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Het begon allemaal met de samenkomst van een drietal factoren, 
waarop voor ons momenteel de focus ligt: Als eerste hebben 
we daar de zelfredzaamheid van onze cliënten. Wij willen van 
alles voor onze cliënten doen, maar vooral voor henzelf is het 
zo enorm belangrijk om zelf te blijven doen wat zij zelf kunnen 
doen. Uiteraard kunnen wij mevrouw in de rolstoel naar de 
Scrabblemiddag brengen, maar als zij zelf met de rollator naar 
het restaurant kan, ook al gaat het niet snel, dan moedigen 
wij dit graag aan. Zo blijft zij in beweging en wat is er nu fijner 
dan het gevoel te hebben zelf nog uit de voeten te kunnen en 
daarmee nog gewoon onderdeel te zijn van de maatschappij.

Naast de zelfredzaamheid willen wij onze cliënten ook helpen bij 
het nemen van alle hobbels die zij ervaren bij het ouder worden, 
zowel fysiek als mentaal. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe 
regel ik dat? Hoe werkt het? Wie kan mij helpen? Waar moet 
ik daarvoor zijn? Allemaal vragen waar wij graag antwoord op 
geven en ook direct op willen doorpakken. Stichting Eykenburg 
als ‘zorgmakelaar’ voor onze cliënten.

Als derde factor is de persoonsgerichte zorg. Wie was de cliënt 
voordat hij of zij bij ons kwam? Hoe was zijn of haar leven en 
wat wil hij of zij nu? Hoe kunnen wij onze zorg zo inrichten dat 
de cliënt zijn of haar leven zoveel mogelijk naar eigen wens kan 
blijven leven?

Door de combinatie van deze drie factoren begon ik na te denken 
over de term ‘cliënt’. Is die term eigenlijk niet achterhaald? Dekt 
het nog de lading die wij met onze zorg willen leveren? Willen wij 
de cliënt niet meer zien als een klant, die wij naar wens en met 
behoud van eigen regie en mogelijkheden bedienen….. de klant 
als koning! Wanneer je zelf al een tijd in een denkpatroon zit 
wordt dat patroon een aannemelijke logica. Ik besloot in eerste 
instantie dan ook de teamleiders te vragen naar hun ideeën en 
meningen alvorens door te pakken.
Deze groep medewerkers was er unaniem en duidelijk over: 
“Nee, de term ‘klant’ klinkt te afstandelijk en past niet bij de band 
die wij met onze cliënten hebben.” Een klant koopt goederen of 
spullen, maar als het om het verlenen van een dienst in de zorg 
gaat, voelt de term cliënt vriendelijker, persoonlijker, dichterbij 
en zelfs wat chiquer”. Ook de term ‘bewoners’ werd genoemd, 
maar niet al onze cliënten wonen bij ons. Sommigen verblijven 
slechts tijdelijk bij ons en gaan daarna weer naar huis, anderen 
verzorgen wij thuis in de wijk (wijkverpleging en huishoudelijke 
hulp). 

En dat is waarom wij onze cliënten ‘cliënten’ blijven noemen. 
Niet omdat wij dat nu eenmaal altijd zo deden. Ook niet uit 
gewoonte. Nee, omdat wij achter deze term staan en deze het 
beste weergeeft hoe wij de verhouding tot hen voelen.

Dus, beste lezers en vooral… lieve cliënten, veel leesplezier 
toegewenst!

Alex Reede
Raad van Bestuur 

Dat mijn medewerkers het niet 
altijd eens zijn met mijn ideeën 

als bestuurder is uiteraard 
onontkoombaar en eigenlijk 

zelfs een mooi iets. Door je 
mening te delen en naar die 

van je medewerkers te vragen 
worden juist discussies op gang 
gebracht die ons allemaal naar 
een hoger niveau kunnen tillen 

en wijsheid kunnen brengen. 
Alleen….. zag ik dat dit keer 

niet aankomen.

Voorwoord
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Persoonsgerichte daginvulling 

Binnen Stichting Eykenburg hechten wij veel waarde 
aan de eigen invulling van de dag door de cliënten. 
Afgelopen zomer hebben vele cliënten genoten 
van het mooie weer in onze tuin. Zo ook mevrouw 
Blokland en de heer Meeuwisse die samen in de tuin 
genoten van de zon.

Korte berichten

Bedrijfskleding 

Om de herkenbaarheid van de medewerkers van Stichting Eykenburg 
te vergroten, krijgen de zorgmedewerkers op de afdelingen binnenkort 
bedrijfskleding. Hierdoor weet u, maar ook de bezoekers van de afdelingen, 
wie werkzaam is op de afdeling en bij wie u terecht kunt. De medewerkers 
zijn te herkennen aan de denimblauwe jasjes voorzien van het logo van 
Stichting Eykenburg op de rug en bovenarm. 

‘Aan het werk in het verpleeghuis’ 

Op 30 oktober heeft teamleider Jim Landzaad de eerste 
publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ overhandigd 
aan minister Hugo de Jonge. In deze publicatie zijn zowel 
medewerkers als cliënten aan het woord en vertellen 
zij wat zij merken van de extra middelen vanuit het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Benieuwd naar de 
ervaringen van Jim? 
Vraag de zorgmedewerkers naar een exemplaar of kijk 
op onze website www.eykenburg.nl/nieuws voor het 
digitale exemplaar. 

Stichting Eykenburg op Facebook

Wilt u constant op de hoogte blijven van nieuwtjes en 
alles wat er speelt bij Stichting Eykenburg? 
Ga dan naar onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/StichtingEykenburg en ‘Like’ ons!
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AED in de wijk 

Bij een hartstilstand is het van groot belang dat 
er snel wordt gehandeld. U start meteen met de 
reanimatie en belt met 112. Het gebruik van een 
AED bij de reanimatie bevordert het succes hiervan. 
Wellicht handig om te weten; onlangs is er een AED 
geplaatst bij het wijkcentrum van VÓÓR Welzijn op 
het Weigeliaplein 123 te Den Haag. 

Duofiets 

Stichting Eykenburg is in het bezit van een duofiets. 
De duofiets biedt de mogelijkheid voor onze cliënten 
om samen met een begeleider door de stad te 
fietsen. Het fijne aan deze duofiets is dat ook de 
cliënt in beweging blijft doordat de fiets is voorzien 
van twee paar trappers. De duofiets is uitgebreid 
getest door een groep enthousiaste vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers zijn getraind in het fietsen met de 
duofiets, waardoor de cliënten veilig door de stad 
kunnen fietsen. De duofiets is mogelijk gemaakt door 
het Regina van Geuns Fonds. Garant Tweewielers 
heeft de fiets voorzien van een veilig slot en zal het 
onderhoud van de fiets op zich nemen. 

Dag van de mantelzorg

Op 10 november was het de dag van de mantelzorg. Als 
dank voor de inzet en aandacht voor de cliënten van 
Huize Eykenburg en Het Zamen heeft Stichting Eyken-
burg presentjes overhandigd aan de mantelzorgers. 
Stichting Eykenburg hecht veel waarde aan de inzet 
van de mantelzorgers en wij zijn ons ervan bewust dat 
ook vele van onze medewerkers mantelzorger zijn. Het 
‘zorgen voor’ zit hen in het bloed. Stichting Eykenburg 
denkt daarom graag mee met de medewerkers daar het 
gaat om het voorkomen van een knelpunt in de werk – 
privé balans wanneer een medewerker mantelzorger is. Daarom hebben wij op 9 november de Erkenning ‘Wij werken 
mantelzorgvriendelijk’ overhandigd gekregen door wethouder Kavita Parbhudayal in de Nieuwe Regentes. 

U bent ook tevreden over onze zorg?

Dat vinden wij uiteraard fijn om te horen! Wij nodigen 
u van harte uit uw ervaringen te delen met mogelijk 
toekomstige cliënten van Stichting Eykenburg. Op 
www.zorgkaartnederland.nl kunt u uw ervaringen 
een stem geven. De waarderingen die op Zorgkaart 
Nederland worden geplaatst zijn anoniem.
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UW MAILING, ONZE ZORG!
  Wij verzorgen uw mailing van A tot Z!
  Opmaak van print/drukwerk
  Printen op alle formaten
  Geautomatiseerd inpakken
  Webshop beheer
  E-mail marketing

Bespaar tot wel 40% op uw portokosten!

T +31 (0)70 402 39 09
E info@visualvoice.nl
W www.visualvoice.nl

VVC B.V.
Tripstraat 319
2571 DK Den Haag

Ook natriumarm!
Informeer naar de

mogel i j kheden.

zeer voordelig proeven!
Probeer nu eenmal ig 5 maalt i jden
voor slechts €3,99 per maalt i jd!

PROEFPAKKET vriesvers 
(art. nr 93958)

•  Runderlapje in jus met 
gesneden spinazie en 
aardappelen

• Nasi goreng met kipsaté

• Macaronischotel

• Runderhachee met rode kool
 en aardappelen

• Grootmoeders kippannetje: 
 kippenpoot met groenten en 
 gebakken aardappelen

 www.apetito.nl/proefpakket
info@apetito.nl

Eenmalige deelname per adres.

•   Ruime keuze in maaltijden

•   Dagelijks warm of wekelijks 
 vriesvers bezorgd

•   Ook dieetmaaltijden

•   Gratis klantenservice

•   Geen verplichtingen

•   Geen bezorgkosten

•   Leden van Eykenburg krijgen 10% korting 
 op alle vervolgbestellingen

5 HEERLIJKE 

MAALTIJDEN

Nu € 19,95
Slechts € 3,99 per maaltijd! 

Uw actiecode:

05 - 0417 - 1738

Vragen of bestellen?
Wij helpen u graag verder!

    0800 - 023 29 75 (gratis)

(op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur)

47603 Apetito Adv Probeeractie Eykenburg Ligg. 190x135mm 14032017.indd   1 14-03-17   10:29
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Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis
Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke aspecten 
van het leven, ongeacht de leeftijd. Dit geldt ook voor 
mensen met dementie die wonen binnen Stichting 
Eykenburg. De behoefte aan het uiten van liefde, 
intimiteit en seksualiteit is groot, maar er rust nog altijd 
een taboe op het praten daarover tussen partners en 
met zorgverleners. 

Hoewel de vragen rondom intimiteit en seksualiteit van 
mensen met dementie naar voren komt in de praktijk van 
de verpleeghuiszorg, blijkt dat er nog niet goed wordt 
ingespeeld op dit onderwerp. Op de vraag of er nog 
behoefte is aan intimiteit en seksualiteit is het antwoord 
steevast “Ja”. Maar hoe staan zorgmedewerkers hier in, 
qua kennisniveau en attitude? En welk beleid is hierop 
binnen Stichting Eykenburg? 

Liefde en samenzijn
Uit een recente studie welke is uitgevoerd door Tineke 
Roelofs, werkzaam als psycholoog in Tilburg, komt naar 
voren dat mensen met dementie nog tot op hoge leeftijd 
seksueel actief kunnen zijn. Wel neemt de frequentie en 
intensiteit af door lichamelijke, psychologische en sociale 
factoren. De studie laat een gevarieerd beeld zien: van 
een afgesloten hoofdstuk, liefdevolle intimiteit tot nog 
steeds hevige verliefdheid, waar seksuele beleving een 
belangrijk onderdeel van kan zijn. Liefde en samenzijn 
vormen in haar studie een belangrijke rode draad. Als 
mensen dat nog voluit kunnen beleven, verhoogt dit de 
kwaliteit van hun leven. 

Gebrek aan privacy en barrières 
Beperkingen die samenhangen met dementie, zoals 
geheugenverlies of desoriëntatie, bemoeilijken de 
mogelijkheid om intimiteit en seksualiteit te beleven. 
Daarnaast zijn cliënten sterk afhankelijk van de zorg, 
vaak 24 uur per dag, wat de privacy beperkt. Verder zijn 

er praktische barrières (plaatsgebrek, eenpersoonsbed) 
en is de communicatie rondom de invulling van intimi-
teit en seksualiteit tussen cliënt en partner en met 
zorgprofessionals vaak niet optimaal. 

Afhankelijk van zorgverleners
De cliënten zijn in grote mate afhankelijk van de zorg- 
medewerkers. Daarom is de attitude van de mede-
werkers van groot belang. Het gaat hier om leeftijd, 
opleidingsniveau, kennis over de thematiek, het bieden 
van persoonsgerichte zorg en de organisatiecultuur van 
de medewerkers. 

Persoonsgerichte Zorg binnen Stichting 
Eykenburg
In de jaarplannen van alle afdelingen binnen de Stichting 
is onder andere het bieden van Persoonsgerichte 
zorg opgenomen. Dit implementatietraject houdt 
ondermeer in dat we de cliënt, vanuit zijn perspectief, 
zo goed mogelijk willen leren kennen. Dat we weten 
wat hem of haar bezighoudt en hoe de cliënt zijn leven 
voort wil zetten binnen de muren van Huize Eykenburg 
of Het Zamen. Samen kijken we hoe de wensen van 
de cliënt, ook op het gebied van liefde, seksualiteit en 
intimiteit, ingevuld kunnen worden. Bij de uitvraag van 
de levensgeschiedenis van de cliënt komt dit onderwerp 
dan ook naar voren. Praktische oplossingen als het 
bieden van privacy, het plaatsen van een 2-persoonsbed 
of het invliegen van een sekswerker behoren binnen 
Stichting Eykenburg tot de mogelijkheden. 

Openheid naar elkaar en met elkaar de dialoog aangaan, 
ook ‘taboe’ onderwerpen zijn een speerpunt voor het 
komende jaar. 

Bron: voorintiemezorg.nl
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De huid is het grootste orgaan van ons lichaam en 
vormt een barrière met de buitenwereld. Het is daarom 
belangrijk dat huidletsels voorkomen worden. Bij 
ouderen is dat lastiger door veranderingen in de huid.

Veranderingen in de huid door ver-
oudering
De huid wordt dunner en vertoont meer rimpels. De 
huid bestaat uit meerdere lagen. Bij het ouder worden 
wordt de verbinding tussen de huidlagen vlakker en 
dunner waardoor de huidlagen ten opzichte van elkaar 
meer kunnen verschuiven. De doorbloeding van de 
huid wordt minder waardoor er minder makkelijk 
voedingsstoffen naar de huid vervoerd worden. Er 
is minder onderhuids bindweefsel en elastinevezels. 
Hierdoor is het onderhuidse weefsel stugger en leidt 
stoten vaker tot blauwe plekken of wondjes. Tot slot 
zitten er in de oudere huid minder talgklieren en 
zweetklieren.

Welke huidletsels komen vaak voor 
bij ouderen
 
Droge huid
De huid voelt droog aan. Soms zijn er witte schilfertjes 
te zien. Vaak jeukt de huid en zijn krabeffecten zichtbaar. 
Op de onderbenen is soms het zogenaamde craquelé 
eczeem zichtbaar.

Skin tears
Hierbij is de bovenste laag van de huid van de onderste 
laag weggeschoven door bijvoorbeeld stoten. Bij 
sommige ouderen, met zogenaamde perkamenten huid, 
is het vastpakken al voldoende om een wond te krijgen. 
Skin tears ontstaan vaak op armen en benen. 

Decubitus (ofwel drukplekken)
Deze wonden ontstaan doordat er langere tijd druk 
uitgeoefend wordt op de huid. Hierdoor komt er geen 
bloed (en dus voeding) in dat deel van de huid en sterft 
het af. De meeste mensen denken direct aan decubitus 
door te lang zitten of liggen, maar het kan bijvoorbeeld 
ook boven de oren zitten door het dragen van een bril.

Vochtletsel
De huid gaat kapot doordat het langere tijd in contact 
staat met urine of ontlasting.

Smetten
De huid gaat kapot doordat vochtige huidlagen tegen 
elkaar aanwrijven.

Wat kun je doen om huidletsel te voorkomen:
• Gebruik geen zeep om uzelf te wassen. Gebruik liever 

een wasgel of alleen water.
• Neem een lauwe douche. Van heet water droogt uw 

huid sneller uit.
• Smeert u dagelijks in met een zalf, crème of lotion.
• Draag (onder)kleding dat vocht regulerend is, zoals 

katoen. Zorg ook dat kleding niet te strak zit. Voorkom 
huid op huid contact door bijvoorbeeld een hemd 
onder uw beha te dragen.

• Heeft u vaak stootwondjes op armen en benen? 
Draag dan kleding met lange mouwen en een lange 
broek of dikke kousen. 

• Verliest u wel eens urine of ontlasting? Gebruik dan 
het juiste incontinentiemateriaal. Laat u informeren 
door verzorgende/ verpleegkundige.

• Beweeg meer: maak ieder dag een ommetje. 
Verander regelmatig van houding. Ga bijvoorbeeld 
aan tafel zitten om te eten en in de luie stoel om TV te 
kijken.

• Drink voldoende water. Maak er een gewoonte van 
om een paar keer per dag een glas water extra te 
drinken. Bijvoorbeeld iedere keer als u naar het toilet 
gaat.

Als u last heeft van droge huid, jeuk of wondjes praat hier 
dan over met uw verzorgende en/of verpleegkundige. 
Hoe eerder een huidletsel op de juiste manier behandeld 
wordt, hoe sneller de genezing.
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Doe uw was de deur uit bij: 
 
 
 
 
 
 
 

Wij komen uw was halen en brengen! 
(ook al uw stoomgoed) 
 

 
 
Voor meer informatie:  088 0700 400  
of mail naar: info@edelweiss-groep.nl 
 

HELEMAAL VAN DEZE TIJD!

Stadhouder Elektronica en Witgoed 

is dé specialist voor televisies, 

geluidsapparatuur, witgoed en elektrische 

huishoudelijke apparaten.

Voor een eerlijk advies en 
de beste service.

Thomsonplein 15 Den Haag • Tel: 070 3609108 • www.stadhouder.nlAGAAT biedt één aanspreekpunt bij 
verhuizing, handymandiensten, schoonmaak 
en woninginrichting. We hebben een ruime 
keuze aan behang, verf, vloeren, gordijnen, 
inbetweens, vitrages, binnenzonwering 
en horren. Wij regelen voor u de woning-
inrichting van A tot Z, met eigen vakmensen. 

‘WE ZAGEN ENORM TEGEN 
DE VERBOUWING OP... AGAAT 

NAM DIE ZORG VOLLEDIG WEG’

Laat u ook ontzorgen! 
AGAAT weet raad!

n AGAAT richt in

n AGAAT verhuist

n AGAAT klust

n AGAAT administreert

n AGAAT maakt schoon

n T 070 205 4444 n info@agaatweetraad.nl n www.agaatweetraad.nl

ÉÉN 
CONTACTPERSOON 

VOOR AL UW 
VRAGEN!
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Terug naar het jaar…
Vindt u het ook leuk om terug te blikken op de tijd van toen en herinneringen op te 
halen? In de rubriek “Terug naar het jaar…” belichten wij telkens een ander jaar. Wat 
gebeurde er toen? Wat was er hip? Wat was er toen in het nieuws? En….kunt u het zich 
nog herinneren?

1963 was het jaar van de cassettespeler van Philips, de Instamatic fotocamera van Kodak en het 
jaar dat Jan Janssen een etappe van de Tour de France won. 1963 was een roerig jaar met vele 
hoogte- maar ook zeker dieptepunten.

In 1963 luisterden wij naar:

Anneke Gronloh – Paradiso 
Willeke Alberti – Spiegelbeeld
Elvis Presley – Return to Sender  
Wim Sonneveld – Catootje

En keken wij naar:

Stiefbeen en Zoon Het Songfestival
De Fabeltjeskrant Floris en Bananza
Peyton Place  The Tunderbirds

Ja zuster, Nee zuster

Wat gebeurde er nog meer in 1963?
15 januari De Noordzee bevriest gedurende meerdere dagen.

8 mei In de halve finale van de Europa Cup verslaat Benfica Feyenoord met 3-1.

9 november werd voor het eerst het TV programma ‘Zo is het toevallig ook nog eens ’n keer” uitgezonden.

22 november De wereld is totaal geschokt, door de moord op President J.F. Kennedy.

3 juni Paus Johannes XXIII overlijdt.

11 maart bereikte Katja Staartjes, Nederlandse bergbeklimster, als eerste Nederlandse vrouw de 
top van Mount Everest. 

23 oktober De gasbel in Slochteren wordt ontdekt. De NAM (Nederlandse Aardolie 
Maatschappij) maakt bekend dat er 1100 miljard m3 gas in de grond zit.

18 januari De Elfstedentocht is deze barre winter legendarisch vanwege de overwinning 
van Reinier Paping.

1963

28 januari Nederland en België hebben de koudste winter van de 20e eeuw. Deze winter 
begint weliswaar met een onderbreking, al in november 1962 en duurt tot maart 1963. 
Er rijden zelfs, net als in het jaar 1929, auto’s op het IJsselmeer. 

Augustus de meest spectaculaire treinroof van de posttrein van Glasgow naar Londen wordt gepleegd. Ronald 
Biggs maakte een bedrag van bijna 2.650.000 pond buit. Hij werd tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar 
ontsnapte uiteindelijk uit de meest zwaarbewaakte gevangenis van Engeland.

28 augustus In Washington DC is er een rassengelijkheid demonstratie waarbij ruim 200.000 
blanke en donkere mensen meeliepen. Dit was tevens waarin Martin Luther King de  

legendarische woorden sprak: “ I have a dream” 
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Even voorstellen – de buschauffeurs van 
Stichting Eykenburg!
Vanaf mei 2018 is Stichting Eykenburg gestart met het 
laten rijden van een rolstoelbus. Desiree Bijker heeft de 
kwaliteiten van Jan Peter (ook wel JP genoemd) gezien 
en vanaf het begin is hij gestart met het rijden op deze 
bus. JP heeft een financiële achtergrond en heeft bij 
meerdere banken gewerkt. Ook heeft hij 16 jaar ervaring 
als chauffeur met het rijden op de wijkbus. Met deze 
ervaring en kennis geeft hij aan zich dan ook “als een vis 
in het water te voelen” op de bus. 

Na een paar maanden is Pim van Wouw ook als chauffeur 
op de bus komen rijden. Pim heeft een boekhoudkundige 
achtergrond en heeft veel ervaring als chauffeur bij 
Achttax. Hij geeft aan dat hij hetzelfde werk doet, maar 
nu zonder stress. Pim en JP zijn echt een team op de 
bus. Een belangrijke eigenschap als chauffeur is rustig 
blijven. Niets hoeft meer te moeten voor de cliënten. De 
tijd van haasten is voorbij. Je moet ruimdenkend zijn en 
een dosis humor hebben. De bus is in eerste instantie 
voor het halen en brengen van de cliënten naar het 
ontmoetingscentrum. Daarnaast doen ze de koeriers- 
en pendeldiensten tussen beide huizen. Er blijft dan nog 
genoeg tijd over. Deze tijd hebben Het Zamen en Huize 
Eykenburg gekregen om vrij in te vullen. Er kunnen 
rondritjes gemaakt worden, bezoekjes gebracht worden 
aan tuincentra en andere bestemmingen. 

Vragen en ideeën kunnen altijd ingediend worden. 
JP zegt, “nee is ook een antwoord.” De aanvragen en 
coördinatie lopen via Desiree Bijker. Er worden vaste 
werktijden gehanteerd. ‘s Ochtends worden de cliënten 
voor het ontmoetingscentrum vanaf 8.30 uur opgehaald. 
Voordat Pim of JP bij de cliënt voor de deur staan, laten 
ze telefonisch weten dat ze er aankomen. “Dit geeft rust 
bij de cliënten. De retourrit van de cliënten kan wel eens 
uitlopen. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van het verkeer.” 
Pim en JP geven aan dat het werken met verschillende 
mensen, verschillende situaties, en prettige collega’s, 
het rijden op de bus meer dan leuk maakt. Vooral als de 
cliënten in de bus lachen en plezier hebben. Zo zei een 
mevrouw, dit was een goede dag. Een heer zei, nee, het 
was een fantastische dag! Zulke reacties ontroeren. “Wij 
zijn in de gelegenheid om de kleiner wordende wereld 
van een cliënt even iets groter te maken.” 

Natuurlijk hopen Pim en JP u, als cliënt van Stichting 
Eykenburg, graag in de bus te ontmoeten.
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Casemanagement: 
Dementie, wat nu?
We hoeven de krant maar open te slaan, de tv aan te 
zetten en we worden steeds vaker geconfronteerd met 
de ziekte dementie. Er wordt volop onderzoek gedaan 
naar de erfelijkheid, leefomstandigheden en vooral hoe 
de ziekte voorkomen, of zelfs, genezen kan worden.

Dat het een ieder het kan overkomen is wel duidelijk. 
Mijn ervaring is dat in alle lagen van de bevolking 
mensen getroffen worden met de diagnose dementie 
in zijn vele vormen. Of het nu gaat om mensen die een 
fysiek zwaar beroep hebben gehad of mensen die veelal 
juist moeilijke vraagstukken hebben moeten oplossen; 
het kan ons allen overkomen.

Ik krijg steevast de vraag, maar hoe ga ik om met iemand 
die dementie heeft? Wat moet ik doen als steeds 
dezelfde vraag wordt gesteld en waarom kan degene 
het niet onthouden? Hoe doen andere mantelzorgers 
het? En wat zijn hun ervaringen? Er is voor een 
mantelzorger geen eenduidig antwoord, niemand 
reageert namelijk hetzelfde. Hierdoor beleeft een 
ieder de ziekte dementie op een andere manier en is 
er voor een ieder een andere benadering noodzakelijk. 
Dit maakt de omgang met dementie voor de één een 
opgave en voor de ander geen probleem. 

Wat wellicht kan helpen in het zoeken naar antwoorden 
is inzicht verkrijgen in de ziekte dementie.
In de literatuur wordt er namelijk veel over geschreven. 
Ik wil graag twee boeken onder de aandacht brengen:

Het eerste boek; “Dement: zo gek nog niet” de kleine 
psychologie van dementie door Bère Miesen.
Hierin wordt onder andere beschreven hoe het  
geheugen werkt, wat dementie is en wat het voor 
familie betekent om dit proces mee te maken. 

Ook beveel ik het boek “Het mooiste woord is 
herinnering” van Pieter Webeling & Frénk van der 

Linden aan. In dit boek delen bekende Nederlanders 
hun ervaringen die zij hebben met hun dementerende 
ouders en geliefden. Het boek beschrijft vele herkenbare 
situaties. 

Daarnaast adviseer ik dementerende ouderen en 
hun mantelzorgers vaak om het Alzheimer Café te 
bezoeken. In het Alzheimer Café ontmoet u namelijk 
lotgenoten en worden er regelmatig lezingen gegeven. 
Meer informatie over het Alzheimer Café is te vinden 
op de website www.alzheimer-nederland.nl.

Lousia Pattipeilohy, Casemanager Dementie
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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? En wie krijgt u dan aan de telefoon?
Via deze vaste 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.

U heeft een vraag over/voor: U kunt dan vragen naar:

Huishoudelijke hulp Andrea, Tessa of Yvonne (Extramurale huishouding)

Thuiszorg Mirjam of Diana (Extramurale zorg)

Wonen, rondleidingen en indicaties Chama of Leonie (Transfer)

Dementie of vermoeden hiervan Lousia (Casemanager Dementie)

Abonnement Zeker Thuis Desiree of Chama (Zorgkruispunt)

Cliëntgegevens en regelingen Anneke of Marsha (Zorgkruispunt)

Vrijwilligerswerk Desiree (Zorgkruispunt)

Ook hebben alle afdelingen binnen de twee locaties een eigen telefoonnummer:

Huize Eykenburg Het Zamen

Begane grond 070 - 750 7202 Karel Appel  070 - 750 7156

1A  070 - 750 7205 Hospice (dag)  070 - 750 7158

1  070 - 750 7227 Hospice (nacht)  070 - 750 7159

2A  070 - 750 7209 Cor Dam  070 - 750 7160

2  070 - 750 7211 Piet Mondriaan  070 - 750 7161

3  070 - 750 7203 Vincent van Gogh 070 - 750 7162

Klavertje 4 070 - 750 7240 Paulus Potter  070 - 750 7163

Verzorging 070 - 750 7210 Pablo Picasso  070 - 750 7164

ALLROU N D I N COM M U N ICATI E

Auke Smits Publiciteit B.V.
Van Alkemadelaan 68
2597 AN Den Haag
Telefoon 070 - 324 80 25 
Website www.aukesmits.nl

WIJ WENSEN U 
EEN GOEDE OUDE DAG.
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Diabetes
Meters, teststrips en lancetten

Stomamateriaal
Colo-, Ileo- en Urostoma's

Wondzorg
Huidverzorging en -bescherming

Hygiëne & Desinfectie
Huidverzorging en -reiniging

Incontinentie
Absorberend & Afvoerend

6,9

Al mĳn medische
hulpmiddelen haal ik
tegenwoordig bĳ één

leverancier....

...en worden voor mĳ bĳ
elke zorgverzekeraar

gedeclareerd!

Voor meer informatie over ons uitgebreide
assortiment, neem contact met ons op via

079 - 361 0081 of info@eldercare.nl.

In Het Zamen kunt u terecht bij Pakkie De� ig voor mooie tweedehandskleding en boeken. Ook kunt u uw fi ets of rollator komen brengen in onze Werkplaats voor een kleine reparatie.

Onze vrijwilligers en deelnemers helpen u graag!
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Geen verplichtingen maar wel heel veel mogelijkheden. Zo geven de heren vaak hun 
voorkeur aan een potje biljart terwijl de dames zich het liefst vermaken met een 
gezelschapsspel, zoals Triominos, kaarten, Rummicub en Pisa. Aan het einde van de 
ochtend wordt er aandacht besteed aan geheugentraining. Iedereen wordt zoveel 
mogelijk betrokken. Er worden quizvragen aangeboden of een geheugenspel in 
groepsverband, zoals memorie of Pim Pam Pet. 
Om 12 uur is het tijd voor de warme maaltijd. De deelnemers krijgen een kopje 
soep, een warme maaltijd, toetje en koffie of thee. Dagelijks is er keuze uit 3 
gerechten. Na al dit lekkers is het tijd voor het middagprogramma. Ook nu wordt er 
weer gekeken naar de persoonlijke wensen en behoeften. Meestal is dit een potje 
sjoelen, wandelen, muziek luisteren, zingen, hand/ nagelverzorging en zo zijn de 
mogelijkheden bijna eindeloos. Om 16.00 uur zit de dag erop en staat de bus klaar 
om iedereen weer veilig thuis te brengen.
Wist u dat?
• Wij om de vrijdag de bus de gehele dag tot onze beschikking hebben? Zo worden de deelnemers in de gelegenheid 

gesteld om een uitstapje te maken naar bijvoorbeeld Scheveningen, Hoek van Holland, tuincentra, etc.
• Vrijdag eigenlijk een feestdag is, elke week wordt er ’s middags een borreltje geschonken en er is eens in de maand 

livemuziek in het restaurant.

Contactgegevens Ontmoetingscentrum Segbroek
Bent u wel eens vergeetachtig of zorgt u voor iemand die vergeetachtig is? Dan bent u van harte welkom bij ons 
ontmoetingscentrum. Het ontmoetingscentrum is speciaal opgezet voor mensen met geheugenproblemen en hun 
partners, kinderen en mantelzorgers evenals kwetsbare en/of eenzame ouderen. Het ontmoetingscentrum biedt 
informatie, advies, structuur en begeleiding.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het ontmoetingscentrum? Neemt u dan 
contact op met het Ontmoetingscentrum via telefoonnummer 070-750 70 00 of u kunt 
een e-mail sturen aan ontmoetingscentrumsegbroek@eykenburg.nl.

Haags Ontmoeten
Ook wanneer u wel eens eenzaam bent, zin heeft in een praatje of gewoon even onder 
de mensen wilt zijn, bent u van harte welkom in Het Zamen van Stichting Eykenburg. 
Het in de Tripstraat gevestigde Haags Ontmoeten biedt mensen in de wijk gezelschap 
met een lekker kopje koffie.
U kunt hier zonder indicatie en zonder afspraak gratis terecht.

Zomaar een dag in het ontmoetingscentrum
Naast onze vaste activiteiten (zie schema pagina 18) gebeurt er natuurlijk nog 
veel meer in en rond het ontmoetingscentrum. Hierover informeren wij u ook 
graag zodat u een goed beeld krijgt van de dagindeling voor onze (toekomstige) 
deelnemers.
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag rijdt onze vaste chauffeur Jan 
Peter, met zijn bijrijder Pim, in de bus van Stichting Eykenburg. Rond half 10 halen 
zij samen de cliënten op en brengen hen naar Het Zamen. Als iedereen rond 10 uur 
binnen is volgt het warme welkom met koffie en wat lekkers. Eerst wordt er flink 
bijgepraat en de dagindeling besproken. Hierna kan iedereen vol goede moed aan 
een activiteit beginnen. In het ontmoetingscentrum zijn er geen verplichtingen, de 
dag wordt voor een ieder zoveel mogelijk naar eigen wens vervuld. 

Ontmoetingscentrum 
& Haags Ontmoeten



Kerstboom versiering – kerstballen

Onze klassieke glazen en zilveren kerstballen komen 
voort uit oude tradities om kwade geesten uit huis 
te weren met behulp van spiegelende oppervlakten 
die boze geesten afschrikken, of om ze te vangen in 
een transparante glazen bol (geest in de fles). Deze 
transparante glazen bollen waren al meer dan 300 jaar 
geleden in gebruik in de vorm van “heksenballen”, die 
voornamelijk in Engeland populair waren en voor het 
raam werden gehangen om kwade geesten (heksen) 
te weren. In een klassiek opgetuigde kerstboom 
overheersen dan ook transparante of zilveren glazen 
kerstballen.

Oude heidense tradities, zoals de midwinterboom 
behangen met appels en noten als teken van 
vruchtbaarheid, hebben zich eveneens voortgezet in 
huidige boomversieringen. 
Tegenwoordig zijn veel verschillende kerstsymbolen 
in glimmende glazen of plastic uitvoering verkrijgbaar 
om een boom in je eigen kerstsfeer te brengen: klokjes, 
trompetjes, engeltjes, zelfs kerstmannen en rendieren.

Kerstliedjes 

In aanloop naar de kerst worden er massaal kerst-
nummers gedraaid op de radio en zingen wij deze 
allemaal mee. De top 10 van de beste kerstliedjes ziet 
er momenteel als volgt uit:

1. Last Christmas – Wham (1984)
2. Do They Know It’s Christmas – Band Aid 
3. Happy Xmas (War is over) – John Lennon 
4. All I Want For Christmas is You – Mariah Carey 
5. The Christmas Song – Nat King Cole 
6. Have Yourself a Merry Little Christmas – Judy 

Garland 
7. O Holy Night – Celine Dion
8. Santa Clause is Coming To Town – Bruce 

Springsteen
9. Christmas (Baby please come home) – U2
10. Jingle Bell Rock – Billy Idol

Bron: www.detop100.nl

Het Kerstgevoel

De zon is verdwenen
En de sneeuw vlokjes komen nu naar beneden
Deze kerst een witte kerst zoals in een droom
En tientallen lichtjes in de wit besneeuwde boom
Sommige kinderen glijden van de heuvel met een slee
De andere doen liever met het sneeuwballen gevecht 
mee
Kerst is de fijnste tijd in het jaar
Met zijn alle gezellig bij elkaar
Fijne kerst allemaal en een gelukkig Nieuwjaar

Niet alleen wanneer het Kerstmis is
Maar het hele jaar door
Komt de vreugde die je uitdeelt
Terug bij jezelf van hier en daar
En hoe meer je van jouw zegen
Geeft aan mensen zonder vreugd
Des te meer zul je ontvangen
Zodat het je hart verheugt.

Tafeldecoratie voor de kerst

Wilt u op simpele wijze uw tafel tijdens het kerst-
diner decoreren? Neem een wijnglas en zet deze 
ondersteboven. Doe een takje hulst met besjes onder 
het glas en plaats een waxinelichtje op de voet van 
het glas. 
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Op uw mobiele telefoon hebben zich miljoenen bacteriën verzameld, 
waardoor de mobiele telefoon de meest risicovolle bron van verspreiding 
van bacteriën is geworden. Stichting Eykenburg heeft veel aandacht voor 
(hand)hygiëne in het zorgproces, om de verspreiding van bacteriën en 
zoveel mogelijk te beperken. Door het gebruik van de tablet en de mobiele 
telefoon is er een extra aandachtspunt ontstaan betreft de hygiëne. 
Aangezien bijna iedereen tegenwoordig over een mobiele telefoon of 
tablet beschikt, delen wij de volgende tips met u die u kunt toepassen 
wanneer u op bezoek gaat bij iemand die ziek is of mantelzorger bent:

• Neem de telefoon aan met schone handen. Indien u gebruik maakt van handschoenen, kunt u deze uitdoen voordat 
u de telefoon aanneemt;

• Maak uw telefoon schoon nadat u op bezoek bent geweest;
• Steek de telefoon nooit meteen in uw zak of tas, maar doe dit pas nadat de telefoon schoon is gemaakt;
• Neem uw telefoon niet mee naar een persoon die besmet is met het NORO virus, MRSA of BRMO;
• Maak aan het einde van de dag uw telefoon schoon;

Bescherm uw telefoon met een hoesje of folie, zodat u niet uw telefoon zelf schoon hoeft te maken.

Telefoonhygiëne

Driebergenstraat 305
2546 BH Den Haag

www.cortapijt.nl  -  070-3676409
• GESPECIALISEERD IN PROJECTEN •

BEHANG- EN SCHILDERWERKSERVICE

MEER DAN 100 ROLLEN OP VOORRAAD • HORREN • TAPIJT 
VINYL • MARMOLEUM • PVC • LAMINAAT • GORDIJN & VITRAGES

LAMELLEN • JALOEZIEËN • ROLGORDIJNEN • SHUTTERS 
VERF & BEHANG • BUITENZONWERING

WONINGINRICHTING
ZIE OOK ONZE ACTIE’S OP
WWW.CORTAPIJT.NL

leverancier van alle bekende merken
LAAGSTE PRIJS - HÓÓGSTE KWALITEIT

BREEDTE PRIJS BREEDTE PRIJS

50 cm e 48,00 
60 cm e 54,00
70 cm e 58,00
80 cm e 62,00
90 cm e 66,00
100 cm e 72,00
110 cm e 76,00
120 cm e 80,00
130 cm e 84,00
140 cm e 88,00
150 cm e 94,00
160 cm e 98,00
170 cm e 102,00
180 cm e 106,00
190 cm e 110,00

200 cm e 128,00
210 cm e 132,00
220 cm e 136,00
230 cm e 140,00
240 cm e 144,00
250 cm e 148,00
260 cm e 192.00
270 cm e 198,00
280 cm e 202,00
290 cm e 206,00
300 cm e 212,00
310 cm e 216.00
320 cm e 220,00
330 cm e 226,00
350 cm e 234,00

20 kleuren op maat
gemaakt. Hoogte 180 cmACTIE

ROLGORDIJNEN

6 mm dik  -  5 kleuren  -  6 jaar garantie

ACTIEPRIJS €24,95 per m2
inclusief ondervloer en plaatsen!

LAMINAAT

PVC VLOER
XL plank  -  0.30 mm slijtlaag

Keuze uit 10 kleuren
ACTIEPRIJS €37,95 per m2 
incl. 1 keer egaliseren en plaatsen

TRAP BEKLEDEN SUPERSTUNT

€ 290,00Uw dichte trap
standaard van
13 treden geheel
gestoffeerd
incl. tapijt en arbeidsloon
KEUZE UIT 10 KLEUREN   ALL-IN

MET NAALD VILT
TAPIJT OF BOUCLÉ

400 cm breed €49,95  per meter
INCLUSIEF PLAATSEN!

VINYL-STUNTPRIJS

TAPIJT BOUCLÉ
400 cm breed - 5 kleuren - GRATIS GELEGD 

van €69,-   voor €37,95

TAPIJT
C O R

GRASTAPIJT 400 breed
1 CM DIK 69,95 PER METER

ABSOLUTE TOPKWALITEIT

Het eerste kerstkaartje 

De geschiedenis van het eerste 
kerstkaartje begint in het 19de 
eeuwse Victoriaanse Engeland, bij 
Sir Henry Cole. John Callcott Horsley 
was een Engelsman, die men kende 
van zijn schilderijen en illustraties. 

Op verzoek van Sir Henry Cole ging hij aan de slag en 
ontwierp zo de eerste commerciële kerstkaart. De eerste 
oplage zou uit 1000 stuks bestaan.

Kaas-kaarsjes

De sterretjes maakt u van bijvoorbeeld van meloen 
of komkommer. De kaarsjes zijn gemaakt van kaas en 
voor het lichtje gebruikt u zilveruitjes. Ook leuk is om 
een geel zilveruitje te gebruiken of maak een vlam 
van een stukje wortel. Wees creatief! 



Vaste activiteiten 
Een aantal vaste activiteiten in Het Zamen worden verzorgd in samenwerking met de Boodschappen 
Begeleidingsdienst (BBD).

Het Zamen
Maandag Crea-ochtend    10.30 -12.00 uur    Locatie: Kamer 1042
  Prijs Intramurale cliënten en Volledig Pakket Thuis: gratis Zeker Thuis: € 3,- | Externen € 3,50

Maandag Zangmiddag    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant
  Onder leiding van Michael Eschauzier worden Oudhollandse Liedjes gezongen.
  Prijs € 5,– (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Maandag Koersbal    14.00 – 16.00 uur    Locatie: Atrium
  De variant op Jeu de Boules die binnen wordt gespeeld.
  Deelname is gratis

Maandag Tabletcursus    14.00 – 16.00 uur    Locatie: BBD-ruimte
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Dinsdag Bingo    14.00 – 16.30 uur    Locatie: restaurant
  We starten met 4 bingorondes, elke ronde daarna kost € 0,50 extra. 
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Woensdag Creatieve middag    14.00 – 17.00 uur    Locatie: BBD-ruimte
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.
    
Donderdag Beauty v/d senior, heerlijke persoonlijke verzorging    14.00 – 17.00 uur     
  Locatie: BBD-ruimte
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Huize Eykenburg
Maandag Engelse conversatie    16.00 – 17.00 uur    Locatie: tegenover kamer 1125

Dinsdag Biljarten    11.00 – 12.15 uur    Locatie: restaurant

Woensdag Koersbal    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant
  De variant op Jeu de boules die binnen wordt gespeeld.
   Deelname is gratis

Donderdag Computer- en iPad-les    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant
  Prijs Intramurale cliënten en Volledig Pakket Thuis: € 2,- | Zeker Thuis: € 3,- | Externen € 4,-

Vrijdag  Bingo    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant    Alleen in de even weken
  Prijs per plankje: Intramurale cliënten € 1,75 | Zeker Thuis € 2,- en Externen € 2,25
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*De genoemde prijzen zijn de tarieven uit 2018. Mogelijkerwijs worden de tarieven bijgesteld in 2019.
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Prijspuzzel
“Hulp in de huishouding” was de oplossing van de puzzel in het vorige InfoKruispunt. Wij mochten vele juiste 
oplossingen ontvangen. De heer of mevrouw P. Burgersdijk kwam als winnaar uit de bus en ontvangt van ons een 
cadeaubon. Van harte gefeliciteerd, de cadeaubon is naar u onderweg! 

De oplossing van beide rebussen kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg, t.a.v. 
Mariella Calia, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen aan redactie@eykenburg.nl. U kunt 
uw oplossing insturen tot en met 31 januari 2019.

Rebus 1
Bron: puzzelcorner.nl

Rebus 2
Bron: weblog.borsato.nl



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

Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat zwaar 
begint te worden? Stichting Eykenburg helpt u graag!
 
Waarom Stichting Eykenburg?
• Samen met u bekijken wij hoeveel huishoudelijke hulp u nodig heeft.
• Wij werken met kleine vaste wijkteams, dus u krijgt niet steeds een 

ander over de vloer.
• Onze professionele medewerkers nemen de tijd voor u en hebben oog 

voor het welzijnsaspect.
• Wij bieden huishoudelijke hulp zowel via de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) als particulier.
• Wij helpen u graag met het aanvragen van een WMO-indicatie.
 
Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg €  20,50 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee €  22,75 per uur

Huishoudelijke hulp nodig?


