer zo dat we alleen bij ouderen komen
om ze een handje te helpen”, stelt Lisa. “Onze cliënten
zijn zo’n beetje tussen de dertig en honderd jaar oud. Zo
hebben we binnenkort weer een mevrouw die honderd
wordt, dat vieren we met een bloemetje.” Zoals gezegd,
hebben de cliënten ook ieder hun eigen hulpvraag. Lisa:
“Ze hebben bijvoorbeeld een zware operatie achter de
rug waarvan ze moeten herstellen, zijn even geestelijk
de weg kwijt of hebben een verslaving of een ander
probleem. Het zijn mensen met hele verschillende
achtergronden en van allerlei nationaliteiten. Daar moet
je als medewerker mee om kunnen gaan. Je moet je
kunnen inleven in mensen en het in je hebben om te
willen zorgen, maar ook stevig in je schoenen staan en
zelfstandig kunnen werken.”

‘We gooien nieuwe medewerkers
niet in het diepe’

is, meegaat naar een cliënt.” Zodra de groep groot genoeg
is, starten de medewerkers bovendien met de opleiding
‘Ondersteuning thuis’. “Dat is een opleiding op mboniveau van negen weken. Na het behalen van hun examen
krijgen de deelnemers een landelijk erkend certificaat. De
uitreiking van dit certificaat is een hele happening, heel
leuk”, legt Lisa uit. Per team komen alle medewerkers ook
een paar keer per jaar samen. Dat is gezellig en stelt ze in
staat om van elkaar te leren. Lisa: “We praten dan over
hoe we dingen beter kunnen doen voor onze cliënten.
Een oudere medewerker hoort bijvoorbeeld hoe een
jongere medewerker het aanpakt of omgekeerd en denkt
dan ‘hé, zo kan het ook’. Want iedereen heeft toch zo z’n
eigen manier.”

23

medewerkers het best spannend om door te werken,
maar voor onze cliënten was het heel fijn. Zeker omdat
ze in die periode vaak eenzaam waren, doordat ze geen
bezoek van hun familie en bekenden kregen.” Een dikke
pluim dus voor de medewerkers van huishoudelijke
verzorging, namens alle teamleiders!

Dikke pluim
Lisa en haar collega-teamleiders zijn ontzettend trots op
hun medewerkers, dat is een ding wat zeker is. Met veel
respect zegt ze: “Er zitten veel jonge moeders tussen, die
thuis ook nog een gezin draaiende houden. Dat is best
pittig. En zelfs in coronatijd zijn ze blijven werken, zodat
onze dienstverlening in die periode toch door kon gaan.
Als teamleiders hebben wij ze van op afstand begeleid
en matches gemaakt. Vooral in het begin vonden de

Dé apotheek in uw wijk
• Persoonlijk advies van onze
apothekers
• Open op zaterdag
(Bohemenwijk en van Laaren)
• Wij bezorgen gratis aan huis
• 24/7 kluis voor afhalen
medicijnen (Bohemenwijk
en Akelei)

Goed voorbereid en opgeleid
Stichting Eykenburg zorgt dat alle medewerkers voor
huishoudelijke verzorging goed op hun taak zijn
voorbereid en dat ze goed worden begeleid bij hun werk.
Lisa vertelt hoe dat allemaal gebeurt: “We gooien nieuwe
medewerkers nooit in het diepe. Er gaat altijd eerst een
ervaren collega met ze mee. En als ze in de praktijk tegen
iets aanlopen, kunnen ze ook altijd op een ervaren collega
terugvallen: ze hebben een vaste buddy die, als dat nodig

Bohemenwijk Apotheek

Laan van Meerdervoort 1306
tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl
Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m
tel. 070-30 89 800
akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren

Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
apotheekvanlaaren.nl
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‘Mensen hebben je nodig,
dat geeft veel voldoening!’
Suzanne Weidmann is
medewerker huishoudelijke
verzorging bij Stichting
Eykenburg. Als we haar
spreken, is ze aan het werk bij
een van haar vaste cliënten, de
86 jaar jonge mevrouw Betsy
Sewnath-Narain. Suzanne
heeft haar net een lekker kopje
koffie gebracht. Ook Betsy’s
inwonende zoon Steven is er,
net als haar dochter Urmila die
elke dag komt helpen. Suzanne
maakt het graag gezellig.
“Mensen denken vaak dat ik
alleen schoonmaak, maar het
sociale contact met cliënten en
hun familie hoort óók bij mijn
werk. Het is heel belangrijk”,
zegt ze vol vuur.
Suzanne (50) is nu drie jaar in dienst
bij Stichting Eykenburg en dat bevalt
haar uitstekend. “Ik heb altijd op
kantoor gezeten en later in winkels
gestaan, maar ik vond de verkoop
niet meer wat die was. Ik heb mijn
oom bij hem thuis verzorgd toen hij
slecht lag. Ik hield zijn huis schoon
en deed andere kleine dingen. Mijn
schoonmoeder had huishoudelijke
hulp van Stichting Eykenburg en
omdat ik mijn oom met plezier
hielp, dachten zij en haar man dat
het iets voor mij zou zijn om daar
te werken. Zo ben ik in deze baan
terechtgekomen.”

Band opbouwen
In de wijk waar Suzanne werkt en
zelf ook woont, heeft ze een aantal
vaste cliënten bij wie ze op vaste
dagen komt. Dat is goed, vindt ze.

“Op die manier leer je elkaar kennen en bouw je een band
op, je cliënten durven je dingen te zeggen die ze anders
voor zich houden.” Ze is blij dat Stichting Eykenburg oog
heeft voor het menselijke aspect van haar werk en daar
rekening mee houdt. Suzanne: “Als er iets bijzonders
is, bijvoorbeeld iemand heeft problemen met zijn
administratie zoals een van mijn cliënten, overleg ik met
Stichting Eykenburg. Hoe kunnen we helpen? En wat kan
ik doen? Dat is fijn.”

‘We hebben veel lol
met elkaar’

25

moeder in het Haga Ziekenhuis naar Stichting Eykenburg
werden verwezen, die heeft geregeld dat we hulp kregen.
Suzanne is altijd heel vrolijk en spontaan, de 2,5 uur dat ze
hier komt zijn een verademing.”

Hulp aan zoon
Suzanne helpt ook Steven waar ze kan. “Dat gaat van
een praatje maken over hoe het met hem gaat en
geintjes maken tot bijvoorbeeld het buitenzetten van de
vuilnisbak, het vervangen van een lamp of het overleggen
wat er met een stinkende stofzuigerzak moet gebeuren.
En als Urmila er niet is, houd ik een oogje op zijn moeder,
zodat hij even rust heeft en zich in zijn kamer terug kan
trekken”, legt ze uit.

Praten, dollen en dansen
Suzanne komt sinds een half jaar bij mevrouw SewnathNarain. Ze hadden meteen vanaf het begin een klik,
vertelt Suzanne. “We hebben het samen over van alles.
Ik zet vaak oude muziek voor haar op, Anita Meijer of Op
Volle Toeren of zoiets. Ze kan zelf moeilijk staan, maar
ik pak dan haar handen terwijl ze op de bank zit en wieg
haar heen en weer. Zo dansen we met z’n tweeën. Of we
maken grapjes. Bijvoorbeeld dat we samen op reis gaan
naar Suriname. Of ik vraag haar of we samen gaan surfen
als er een advertentie voor een surfplank in de krant staat.
We hebben veel lol met elkaar.”

Aanspreekpunt voor familie
Ook met de familie heeft ze goed contact, stelt Suzanne.
“Ik ben voor hen een aanspreekpunt, ze zijn blij als ik er
ben. Als ik Urmila zie, praat ik met haar over hoe het met
haar moeder gaat. Mijn vader is ook aan het dementeren,
ik zorg een paar keer per week voor hem. Toen ik dit
vertelde, was dat een hele geruststelling voor Urmila en
Steven.” Urmila beaamt Suzannes woorden. “Als ik het
met Suzanne over haar vader heb, helpt me dat de situatie
van mijn moeder beter te begrijpen”, zegt ze.

‘Suzanne is altijd heel
vrolijk en spontaan’
Verademing
Urmila was eerst mantelzorger voor haar moeder, ze
verdeelde de taken met haar broer Steven. Maar dat
werd uiteindelijk te zwaar, vertelt ze. Urmila: “Het
ging bergafwaarts met mijn moeder, ze viel en moest
met een rollator leren lopen. Mijn broer is 68 en heeft
gezondheidsklachten waardoor hij niet goed voor mijn
moeder kan zorgen. De laatste tijd kon hij niet eens meer
stofzuigen. Zelf kreeg ik ook pijnklachten. We zijn drie
jaar bezig geweest om thuiszorg te krijgen, de gemeente
vond het niet nodig omdat ze van mening waren dat mijn
broer de zorg kon doen. Tot we na een opname van mijn

Tevreden naar huis
Suzanne haalt veel voldoening uit het werk dat ze doet
voor mevrouw Sewnath-Narain en haar andere cliënten,
zegt ze. “Je merkt dat mensen je nodig hebben. Ik ga
elke dag met veel plezier naar mijn werk en tevreden
weer naar huis als ik weet dat ik ze goed achterlaat. Het
is een ondergewaardeerd beroep, want wat we doen is
heel belangrijk en gaat veel verder dan schoonmaken.”
Mevrouw Sewnath-Narain weet de zorg en gezelligheid
van Suzanne in ieder geval zeer te waarderen. “Het is bijna
of ze hier woont, ze helpt bij alles. En we hebben het heel
gezellig met ons kopje koffie”, grapt ze vanaf haar zitje op
het balkon.

Eigen moeder
Ook Suzannes moeder heeft tegenwoordig huishoudelijke
hulp van Stichting Eykenburg. Suzanne: “Ze deed alles zelf,
dus ze moest even wennen aan het idee om afhankelijk te
worden. Maar ze zag wel in dat ze hulp nodig had in haar
dagelijkse huishouden. Nu is ze helemaal blij dat ze heeft
doorgezet.”
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Haags Ontmoeten

Uit de bus klappen
In deze rubriek deelt buschauffeur JP mooie verhalen en gesprekken.
Deze keer een bijzonder gesprek met Sjaak en Annie van den Bos.

Op onze beide locaties is een Haags Ontmoeten locatie gevestigd waar ouderen en mantelzorgers
terecht kunnen om ervaringen te delen, anderen te ontmoeten of deel te nemen aan activiteiten.

Het Zamen

Huize Eykenburg

Samen oud worden

Alle dagen geopend van 09.30- 16.00 uur

Drie dagen per week geopend van 10.00 – 16.00 uur

Maandag

Dinsdag

De bedoeling was dat Annie naar het Ontmoetingscentrum zou gaan en Sjaak naar het Haags Ontmoeten.
Die splitsing ging Annie te ver, dat was nergens voor
nodig. Met onze protocollen, subsidies en vergoedingen
(WMO) van de gemeente had zij niets te maken. Na ampel
beraad werd de oplossing gevonden: zij zouden samen
een dagdeel doorbrengen op beide locaties. Reistijd per
rollator en rolstoel was gelukkig maar twee minuten. Zij
hadden het naar hun zin en wij hadden onze administratie
sluitend.

Esperantostraat 12

10.30 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Bewegen
Bingo ochtend*
Spelletjes (Bingo*)

Dinsdag
10.30 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Crea-ochtend**
Vrije activiteiten

Woensdag
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 15.00 uur

Crea-ochtend**
Bewegen

Donderdag
10.00 – 11.30 uur:
14.00 – 16.00 uur:
14.30 – 15.30 uur:

Biljarten
Breien
PC Hulp

Vrijdag
Kaarten maken
Sjoelen

Donderdag
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Kruisbessenstraat 12

10.00 – 11.30 uur:
13.00 – 15.00 uur:
15.00 – 16.00 uur:

Geheugentraining
Beautymiddag
Wekelijkse borrel

Breien
Handverzorging

Vrijdag
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Wandelen
Muziekmiddag

Zaterdag
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Vrije activiteiten
Breinbrekers

* 1x per maand, €1,- per ronde
** €1,50 per keer

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met
Nanette Houtman, teamleider Welzijn via n.houtman@eykenburg.nl of via telefoonnummer 070 – 750 71 80.
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Alweer een aantal jaren terug begon ik de familie Van den Bos thuis op te halen. In de bus vertelden ze me
dat ze Sjaak en Annie heten en graag zo genoemd en aangesproken willen worden.

Wondertjes
Toen kwam de pandemie en werd Sjaak getroffen, met
een langdurige ziekenhuisopname tot gevolg. Annie
kreeg een tia. Einde verhaal, dacht ik, maar soms bestaan
wondertjes echt. Ze herstelden beiden en revalideerden
bij ons in de Kruisbessenstraat. Nog steeds einde verhaal,
dacht ik weleens hardop, maar ze herstelden gelukkig
zodanig dat ze weer huiswaarts gingen! De ritjes met de
bus naar het Ontmoetingscentrum en Haags Ontmoeten
werden hervat!
Toen ging het snel. Een val thuis, weer een besmetting,
weer een ziekenhuisopname met nog meer fysieke en
geestelijke beperkingen. En WEDEROM kwamen ze er
beiden bovenop!
In de bus vertelde ik weleens dat we ook voor (echt)paren
in Huize Eykenburg woonruimte ‘op voorraad’ hadden.
Daar hadden ze al vaker over gehoord. Ondertussen
was onze nieuwe partnerafdeling klaar en via de
woonconsulentes zijn ze gaan kijken. Kortom, ze wonen nu
daar samen en alles gaat tutti paletti.
Pas zag ik ze lunchen in het restaurant aan de
Kruisbessenstraat. Ik liep even binnen om een praatje
te maken. Ik sprak mijn opluchting uit dat ze hier nu nog
samen konden zijn. Annie: “Sjaak zit hier dan wel, maar
weigert vandaag om te eten. Hij zegt dat hij soms geen
trek heeft en dit is zo’n dag. Maar dat kan toch niet? Hij
moet eten! Wat vind jij daar nou van?” Ik antwoordde:

“als je leeftijd met een 9 begint, mag je bijna alles, ook dat
je een dag geen trek hebt in eten”. “Dank je, JP”, zei Sjaak.
“Dat is het eerste verstandige dat ik vandaag gehoord
heb”. Hij gooide er nog een dikke knipoog achteraan. Ik
knikte, nog net zichtbaar, terug.
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Neemt u gerust contact met ons op
Uiteraard heeft Stichting Eykenburg vaste contactpersonen voor haar diverse diensten. Bij wie moet u zijn? Waar kunt u
met uw vraag terecht?
Via deze pagina in het InfoKruispunt helpen wij u hierin de juiste keuze te maken, zodat u zo snel mogelijk de juiste
persoon aan de lijn heeft. Wij zijn telefonisch te bereiken op 070 - 750 70 00.
Vragen over:

De afdelingen van de twee locaties hebben een eigen telefoonnummer:

Huishoudelijke hulp
Teamleiders Extramurale
Huishouding

Huize Eykenburg
Benedenhuis

070 - 750 7202

Karel Appelstraat

Thuiszorg
Teamleiders Extramurale Zorg

Perron 1a

070 - 750 7205

Museumplein 1

070 - 750 7227

Hospice Claude Monet 070 - 750 7158
(dag)

Bibliotheek 2a

070 - 750 7209

Hospice Claude Monet 070 - 750 7159
(nacht)

Strandpaviljoen 2

070 - 750 7211

Cor Damstraat

070 - 750 7160

Bloemenhof 3

070 - 750 7203

Piet Mondriaanstraat

070 - 750 7161

Arkeneel

070 - 750 7340

Vincent van Goghstraat 070 - 750 7162

Klavertje 4

070 - 750 7240

Paulus Potterstraat		070 - 750 7163

The Living Stone

070 - 750 7210

Pablo Picassostraat

Dementie of vermoeden hiervan
Casemanagers dementie
Cliëntgegevens en regelingen
Cliëntadministratie
Werk en vrijwilligerswerk
Personeelszaken
Wonen, rondleidingen en indicaties/
Abonnement Zeker Thuis
Woonconsulenten

Het Zamen
070 - 750 7156

070 - 750 7164

Dat is de wens van veel partners. Samen die laatste stap nemen.
Ongeacht of een of beide partners een zorgbehoefte heeft. Na jaren huwelijk
zonder elkaar eindigen is een schrikbeeld. Dat vindt ook Stichting Eykenburg.
Met haar echtparenkamers, partnerappartementen, zorgappartementen en
mogelijkheden op de verpleegafdelingen komt ze tegemoet aan de wens
om samen oud te worden. Vier echtparen vertellen hun verhaal.

Met zorg bereid.

Speciaal voor u

Probeer nu 5 maaltijden
voor slechts € 19,95!

Nu 12
desserts
gratis!

Bij apetito willen we u laten genieten van gemak… en kiest u uit 150 vriesverse maaltijden!
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.
Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen.
Bovendien ontvangt u nu 12 desserts t.w.v. € 12,29 gratis!
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis).
Meld u aan via actiecode 109-EYKENBUR0322 en ontvang 10% korting
op vervolgbestellingen.
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

Geniet
bijvoorbeeld
van:

Runderlapje in jus
met bloemkool en
aardappelpuree

Runderhachee
met rode kool en
aardappelen

Nasi goreng
met kipsaté

Macaronischotel
met rundergehakt

Grootmoeders
kippannetje

www.apetito-shop.nl
22019 apetito_adv PP + desserts_Eykenburg_190x135.indd 1

Samen oud
worden

03-02-2022 12:59
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eerder klaar dan Agaath, maar ik
wachtte dan 1,5 uur op haar. Me
and my shadow zijn we”, zegt de
heer Dominicus met pretoogjes.

“Piet zorgde
eigenlijk altijd
voor mij”
Grote genieten

‘Me and my shadow’
Piet en Agaath Dominicus zijn 68 jaar getrouwd. Piet (90) komt uit een Scheveningse middenstandsfamilie. Samen met zijn Haagse Agaath (89) neemt Piet in 1970 de zaak van zijn moeder over. Het luidt
het begin in van jaren van samen werken en vooral samen zijn. Sinds een paar maanden wonen ze op
partnerafdeling Arkeneel in Huize Eykenburg.

Als Piet 60 is en Agaath 59, gaan
ze met de VUT en breekt het
grote genieten aan. Uitstapjes,
mooie reizen en genieten van
het opa en oma zijn. “We zijn als
kruidenier begonnen, maar als
beëdigd ambtenaar geëindigd,”
zegt de heer Dominicus trots.
“Piet zorgde eigenlijk altijd voor
mij”, zegt mevrouw Dominicus.
“Ik heb veel last van mijn rug
door zware botontkalking. En
daar kwam 1 jaar voor Corona
darmkanker bij.” Een indicatie
voor thuishulp volgde. “Het
was met zijn tweetjes thuis nog
wel te doen, maar lichamelijk
verslechterde ook de situatie van Piet.” Vorig jaar
zomer werd hij opgenomen in het ziekenhuis met o.a.
longproblemen. Meer tests volgden en de diagnose
dementie werd vastgesteld.

Broze situatie
Mevrouw Dominicus: “Ik heb altijd, ook na mijn huwelijk,
financieel mijn steentje bijgedragen. Had allerlei banen
en heb zelfs nog een kamer in ons zeer kleine huis
verhuurd. Ik was op zaterdag vrij, Piet op woensdag.
Door de zaak over te nemen waren we tegelijk vrij. Piet
was een harde werker en eigenlijk een beetje te goedig.
Iedereen kende Piet. Hij was, naast eigenaar van een van
de eerste kleine supermarkten, ook ‘sociaal werker’ en
dat ging weleens ten koste van de omzet.” Mooie verhalen
volgen over het voorval van een verwarde man met een
mes en twee heren die samen een café begonnen, maar
nooit betaalden. “Ik kon slecht nee zeggen tegen de
buurtbewoners, maar dat is ook het verschil, zegt de heer
Dominicus. Agaath is niet in de zaak geboren, maar erin
getrouwd.”

‘We deden alles samen’
De buurtsuper, Coöperatie VéGé, aan de Van Diemenstraat
in het Zeeheldenkwartier werd een succes. Mevrouw

Dominicus: “Het was fantastisch. We lieten elkaar vrij,
maar deden toch alles samen. Op woensdagmiddag
zoeken naar een passend cadeautje voor bij de bestelling
van de breiwinkel bijvoorbeeld. We verdienden genoeg,
konden elke dag brood met biefstuk eten zeg maar, maar
we hadden geen tijd om het uit te geven. En Piet was dag
en nacht aan het werk.”

Raad van Arbeid
Piet werkte zich letterlijk bijna dood. Als Agaath en Piet
25 jaar getrouwd zijn en Piet nog maar 48 kilo weegt,
gaat het roer om. Via een familielid kan Piet op 1 februari
1980 beginnen op de postkamer bij de Raad van Arbeid
(de latere Sociale Verzekeringsbank). Een geweldig, maar
ook moeilijk eerste jaar volgt. “Piet realiseerde zich dat
hij veel had gemist van het gezin, maar ook daarbuiten.
De overgang was eigenlijk te groot. Van altijd werken naar
(veel) tijd om na te denken,” zegt mevrouw Dominicus.
“Na dat eerste jaar had Piet hulp nodig en werd Agaath
aangenomen. Opnieuw werkten ze samen. “Ik was

Dochter Petra vult aan: “Het was al een hele tijd een
broze situatie. Mijn vader was de mantelzorger, maar
had zelf ook steeds meer zorg nodig. Mijn moeder
merkte de achteruitgang van mijn vader op. Hij vergat
dingen, opmerkingen klopten niet en dan nog zijn
lichamelijke klachten, maar we wisten niet precies wat
er aan de hand was. Mijn broers en ik wisselden elkaar
thuis steeds af. Na de diagnose dementie hebben we
weer een indicatieaanvraag bij de gemeente ingediend
en vanaf dat moment ging het snel. In een maand tijd
woonden ze hier!”

‘Eindigen zonder elkaar,
dat wilden we niet’
Mevrouw Dominicus: “We wilden niet uit elkaar. We zijn
al die jaren samen en dan zou het door de dementie
moeten. Het was dus echt een lot uit de loterij dat
Marieta, teamleider Arkeneel, bij ons thuis langskwam
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en vertelden over de partnerappartementen. We konden
het niet geloven! We wonen geweldig. Het is een mooi
ruim appartement en de verzorging is geweldig. Allemaal
even lief. Van te voren hebben we onze wensen in kaart
gebracht. En dat gebeurt nu in de praktijk.
We zijn aan onze laatste gezamenlijke fase begonnen.
Mijn huisarts heeft het verloop van mijn ziekte verteld.
Dat was een zware klap. Ik heb niet lang meer, dat weet
ik. Om die reden hebben we het vieren van mijn 90e
verjaardag ook naar voren gehaald. De dementie maakt
het ook lastig. Piet weet alles, maar kan niks meer, maar
hij blijft verzorgend hè. Dat heeft hij altijd gehad. En dat
liefdevolle. Als ik naar het ziekenhuis moet voor een check
dan is hij zenuwachtig tot ik terug ben en hem een kus
geef. Dan is het weer goed.” Ze kijken elkaar aan met een
blik waarin even alles ligt. Woorden zijn overbodig.
Tijdens het maken van deze editie is mevrouw Dominicus
overleden. We wensen haar man en nabestaanden veel
sterkte toe.
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trokken er samen op uit. Met de
auto leuke tochtjes maken over
de binnenwegen in Nederland,
kan koffie mee en rijden maar.
Ik kan je alle picknickbankjes
aanwijzen waar we gezeten
hebben. Of naar ons huis in
België. Op vakantie naar Spanje.
En tijd doorbrengen met de
kinderen en kleinkinderen, maar
eigenlijk altijd vanuit ons huis.
Daar waren we graag. Eigenlijk
hebben we hartstikke goede
jaren gehad.

Sukkelen

‘We zijn tutjes samen’
Arie en Nellie Van Puffelen (87) zijn elkaars jeugdliefde en de eerste bewoners van echtparenafdeling
Klavertje Vier. Door de clientèle van hun kruidenierswinkel kregen Arie en Nellie destijds te maken
met Huize Eykenburg en nu wonen ze er al weer 4,5 jaar. “We mochten kiezen en hebben het grootste
appartement genomen.” Behoefte aan veel activiteiten hebben ze niet. “We zijn gewoon graag samen.”
Ze zijn 66 jaar getrouwd, maar al 71 jaar samen. “Ik
woonde in Zoetermeer en elke zaterdag gingen wij
op ‘damesjacht’ in Waddinxveen”, begint de heer Van
Puffelen zijn verhaal. “Ik had net een meisje thuisgebracht
en toen zag ik Nellie. Ik heb haar ook thuisgebracht en
toen ik haar 14 dagen later weer zag lopen, heb ik haar
van de straat gepikt en vervolgens nooit meer los gelaten.”
U klinkt zo een beetje als een versierder. “Nee hoor”,
zegt mevrouw Van Puffelen, “dat lijkt maar zo” en beiden
lachen ze hartelijk.

Margarine
Na 5 jaar verkering trouwt het stel in bij oma. Als ze hun
eerste huisje kopen, verhuist oma mee en wordt hun
eerste zoon geboren. Dat herhaalt zich als ze verhuizen
naar het huis van de ouders van de heer Van Puffelen.
“Ik ben kaasboer, melkboer en kruidenier geweest. Ben
begonnen met de fiets op mijn 14e. In elke fietstas had
ik margarine en dan maar aanbellen en verkopen. Later
werd dat een bakfiets en weer later een auto.”

Kruidenierswinkel
Uiteindelijk beginnen ze kruidenierswinkel Van Puffelen
op de hoek Druivenstraat en Laan van Eyk en Duinen,
maar dat ging niet zonder slag of stoot. “Eigenlijk had
ik mijn oog op een winkel in Zoetermeer laten vallen,
maar daar greep ik net naast. Ik was zo kwaad dat ik mijn
auto verkocht en we zijn toen 14 dagen naar Spanje op
vakantie gegaan. Eenmaal terug had ik wel een probleem.
Ik ben toen mijn ouders gaan helpen met hun winkel en
heb gezocht naar een eigen zaak. 35 Jaar lang, tot ons 65e,
hebben we de winkel gehad. Met groot succes. Ik werd de
man achter het vlees en mam zat achter de kassa.

‘Na ons pensioen werd
het leven leuk’
Eigenlijk zijn we tutjes. Doen alles samen, hè mam. Dat is
gewoon gezellig.” Als ze dat bevestigt, lachen ze beiden
hartelijk. “Na ons pensioen werd het leven leuk. We

Langzaamaan zijn we wel
wat gaan sukkelen met de
gezondheid. De laatste tien jaar
is het wat minder. Zo kampt mijn
vrouw met fibromyalgie, heeft
ze diabetes, ziet ze niks met één
oog en nauwelijks met de ander
en ik heb ook de nodige kwaaltjes
en ziektes. We kregen voor mijn
vrouw thuiszorg van Stichting
Eykenburg. Dat hadden we
destijds aangevraagd door
de ervaringen met onze klanten.

‘We hadden gewoon genoeg
aan elkaar’
Toen ik een maand in het ziekenhuis kwam te liggen, is
mam hier tijdelijk opgenomen en vertelden ze dat ze hier
nieuwe appartementen zouden gaan bouwen. Speciaal
voor echtparen. Dat was natuurlijk heel bijzonder. We
hebben ons ingeschreven en mochten kiezen. Uiteraard
kies je dan de grootste. We hebben het hier heel leuk
gehad. We maakten samen nog tochtjes met de auto,
dronken weleens gezellig een borrel of een kop koffie met
anderen, maar namen niet echt deel aan de activiteiten.
We hadden gewoon genoeg aan elkaar.

Prakje
Hier wonen is zeker niet slecht. De zusters zijn echt
allemaal even aardig. Je merkt wel dat er nu soms
minder zusters zijn. En ik houd ook van een ouderwets
prakje, dat krijg ik hier soms te weinig. Maar we krijgen
veel zorg voor mam. Ik vraag me nu weleens af hoe dat
nu verder moet nu ik dat niet meer kan en zelf ook meer
zorg nodig heb. Ik heb nu voor het eerst hulp bij het
opstaan en douchen.
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‘Het is in elke relatie
een kwestie van
geven en nemen’
Heeft een van ons in de toekomst intensieve zorg nodig,
dan zijn er gelukkig nog andere mogelijkheden in dit huis
om samen te blijven, maar voorlopig gaan we zo door. Het
is jammer dat je hier niet samen in een bed kan liggen,
maar nu houden we gewoon elkaars hand vast als we gaan
slapen.” Mevrouw Van Puffelen vult met een glimlach
aan: “We vechten elkaar gelukkig de deur niet uit. Het
is gewoon geven en nemen. Altijd al geweest”. “En het
voordeel is”, vult meneer Van Puffelen aan, “dat we een
grote steun zijn voor elkaar. Dat is een hele geruststelling.
Eigenlijk zijn dit nu de ideale omstandigheden voor ons.
Natuurlijk blijven er altijd wel wensen over, maar we zijn
tevreden met het leven zoals we dat nu hebben. Haar
moeder had het toch fout toen we onze eerste foto samen
gingen maken. Die zei: ‘Ga je samen op het prentje dan
is het gauw op het endje’. Ze zit er mooi al 71 jaar naast.”
Lachend kijken ze elkaar aan en genieten verder van het
samenzijn in hun huiskamer.
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maar, want dat geld hadden
we wel nodig. Onze kinderen
studeerden in die tijd en vlogen
uit.” Ze kijkt vol trots. “Onze
kinderen doen veel voor ons.
Onze dochter is een echte
regeltante en onze zonen helpen
mee waar nodig.”
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fijne harmonie. Er is heus soms echt weleens iets hoor,
zonder wrijving geen glans tenslotte, maar dat hoort erbij.

‘Ik hoop dat ik iets achter heb
gelaten waardoor ze mij zich
af en toe zullen herinneren’
Liefde

Na meneer Wubbens pensioen
volgt een nieuwe periode van
genieten. “We hebben geen
uitbundige uitspattingen gedaan,
maar we hebben wel twee mooie
reizen gemaakt naar Indonesië.
Dat was zo prachtig! Die natuur,
echt overweldigend!”

Beroerte

‘We wonen weer samen’
“Iedere avond elkaar gedag zeggen, is niet leuk.” Zo begint Jopie Wubben (91) . We woonden door mijn
ziekenhuisopname eerst 4 maanden apart. Joop (93) in een zorgappartement op afdeling The Living
Stone en ik op afdeling Museumplein 1. Sinds begin augustus wonen we weer samen op partnerafdeling
Arkeneel. Heerlijk is dat!”
“We leerden elkaar kennen in 1953. Ik was lid van
amateurtoneel De Boemerang en Joop kwam een avondje
mee met zijn zus. Hij vroeg mij een keertje iets met hem
te gaan drinken.” Die date volgde, maar ondanks dat
meneer Wubben zijn dienstplicht al had vervuld, kwam er
een oproep voor de duur van 6 weken. “Ik dacht, nu is het
over, maar hij kwam terug en een tweede avondje volgde.
En zo is het aangekomen”, zegt mevrouw Wubben met
een glimlach.

‘Trouw zijn is heel belangrijk
in een relatie’
“In 1956 zijn we getrouwd”, zegt meneer Wubben. “Dat is
nu dus 66 jaar. Lang hè, maar ik heb haar nooit bedrogen.
Trouw zijn is heel belangrijk. Dat en dat je goed met elkaar
kunt praten.” Mevrouw Wubben: “We zijn begonnen in
Den Haag, op een etage, inwonend bij vreemden. Na acht
jaar, ik was toen zwanger van onze dochter, kregen we

een eigen driekamerappartement in Mariahoeve. “Met
moeite konden we dat appartement regelen”, vult de heer
Wubben aan. “We hadden het geluk dat de schoenmaker
mij tipte tijdens mijn ronde.”

Eiergroothandel
Mevrouw Wubben vervolgt: “Joop nam samen met zijn
broer de succesvolle zaak eiergroothandel Gebroeders
Wubben van zijn vader en ooms over.” “Normaal
gesproken verkocht ik 150.000 eieren per week, met
Pasen was dat bijna een half miljoen,” zegt een trotse
heer Wubben. “Zelf ben ik na mijn trouwen gestopt bij
kledingzaak Roodkapje, dat wilde mijn man zo”, aldus
mevrouw Wubben. “Ik zorgde voor de kinderen en het
huishouden. Verder was ik druk met de familie.” Na 10
jaar verhuist het gezin naar een groter appartement en
worden hun twee zoons geboren. “Mijn man heeft de zaak
ruim 50 jaar gehad, totdat hij en zijn broer besloten deze
te verkopen in verband met de toegenomen concurrentie.
Hij ging werken bij het Ministerie van Onderwijs. Gelukkig

Mevrouw Wubbens stem
verandert. “Afgelopen maart
kreeg ik een beroerte en
belandde in het ziekenhuis.
We hadden al eens met onze
kinderen besproken hoe het
verder moest als er iets zou
gebeuren. Het papierwerk
lag dus al klaar. Mijn dochter
heeft het verder in gang gezet en binnen twee dagen
was het geregeld. Ik kwam hier revalideren op afdeling
Museumplein 1 en mijn man kon terecht in een
zorgappartement. Alleen thuis blijven was geen optie; hij
heeft zorg en ondersteuning nodig. We stonden al op de
wachtlijst voor een gezamenlijk appartement.
’s Ochtends ging ik naar hem toe, zorgde dan voor hem
en we gebruikten samen de maaltijden. Alleen ja, dan
uiteindelijk moet je weer naar je eigen kamer en elkaar
gedag zeggen. Dat is niet leuk. Ik verzorg mijn man. Altijd
al gedaan. Volgens onze kinderen soms een beetje te.” Ze
lacht. “Vraagt hij om drinken, dan haal ik dat. Het is wat
ik graag doe, maar het is soms ook moeilijk hoor. Als er
gezondheidstechnisch iets verandert, dan weet ik soms
ook niet wat ik moet doen om hem rustig te houden en te
ondersteunen, maar daar helpen ze me hier bij.

‘Zonder wrijving geen glans’
Haar stem verandert weer. “Gelukkig kregen we recent
dit appartement op Arkeneel en nu zitten we hier weer
samen! En dat is heerlijk! Samen eten, samen een
boodschapje halen, en vooral geen afscheid meer nemen.
Dat geeft zo’n rust! We zorgen voor elkaar. Mankeert hij
wat, dan sta ik klaar en andersom. En dat overwegend in

Nee, we houden enorm veel van elkaar. Ik moet er niet
aan denken dat een van ons komt te overlijden. Dat zou
rampzalig zijn. En mocht dat gebeuren dan heb ik de stille
wens dat hij als eerste gaat. Hij kan zich gewoon niet
alleen redden.” Ze is even stil en vervolgt: “Hij wil me echt
niet kwijt, maar ja, moet er ook niet aan denken dat ik
hem kwijt raak. Dat zou ik echt heel moeilijk vinden. Dus
ik hoop nog een poosje zo door te gaan. Lekker samen.
Maar stel dat er een einde aan komt, dan zeg ik steeds
tegen mijn kinderen: je hoeft niet te huilen. Laat een traan
en ga verder. En dan hoop ik dat ik iets achter heb gelaten
waardoor ze mij zich af en toe zullen herinneren.” Het
typeert mevrouw Wubben. Verzorgend tot het einde.
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onaangename verrassing. We
hadden in die tijd al thuiszorg en
kregen er begeleiding bij.

‘We hebben
het hier naar
onze zin’
Onze jongste dochter Margie
adviseerde ons naar Huize
Eykenburg te kijken. Het ligt
vlakbij haar en ons oude huis.
Het zag er hier prima uit. Nee,
we hebben er geen spijt van dat
we hier naar toe zijn gegaan.
Ik heb het hier naar mijn zin.
We kunnen met iedereen goed
overweg en het helpt als je zelf
nog goede contacten kunt leggen.
En als de kinderen komen dan
hebben we onze huiskamer, de
grote huiskamer van de afdeling
of we gaan beneden naar het
restaurant. Mogelijkheden
te over.”

‘We laten elkaar vrij’
Magda (79) en Walter (87) Burger wonen drie jaar op afdeling Museumplein 1 waar ze twee kamers
tot hun beschikking hebben. Eén ingericht als gemeenschappelijke slaapkamer, de ander als huiskamer.
“We hebben nu een ander leven, aldus mevrouw Burger, maar wel samen en leuk met al die
activiteiten die ik hier kan doen.”
“We hebben elkaar leren kennen op ons werk bij
levensverzekeringsmaatschappij De Vita. Op mijn 27e
zijn we getrouwd. We hadden het goed, gingen veel
uit en maakten cruises, bijvoorbeeld naar Amerika en
Brazilië. We hebben echt eerst genoten van het leven
en het samenzijn en toen we ons huis kochten in de
Meloenstraat begon voor mij het ‘huiselijke leven’.”
Samen krijgen ze drie kinderen, één zoon die op 14-jarige
leeftijd door hersenvliesontsteking komt te overlijden
en twee dochters. We stoppen even om bij zijn overlijden
stil te staan.
Mevrouw Burger vervolgt het verhaal: “Ik ben zelf enig
kind, weet wat het is om zelfstandig te moeten kunnen
zijn. Dat hebben we geprobeerd door te geven aan
onze kinderen. Ze meegegeven dat een goede opleiding
belangrijk is, maar ook genieten.” Het gezin maakt mooie
reizen. Door een wederzijdse vriendin in Colorado, slaat
mevrouw Burger fanatiek aan het koken. Iets wat ze nu
nog steeds graag in de Kookstudio doet.

‘Als je de ander vrijheid geeft,
dan krijg je dat ook’
Vrijlaten
“We lieten elkaar vrij. Als je de ander vrijheid geeft, dan
krijg je dat ook. En zo kon ik het gezinsleven combineren
met tennissen bijvoorbeeld. Maar ik zorgde er wel altijd
voor dat zijn eten klaar stond, hoor. Dat kon hij zelf niet,”
vertrouwt ze me toe. Kon hij niet of wilde hij niet? De heer
Burger kijkt ons aan met pretoogjes en zegt: “Laten we dat
maar even in het midden houden”. Ook na zijn pensioen,
blijven de heer en mevrouw Burger genieten van wat het
leven te bieden heeft.
“Op een gegeven moment ging het wat minder met zijn
gezondheid”, zegt mevrouw Burger. “Ik verzorgde hem,
maar hij ging steeds moeilijker lopen. Dat kwam door
de Parkinson. Door zijn scootmobiel waren we nog wel
‘mobiel’ hoor. Dan gingen we om de hoek even wat eten.
Tot hij op een dag niet meer kon lopen. Dat was een

De heer Burger valt haar bij: “Ja, het is hier goed.” “Het
kon ook niet anders,” vervolgt mevrouw Burger, “de
verzorging van hem was teveel. En ik heb ook steeds
meer zorg nodig alhoewel ik met de rollator nog goed
mobiel ben.”

‘Natuurlijk hebben
we ook weleens mot
hoor, maar dan
zoenen we dat af’
Actief leven
De heer Burger kiest voor een rustiger leven, maar zijn
vrouw blijft actief. “Er zijn veel activiteiten die ik leuk vind:
koken, wandelen, muziek luisteren, mee met uitstapjes.
Ik kan zelfstandig de afdeling af. Kijk, wonen in een
verpleeghuis is helemaal niet erg. Het is eerder een ideale
oplossing. Je moet echter wel iets met je leven blijven
doen, maar je hoeft niet meer te zorgen en je gezondheid
wordt in de gaten gehouden. En dat is eigenlijk het
belangrijkste. Plus dat we nog samen zijn. Natuurlijk
hebben we ook weleens mot hoor, maar dan zoenen
we dat af.” “Ja, of we zeggen: tot morgen!”, zegt de heer
Burger, “want als we al in bed liggen dan lukt dat afzoenen
niet meer hè”. We lachen met zijn drieën.

37

“Stel dat het minder gaat met van ons”, zegt mevrouw
Burger, ”dan kan het zijn dat een naar een andere afdeling
moet, maar dat zien we dan wel. We zijn zo op elkaar
ingesteld dat dat bespreekbaar is. Als je een goed huwelijk
hebt, dan is alles bespreekbaar. En dat is het belangrijkste.
Dat en elkaar vrij laten.”
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‘We staan aan de wieg van
toekomstige zorgverleners’
Leerlingen zijn de toekomst, maar hoe kunnen zij ervaring opdoen als er weinig stageplaatsen zijn?
Met dat gegeven in het achterhoofd opende Stichting Eykenburg een jaar geleden haar tweede
Praktijk Leer Afdeling (PLA). Deze keer in Het Zamen. Op de somatische afdeling Pablo Picassostraat
zwaaien leerlingen van het ROC Mondriaan de scepter. Onder toeziend oog van een team van
begeleiders en tot tevredenheid van onze cliënten.
“We wilden onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen gezien de tekorten op de arbeidsmarkt. En tegelijk
een veilige leeromgeving bieden waarin we leerlingen in
hun kracht zetten vanuit de kwaliteiten van de persoon.
Want daar gaat het om op een PLA. De leerling is degene
die zich ontwikkelt en zelf vervul je de rol van coach.” Aan
het woord is teamleider en werkbegeleider Laura Richel.

Sceptisch
“In het begin waren een aantal cliënten en familieleden
sceptisch. Ze waren ongerust. Begrijpelijk natuurlijk. Maar
net als op de andere afdelingen is er altijd een vast team
van collega’s aanwezig die de eindverantwoordelijkheid
hebben. De studenten verrichten zoveel mogelijk de
verpleegkundige handelingen. Nu, een jaar, later ziet
iedereen de meerwaarde.
Werkbegeleider Hans Hoenen vult aan: “Eigenlijk krijgt
iedere cliënt in de praktijk alleen maar meer zorg in alle
opzichten. We zijn er namelijk met 7 collega’s en 15
studenten verpleegkunde voor 18 cliënten. Er gebeurt
daardoor erg veel op de afdeling. De studenten hebben
veel opdrachten vanuit school en verzinnen er daarnaast
zelf ook nog veel. Die initiatieven zijn geweldig. Er werd
hier bijvoorbeeld elke dag wel iets gebakken met en
voor onze cliënten. Wat het ook interessant maakt is de
diversiteit in culturen. Dat maakt het ook bijzonder. Leer je
als cliënt weer nieuwe dingen kennen.”

Vlinders
“De stagiaires lopen 10, 20 of 40 weken stage”, vult Laura
aan. “Het is prachtig om jonge mensen te zien groeien.
Dat is ook het thema van deze PLA. Gekscherend gezegd
zien wij ze als vlinders. Ze fladderen rond en kennen de
basis al, maar iedereen is verschillend.” “We begeleiden
ze vanuit verschillende principes: wederzijds vertrouwen,
objectiviteit, vakkennis, interesse/nieuwsgierigheid

en feed forward”, zegt Hans. “Die vaardigheden heb je
zelf ook nodig om leerlingen te kunnen begeleiden en
daarnaast een gezonde dosis empathie. Het is namelijk
een heel andere generatie. Zij leven bij de dag. Werken
met deze beeldschermgeneratie betekent dat je 24/7
bereikbaar bent. Op de meest vreemde tijden word je
geappt. Maar het is mooi werk. Ik besef heel goed dat ik
aan de wieg van de zorg van de toekomst sta. En dat is
nogal wat.”

‘We hebben te maken
met puberbreinen’
Praktijkopleider Gerdien Blok vult aan: “Het zijn jonge
mensen. Tussen de 16 en 22 jaar en nog kwetsbaar
terwijl ze aan het einde van hun opleiding al veel
verantwoordelijkheden hebben.” “En de omstandigheden
van de studenten verschillen”, vult Hans aan. “Daar
heb je rekening mee te houden. Sommigen hebben
nog nooit een persoon naakt gezien, iemand van het
andere geslacht gewassen of zijn nog nooit deelgenoot
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geweest van iemands overlijden. Daar besteden we
aandacht aan, qua zorg, maar ook hoe je daarin met je
gevoel kan omgaan. Tja, en verder heb je te maken met
puberbreinen.” Alle drie beginnen ze te lachen.

‘Je wilt geen politieagent zijn,
alhoewel Hans en ik
echt weleens ‘good cop,
bad cop’ spelen’
Humor
Hans: “Het vergt een andere aanpak. Je moet ze
meenemen in het proces. Alles benoemen en niet
schrikken als iets fout gaat, maar het met humor
oplossen. Je bent eigenlijk werkbegeleider, mentor en
coach.” “Humor is onmisbaar”, vervolgt Laura. “Je wilt ze
enthousiasmeren. Ze zijn tenslotte onze toekomst. Je wilt
geen politieagent zijn, alhoewel Hans en ik echt weleens
‘good cop, bad cop’ spelen. Voor velen is het hun eerste
baan, maar niet iedereen ziet dat zo. Melden ze zich ziek
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als ze niet zoveel zin hebben. Aan het begin zien ze er
de ernst niet van in, maar aan het eind van de stage is
dat veranderd door de band die ze met de cliënten
hebben gekregen.”
Hoe gaat dat bij een nieuwe groep? Laura: “In het begin
doen wij natuurlijk alles, maar na verloop van 2 tot 4
weken nemen zij de afdeling steeds meer over, alhoewel
wij eindverantwoordelijk blijven natuurlijk.” Gerdien:
“De werkbegeleiders moeten eigenlijk toekijken met de
handen op de rug. Dat kan niet iedereen. Niks voorzeggen,
maar aanmoedigen. Ik hoor Hans vaak zeggen: Hoe denk
je dat te gaan doen? Mooie vraag. Geen antwoorden
geven, maar ze aanzetten tot verantwoording nemen voor
het zorgproces. Kom je als stagiair binnen op een normale
afdeling dan is dat al een geoliede machine. Hier ligt een
grotere kans op ontwikkeling en fouten maken mag.

Redeneren
Het vergt echt andere vaardigheden van de
werkbegeleider. Natuurlijk zijn ze leerlingen gewend,
maar nu moeten ze echt achterover leunen, toekijken
en coachen in de handelingen. Afwegen of ingrijpen
noodzakelijk is of niet en dan op de juiste manier feedback
geven zodat leerlingen leren van de situatie door deze zelf
te analyseren. Uitgedaagd worden het gedrag wat iemand
toont te herleiden naar de oorzaak. Ga maar lezen, ga
maar in gesprek, hoor ik dan. Leren redeneren dat is
belangrijk in het vak.”
Hans vervolgt: “We hebben hier leerlingen verpleegkunde
niveau 3 en 4. Afhankelijk van het leerjaar mogen ze
bepaalde handelingen uitvoeren. Natuurlijk gaat er dan
weleens iets fout. Maar dat mag. Ze mogen hier leren.
We zeggen steeds: Je doet niks fout; er gaan dingen mis
omdat je leerling bent. Dan kan de leerling weer vooruit.”
Laura: “Ik teken de opdrachten pas af als ik tevreden ben.
Mogelijk staat diegene over 20 jaar aan jouw bed. Ben ik
dan ook tevreden?, denk ik dan.”

‘Geen wonden.
Wel cliënten met wonden’
Welzijn
Bij de opleidingen staat het verlenen van zorg centraal,
maar in de praktijk draait het vooral om het welzijn van
de cliënt. Hij moet zich gelukkig voelen bij de zorg die
hij krijgt. Dat leren wij de studenten. De mens achter de
mens te leren zien. Niet alleen kijken naar het ziektebeeld.
Het draait om méér dan zorg alleen. Het is mooi als dat
besef er komt. Hebben jullie hier ook wonden?”, hoor ik
weleens in het begin. “Nee”, zeg ik dan, “wel cliënten
met wonden.”

Gerdien onderhoudt als praktijkopleider de contacten
met het ROC. Zij schuift aan bij de gesprekken met de
studenten en neemt de examens af als de student wordt
voorgedragen door de werkbegeleider. “En dan wissel
ik ook nog van locatie met mijn collega Wendy om alles
zo objectief mogelijk te houden. Wij zijn eigenlijk de
bewakers van het leerklimaat. De werkbegeleiders staan
letterlijk op de werkvloer. Dat doe ik niet. Is er iets met
school, iets privé dan ben ik degene die daarover het
gesprek aangaat.“
Hans: “Je ziet tijdens de stage al welke leerlingen zeer
goede verpleegkundigen kunnen worden. Die het nu al
in zich hebben om goed klinisch te redeneren. Je ziet
ook welke stagiaires affiniteit hebben met ouderen.
Sommigen willen liever naar het ziekenhuis. Denken niet
veel te kunnen leren van werken met ouderen. Maar dit is
juist veel dynamischer. Je hebt niet alleen te maken met
de client, maar ook met de familie waarvan je het vaste
aanspreekpunt bent.”

‘De eerste diploma’s niveau 4
zijn uitgereikt’
Successen
Zijn er na het eerste jaar al mooie successen? “Jazeker”,
zegt Gerdien, “de eerste diploma’s niveau 4 zijn uitgereikt.
De rest is overgegaan of mogen hun laatste opdracht
volgend schooljaar doen. Verder heeft een aspirant
verpleegkundige (niveau 4) besloten over te stappen van
leersysteem zodat zij hier op de afdeling haar opleiding
kan afronden.” “En”, vult Laura enthousiast aan, “we
hebben 8 stagiaires die besloten hebben om bij ons te
gaan flexwerken op verschillende afdelingen. Een mooie
manier om meer werkervaring op te doen.”
Tevreden dus? “Als een leerling gegroeid is ongeacht
welk jaar. Als je denkt: die wil ik wel als collega hebben.
Dan hebben we het goed gedaan”, besluit Hans met
gepaste trots.

Nieuwe groep stagiairs
verwelkomd
Op 22 augustus zijn op de praktijkleerafdeling van
Het Zamen en van Huize Eykenburg 30 nieuwe
studenten van het ROC Mondriaan gestart met hun
stage en verwelkomd door de cliënten en collega’s.
De leerlingen van verschillende leerjaren lopen
10, 20 of 40 weken stage bij Stichting Eykenburg.
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ik cliënten met somatische
(lichamelijke) aandoeningen
moet verzorgen en hoe je de
verpleegtechnische handelingen
moet uitvoeren in de praktijk,
passend bij de zorgvraag van
een cliënt.”

Is dat gelukt?

‘Ik heb hier zoveel geleerd!’
Zorgervaring opdoen in de praktijk. Dat staat centraal op onze Praktijk Leer Afdelingen, op beide
locaties, waar studenten van het ROC Mondriaan de afdeling draaien. Een van de studenten die stage
liep op de afdeling Pablo Picassostraat is de 18-jarige Esmee Bergenhenegouwen, tweedejaars student
mbo verpleegkunde niveau 4. Benieuwd naar haar ervaringen gingen we met haar in gesprek.
Stagelopen op een ‘studentenafdeling’, dat klinkt
ideaal!
“Dat is het ook. Tijdens die 20 weken heb ik zoveel geleerd.
Je komt hier in een team van ROC-studenten waarmee je
de dagelijkse zorg geeft aan alle cliënten. Natuurlijk hebben
we begeleiding en ligt de eindverantwoordelijkheid bij de
collega’s van Stichting Eykenburg, maar dit is een totaal
andere ervaring dan dat je in een team ‘meeloopt’. We
doen hier alles zelf. Super leuk, leerzaam maar ook een
stage met veel meer verantwoordelijkheden.”

Waarom koos je voor een dergelijke stage?
“Vanuit het ROC Mondriaan ben ik via het stagebureau
geplaatst op de Praktijk Leer Afdeling of PLA zoals het
genoemd wordt. Daar had ik zelf geen invloed op, maar als
ik zelf had mogen kiezen, had ik er ook voor gekozen. Van
een medestudent uit mijn groep had ik goede ervaringen
gehoord over haar stage op de leerafdeling in Huize
Eykenburg. Zij was zo enthousiast! Ze had enorm veel geleerd
en ze had een fijne werkbegeleider. Dat wilde ik ook wel!”

“De stage is heel goed bevallen!
Het was een leuk team, ik
heb veel geleerd en de kans
gekregen om de handelingen
onder begeleiding uit te voeren.
Omdat iedereen leerling is,
begrijp je elkaar nog beter
en kun je elkaar waar nodig
aanvullen en zo helpen we elkaar
in het leerproces! Zorg bieden
op een somatische afdeling is
heel anders dan wat ik leerde
tijdens mijn eerste stage. Vooral
het bieden van zorg vanuit een
persoonsgerichte visie spreekt mij
aan en heb ik als erg fijn ervaren.
Later zou ik zelf ook graag zo zorg
willen ontvangen.”

Hoe zit het met de begeleiding?
“Er zijn verschillende werkbegeleiders. Ze helpen je waar
nodig bij vragen en opdrachten, maar zij stimuleren vooral
je zelfstandigheid en hoe je persoonsgerichte zorg kan
bieden. Heel fijn hoe ze ons daarin individueel begeleiden.”

Was dit je kennismaking met verpleeghuiszorg?

Krijg je veel verantwoordelijkheden op een PLA?

“Nee, dit was mijn tweede stageperiode in de
verpleeghuiszorg. In augustus begint mijn volgende
schooljaar en ook dan zal ik weer stagelopen. Ik hoop
dat het dan buiten de verpleeghuiszorg is. Ik wil graag
mijn horizon verbreden en het totale werkgebied van
een verpleegkundige leren kennen. Wordt het toch
een verpleeghuis dan hoop ik op een stage op een
revalidatieafdeling.”

“Ja, dat is zeker het geval. Maar er is altijd een
werkbegeleider aanwezig om je te helpen bij het
organiseren van je zorgtaken bijvoorbeeld. Daardoor word
je zelfstandiger en kun je je die verantwoordelijkheden
eigen maken. Ik denk dat ik daar veel profijt van zal
hebben in een volgende stage aangezien je dat niet tijdens
elke stage leert.”

‘Ik wilde vooral leren hoe
ik cliënten met lichamelijke
aandoeningen moet verzorgen’
Wat waren je verwachtingen vooraf?
“Dat ik vooral veel kon leren. Dat is logisch natuurlijk,
maar hier wordt echt een beroep op je gedaan om de
kennis uit de boeken en die we toepassen op een pop
om te zetten naar de praktijk. Ik wilde vooral leren hoe

‘Ik heb geleerd om mijn
grenzen te bewaken en
die aan te geven’
Wat heb je zoal geleerd?
“Op persoonlijk vlak: dat ik mijzelf kon zijn. Ik heb geleerd
om mijn grenzen te bewaken en die aan te geven. De sfeer
op de afdeling en de mogelijkheid om te kunnen leren
hebben hierbij enorm geholpen. Niets is fout. De feedback
is opbouwend. En dat een vraag juist niet stellen, ‘dom’ is
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of eerder een gemiste kans. Daarnaast heb ik als student
verschillende vaardigheden geleerd zoals blaasspoelen,
het geven van sondevoeding, tracheazorg, stomazorg en
nog veel meer.”

Wat zal je altijd bijblijven?
“Het overlijden van een cliënt. Het was de eerste keer
dat ik tijdens het overlijden van een bewoner aanwezig
was. Het was bijzonder om dit mee te mogen maken,
zeker als je zoveel zorg aan hem hebt mogen geven. Het
was een verwacht overlijden, maar het kwam toch nog
onverwachts. Ik ben daarin goed opgevangen door de
werkbegeleiders.”

‘Ik ben echt dankbaar dat
ik de mogelijkheid en
het vertrouwen van de
cliënten heb gekregen’
Wat ga je het meeste missen?
“Ik ga alle bewoners missen, maar één cliënt in het
bijzonder met wie ik een klik had. Wij kunnen gezellig
met elkaar praten en lachen. Ik ben echt dankbaar dat
ik de mogelijkheid en het vertrouwen van de cliënten
heb gekregen om als student te kunnen en mogen leren.
Verder ga ik de samenwerking met mijn medestudenten
en werkbegeleiders missen.”

Maar echt weggaan, doe je nog niet toch?
“Ja, dat klopt! Ik start als flexmedewerker tijdens de
zomervakantie. Ik wil graag zoveel mogelijk werkervaring
opdoen en hoop na de zomer ook inzetbaar te zijn op
andere afdelingen.”
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middagzorg erbij, dan lunchen we
eerst samen.”

Bij wie kom je allemaal
thuis?

‘Je hart moet op de goede plaats zitten’
Elke dag stapt Agaath Schilperoort (65) voor dag en dauw op de fiets. Jong, oud, een beetje of heel
erg hulpbehoevend, op haar route komt ze bij allerlei cliënten thuis om zorg te geven. Een mooi en
dankbaar beroep, vindt ze, dat ze al jaren met veel liefde in de praktijk brengt. Daar willen we natuurlijk
meer van weten! Daarom 10 vragen aan Agaath over haar werk en waarom ze dit zo graag doet.
Hoelang doe je dit werk nu al?
“Ik ben als huishoudelijke hulp bij Stichting Eykenburg
begonnen, maar gaf bijvoorbeeld ook wel eens
oogdruppeltjes aan een cliënt. Toen ik de vraag kreeg of
de thuiszorg me iets leek, heb ik mijn papieren gehaald.
Ik doe nu elf jaar thuiszorg. Volgend jaar ben ik 12,5 jaar
in dienst. Dat haal ik nog net voor mijn pensioen. Of ik
helemaal stop, weet ik nog niet, want ik zal het werk
en m’n collega’s en cliënten vreselijk missen. Er is mij al
gevraagd of ik niet in een flexpool wil. Daar ga ik goed
over nadenken.”

‘Thuiszorg is niet ‘wassen,
aankleden en weg’, aan die
mentaliteit heb ik een hekel’
Wat voor zorg geef je precies?
“Dat verschilt per cliënt. Sommigen kunnen niets meer
zelf, die help ik overal bij. Wondzorg, medicatie, douchen,

insmeren, steunkousen aandoen… Maar ik let er ook op
dat ze goed ontbijten en goed drinken en ik neem de
tijd voor persoonlijk contact. Thuiszorg is niet ‘wassen,
aankleden en weg’, aan die mentaliteit heb ik een hekel.
Ik kijk niet naar de tijd die ergens voor staat. Toch loop ik
nooit uit. Als je sneller dan gepland klaar bent bij de ene
cliënt, heb je meer ruimte bij de andere.”

Hoe ziet je dag eruit?
“Om zes uur ’s ochtends pak ik de auto om vanuit
Scheveningen naar Stichting Eykenburg te gaan. Daar pak
ik de sleutels van de cliënten die ik die dag op mijn route
heb staan. Samen met mijn collega’s drink ik een kopje
koffie en nemen we het werk door. Om 7 uur stap ik op
de elektrische fiets, om een kwartier later bij mijn eerste
cliënt te beginnen. Mijn route is altijd zo ingedeeld dat ik
binnen vijf à tien minuten fietsen bij de volgende cliënt
ben. Als ik klaar ben, ga ik weer naar Stichting Eykenburg
om nog gezellig een kopje koffie te drinken met collega’s
voordat ik naar huis ga. Soms pak ik nog een stukje

“Bij allerlei soorten mensen.
Dat gaat van een cliënt die
alcoholproblemen heeft en aan
het syndroom van Korsakov lijdt,
tot een oudere man die alleen
is achtergebleven en naast zorg
ook troost nodig heeft. Maar ik
ga bijvoorbeeld ook drie keer per
week naar een vrouw met wie ik
maar een jaar in leeftijd scheel,
ze zit aan de zuurstof. En ik kom
bij een moeder en dochter,
bij wie het huis vol dozen en
pakketten staat die de moeder
verzamelt. Ik heb nu geregeld
dat er wordt opgeruimd. Op dit
moment ben ik aan het werk bij
mevrouw Ruhl, een oudere dame
die alleen woont. Vanaf dat ik
thuiszorg doe, ga ik al naar haar
toe. Zij weet ondertussen een
heleboel van mij en ik van haar.”

Welk moment met mevrouw Ruhl vergeet je niet
snel?
“De ochtend dat ik werd gebeld dat mevrouw Ruhl haar
heup had gebroken, een aantal jaren geleden. Ik heb toen
ook haar kinderen ontmoet. Gisteren was ik toevallig net
bij haar weg, toen ik weer een telefoontje kreeg dat ze
was gevallen. Ik heb meteen gebeld om te vragen hoe
het met haar was en of alle spullen voor de wondzorg al
waren gebracht. Anders had ik die nog even voor haar
gehaald. Die stap extra doe ik graag.”

‘Als ik ergens
binnenkom, word ik
altijd enthousiast
ontvangen’
Wat vind je zo mooi aan je werk?
“De dankbaarheid en vriendelijkheid die je terugkrijgt.
Als ik ergens binnenkom, word ik altijd enthousiast
ontvangen. Je bouwt samen een band op en je leert de
familie kennen. Tot op het laatst kom je bij mensen over
de vloer. Als iemand dan wegvalt, moet je wel een knop
omzetten. Dat is altijd een lastig moment, maar gelukkig
kunnen we daar in het team goed onderling over praten.”
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Wat maakt het werken bij Stichting Eykenburg zo
fijn?
“De collegialiteit is heel groot. We hebben een vaste
ploeg voor de thuiszorg, met acht medewerkers. Als de
telefoon rinkelt met de vraag of ik kan komen helpen,
reageer ik altijd snel. En als mijn collega’s merken dat het
werk mij te veel wordt, schieten ze mij te hulp. Dat was
in de zorgorganisatie waar ik vroeger intern werkte heel
anders. Daar vonden ze het ook onzin om persoonlijke
aandacht aan bewoners te besteden. Het zal me altijd
bijblijven dat ik even de tijd wilde nemen om koffie te
drinken en te praten met een man die net zijn vrouw was
verloren. ‘Dat doen we hier zo niet’, zei mijn collega daar
toen.”

Je leidt nieuwe collega’s op, hoe doe je dat?
“Ze gaan met me mee op m’n route, laatst had ik nog
een nieuwe collega mee. De eerste keer dat je samen de
route doet, kijken ze mee. De tweede keer doen ze het
werk zelf. Achteraf bespreek je dan met elkaar hoe het is
gegaan. Heel leuk om te doen!”

Welke tips geef je ze?
“Stel je om te beginnen altijd netjes voor aan cliënten.
En als ze zelf aangeven wat ze willen, reageer daar dan
op en geef het door aan Stichting Eykenburg. Als mensen
iets niet willen, mag je ze ook nooit dwingen. Benader
ze rustig, dat werkt beter. Vergeet ook niet om de
huissleutel te gebruiken, want cliënten kunnen vaak zelf
de deur niet opendoen. Maar bel wel eerst aan, zodat je
niet zomaar ineens in de huiskamer staat. Wat ik verder
meegeef, is dat je niet moeilijk moet doen als er iets
moet gebeuren wat niet in het zorgplan staat. Kan een
cliënt bijvoorbeeld niet naar buiten, dan is het een kleine
moeite om even de vuilniszak in de container te gooien.”
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Wat houdt je werk uitdagend?
“Als je een nieuwe cliënt op je route hebt, weet je
nooit wat je te wachten staat. Wat voor iemand is
het? En hoe loopt het straks? Sommige cliënten zijn
bijvoorbeeld valgevaarlijk, daar moet je controleren of
de juiste voorzieningen er wel zijn, zoals steunen of een
douchestoel. En soms willen ze iets niet, zoals onder de
douche gaan. Dan moet je elke keer een stapje zetten om
het toch voor elkaar te krijgen. Dat kost inspanning: hoe
pak je het aan zonder iemand te dwingen?”

‘Je werk gaat niet alleen
om zorg, maar vooral
ook om het contact dat
je met de mensen hebt!’
Wat vraagt dit vak nog meer van je?
“Je hebt medische kennis nodig, bijvoorbeeld over de
verzorging van verschillende wonden en van medicatie.
Zo is het belangrijk dat alle pillen op de goede plek in de
baxterrol zitten en dat je de medicatielijst goed naleest

3 - 2022 • INFO K R U I S P U NT

en aftekent. Een foutje is zo gemaakt. En als je het niet
vertrouwt, overleg dan even met een collega. Maar
daarnaast is het ontzettend belangrijk dat je hart op de
goede plaats zit. Je werk gaat niet alleen om zorg, maar
vooral ook om het contact dat je met de mensen hebt!”

‘Ik zou Agaath niet willen
missen!’

Prijspuzzel
‘Pak de zon en straal’ was de juiste oplossing van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij hebben zeer veel
juiste reacties mogen ontvangen. Mevrouw J.P Remmelink uit Den Haag kwam als winnares uit de bus en ontvangt van
ons een cadeaubon. Van harte gefeliciteerd, de cadeaubon is naar u onderweg!
De oplossing van de nieuwe puzzel kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg,
t.a.v. Nanda Bechtholt, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen naar redactie@eykenburg.nl.
U kunt uw oplossing insturen tot en met 30 november 2022.

“Agaath komt vanaf dag één bij mij”, vertelt een
enthousiaste Wil Ruhl (88). “Ik had al langer
huishoudelijke hulp van Stichting Eykenburg, maar
door problemen met mijn nieren en kunstgewrichten
had ik ook thuiszorg nodig. Vanaf dat moment
helpt Agaath me bij mijn medische en persoonlijke
verzorging, nu alweer elf jaar.” Wil is heel blij met de
hulp van Agaath en zou haar voor geen goud willen
missen. “Ze is ontzettend aardig en doet alles goed.
Ik kan op haar rekenen en kijk altijd uit naar haar
bezoekjes. Agaath en haar collega’s zijn allemaal
toppers!”

ARKENEEL
BEGRIP
ECHTPARENKAMER
EENHEID
FAMILIE
GELIEFDEN
GELOFTE
GELUK
GEMIS
GEZELLIGHEID
HARTEDIEF
JEUGDLIEFDE
KAARTJES
KNUFFELEN
KUS
LOL
ONBETAALBAAR
PASSIE
ROMANTIEK
SAMENWONEN
TROUW
VERKERING
VERLIEFDHEID
VRIENDSCHAP

OPLOSSING

47

“Elke dag waardevol en betekenisvol.”

Samen maken we het verschil
Stichting Eykenburg is een gastvrije organisatie met twee sfeervolle locaties in Den Haag.
Wij bieden in Huize Eykenburg en Het Zamen een veelzijdig zorgaanbod passend bij uw
persoonlijke situatie en behoeften. Daarnaast bieden wij een uitgebreid aanbod aan
zorg bij de mensen thuis. De wensen van onze cliënten vormen het uitgangspunt van ons
handelen opdat u elke dag als waardevol en betekenisvol ervaart.
Thuiszorg
Zorg en verpleging aan huis Begeleiding thuis en casemanagement Huishoudelijke verzorging
Palliatieve zorg Persoonalarmering Dagbesteding Ontmoetingscentrum Zeker Thuis abonnement
Volledig Pakket Thuis

Wonen bij
Verpleeghuiszorg Kortdurende opname Zelfstandig wonen met zorg op afstand
Levensbestendige appartementen Wooneenheid voor echtparen en partners
Diagnostisch centrum Het Zamen Hospice Claude Monet

Meer informatie: 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl

