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Als zorgorganisatie moeten wij ons houden aan verschillende 
regels, wetten en gedragscodes die zijn gedocumenteerd 
in bijvoorbeeld het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de 
Governancecode zorg. Deze regels zijn er uiteraard niet voor 
niets en zorgen ervoor dat onze cliënten de juiste kwalitatieve 
zorg ontvangen en medewerkers de ruimte hebben en zich vrij 
voelen om deze kwaliteit te kunnen leveren.  

Inmiddels worden er vanuit de overheid, het zorgkantoor en 
verzekeraars nieuwe kwaliteitseisen voor extramurale zorg- en 
dienstverlening gesteld. 
Om de kwaliteitseisen beter te kunnen borgen hebben wij onze 
organisatiestructuur eens tegen het licht gehouden. Wij kwamen 
tot de conclusie dat het wijzigen van deze structuur mooie 
mogelijkheden zou bieden. Uiteraard was dit ei niet zomaar 
gelegd en hebben wij ook de cliëntenraad en ondernemingsraad 
bij de plannen betrokken. Met positief advies vanuit deze twee 
organen binnen de stichting hebben wij de plannen uitgewerkt 
en richting onze medewerkers gecommuniceerd.

En waarmee begin je dan? In dit geval met een vernieuwde 
missie: ‘Onze cliënten en onze medewerkers beleven elke dag als 
waardevol en betekenisvol’.
Een missie die exact verwoordt waar wij voor staan en waarmee 
wij de waarde van zowel onze cliënten als medewerkers willen 
benadrukken.

In een notendop gaat de wijziging van de organisatiestructuur in 
de eerste plaats om de scheiding van intramurale en extramurale 
zorg- en dienstverlening, waarbij het managementteam wordt 
uitgebreid met een manager extramurale diensten.
Daarnaast worden bepaalde bevoegdheden lager in de 
organisatie neergelegd en zullen teamleiders meer secretariële 
ondersteuning krijgen, zodat zij meer tijd krijgen voor andere 
werkzaamheden. Een ander punt is het samenvoegen van ons 
grootste kapitaal: onze betaalde en onbetaalde professionals. 
In het verlengde hiervan zullen intern een aantal administraties 
worden samengevoegd en om alles te realiseren worden er 
medewerkers geworven voor deze ondersteunende diensten.
Kortom, mooie nieuwe kansen en uitdagingen en vooral: werk 
aan de winkel.

Ondertussen draait de organisatie ook gewoon verder. Zo staat 
bijvoorbeeld dit jaar het thema Persoonsgerichte zorg centraal. 
Hoe wij dit voor ons zien leest u verderop in deze uitgave van het 
InfoKruispunt.

Tevens treft u de nieuwe rubriek ‘Uit de bus klappen’. In deze 
terugkerende rubriek vertelt Jan Peter over zijn belevenissen als 
chauffeur van de Eykenburg-bus. 

Dit en nog veel meer…….
Ik wens u weer veel leesplezier!

Alex Reede
Raad van Bestuur 

Inmiddels is 2019 al in volle 
gang en dit jaar staan wij voor 

een aantal noodzakelijke, 
maar ook mooie uitdagingen. 

Stichting Eykenburg is namelijk 
gestart met de wijziging van 

haar organisatiestructuur.
Wellicht vraagt u zich direct af: 

Waarom is dit nodig?

Voorwoord
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Korte berichten
De zorg in met Jim 

In ‘De zorg in met Jim’ geeft ambassadeur Jim Landzaad 
een kijkje achter de schermen bij Stichting Eykenburg. 
Jim spreekt met meerdere collega’s over hun functie 
en hun werkzaamheden. Bent u nieuwsgierig naar de 
verschillende functies en wilt u Stichting Eykenburg 
en haar medewerkers beter leren kennen? Kijk dan de 
vlogs op onze Facebook pagina (@StichtingEykenburg) 
of YouTube kanaal (@Stichting Eykenburg). 

Met medewerking van..

Stichting Eykenburg heeft meegewerkt aan het 
programma ‘Met medewerking van..’ op Info Thuis. In dit 
programma probeert Fred Zuiderwijk in elke aflevering 
een ander beroep uit. In een van de afleveringen 
loopt Fred een dag mee met Mirjam op afdeling Karel  

Appel in Het Zamen om te kijken of de functie van 
verpleegkundige bij hem past. Heeft u de uitzending 
gemist? Kijk deze dan terug op onze Facebook pagina 
of ons YouTube kanaal!

Terugblik feestdagen 

De feestdagen zijn al even geleden, maar wat hebben 
de cliënten genoten van alle gezelligheid. Zowel in Het 
Zamen als in Huize Eykenburg hebben de cliënten op 
5 december de Sint mogen ontvangen. Halverwege 
december hebben de glazenwassers van Rietbroek 
samen met onze cliënten in Het Zamen en Huize 
Eykenburg kerststukjes gemaakt. Op 18 december is 
Lichtjesavond druk bezocht. De dagen voor de kerst is 
er een kerstdiner voor de cliënten en hun familieleden 
georganiseerd. Speciaal voor dit diner is er een 3 
gangenmenu samengesteld. Ook afgelopen jaar hebben 
wij weer veel kerstkaarten mogen ontvangen voor onze 
cliënten. De cliënten hebben met veel enthousiasme 
de kaarten in ontvangst genomen. 

Duo fiets 

Nu het mooie weer is aangebroken, kunnen wij gebruik 
gaan maken van de duofiets. Meerdere vrijwilligers zijn 
getraind in het gebruik van de duofiets. De vrijwilligers 
testen meerdere routes die gefietst kunnen worden met 
de duofiets. De fiets is uiteraard groter dan een reguliere 
fiets, waardoor het belangrijk is om te weten op welke 
wegen er veilig gefietst kan worden. 

Lijkt het u leuk om ook vrijwilliger te worden voor de 
fietstochten? Informeer dan bij het Zorgkruispunt 
van Stichting Eykenburg naar de mogelijkheden. 
Het Zorgkruispunt is tijdens kantooruren telefonisch 
bereikbaar op 070 – 750 70 00 en via de mail op 
zorgkruispunt@eykenburg.nl. 
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Taxi standplaats

Het Atrium in Het Zamen is een grote ruimte met 
twee entrees. Hierdoor is het voor zowel u als de 
taxichauffeur minder duidelijk waar u elkaar treft. 
Daarom is er een taxi standplaats gecreëerd bij de 
entree aan de Tripstraat. Wanneer u opgehaald wordt 
door de taxi of de taxibus kunt u bij deze standplaats 
plaatsnemen.

Spreekuur de Rijdende Opticien

De Rijdende Opticien heeft in februari al een spreekuur 
gehouden. Heeft u die gemist? Geen probleem! De 
Rijdende Opticien komt later dit jaar nog een keer 
langs. Noteer het spreekuur alvast in uw agenda:

Het Zamen:
donderdag 19-09-2019 
van 13.30-14.30 uur

Huize Eykenburg:
donderdag 19-09-2019 
van 15.00-16.00 uur 

Nieuwe huisstijl

De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om 
onze communicatiemiddelen te vernieuwen. Inmiddels 
zijn al enkele folders in een nieuw jasje gestoken en 
maken wij binnenkort de start met de vernieuwing 
van onze website. De nieuwe folders vindt u op de 
folderrekken in Het Zamen en Huize Eykenburg.

Uitslag cliënt tevredenheidonderzoek

Eind 2018 heeft het cliënt tevredenheidonderzoek 
plaatsgevonden onder al onze cliënten. Wij werken er 
hard aan om onze zorg- en dienstverlening te blijven 
ontwikkelen en te verbeteren, zodat deze aansluit op de 
wensen, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. 
Het harde werken is beloond met een 7,9. Wij willen 
graag alle cliënten bedanken voor hun deelname aan dit 
onderzoek. Uiteraard blijven wij ons dit jaar ook inzetten  

om onze zorg- en dienstverlening te ontwikkelen. Een 
belangrijke speerpunt van dit jaar is de persoonsgerichte 
zorg. Hierover leest u op pagina 16 meer. Wij willen 
graag blijven onderzoeken hoe onze cliënten onze 
zorg- en dienstverlening ervaren. Daarom zal er eind 
2019 wederom een cliënt tevredenheidonderzoek 
plaatsvinden, met hopelijk nog mooiere resultaten.

Schilderij Kankantri

In het Atrium van Het Zamen is het schilderij Kankantri 
te bewonderen. Het schilderij vertelt het verhaal van 28 
Surinaamse vrouwen die na de Tweede wereldoorlog 
naar Nederland zijn gekomen om in de ouderenzorg te 
werken. Na de oorlog was er namelijk een groot tekort 
aan verpleegkundigen in Nederland. Om dat tekort 
te verkleinen is er in Suriname een campagne gestart 
om Surinaamse vrouwen te werven voor deze functie.  
De Surinaamse vrouwen zijn opgeleid in de grote 
ziekenhuizen in onder andere Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht om vervolgens in de ouderenzorg te gaan 
werken. 28 van deze verpleegkundigen zijn te zien op 
het schilderij. 



De cliëntenraad van Stichting Eykenburg kan terug 
zien op een positief 2018. Ondanks dat er 2 leden 
de raad hebben verlaten zijn we op dit moment 
weer op sterkte. Eén van de leden was als gevolg 
van gezondheidsproblemen gedwongen te stoppen, 
terwijl de onafhankelijke voorzitter wegens verhuizing 
naar Brabant haar taak niet langer kon uitvoeren. 
Ondergetekende heeft die rol op zich kunnen nemen. 
Gelukkig hebben 2 nieuwe personen de opengevallen 
plekken willen innemen. Desondanks zouden we het 
op prijs stellen als er, met name vanuit Het Zamen, een 
vertegenwoordiger onze raad zou versterken.

De cliëntenraad is door de bestuurder en het manage-
ment van Stichting Eykenburg bij veel zaken betrokken. 
Veel adviezen werden gevraagd en door ons uitgebracht. 
Dat alles in een vriendelijke, gezellige en open sfeer. Zo 
zijn we betrokken geweest bij de verbouwing van de 4e 
etage in Huize Eykenburg tot echtparen appartementen 
en bij het deuren project dat is gefinancierd uit de 
gelden vanuit het project Waardigheid en Trots. Hier 
door is het aanzien van de oorspronkelijk saaie gangen 
sterk verbeterd. Ook de bus die inmiddels is aange-
schaft en waarmee bewoners van beide huizen uitjes 
kunnen beleven (zie elders in dit blad) is dankzij deze 
gelden aangeschaft kunnen worden. 

Drie leden van de cliëntenraad maken deel uit van de 
menucommissie. Over maaltijden is veel discussie, 
dit heeft tot gevolg gehad dat maaltijden en maaltijd-
voorziening een vast agendapunt was en blijft tijdens de 
cliëntenraad vergaderingen.

De personele bezetting in de algehele gezondheidszorg 
baart ook de cliëntenraad zorgen. De bezetting in Huize 
Eykenburg en Het Zamen is hierop geen uitzondering. 
Dankzij veel inspanning slaagt het bestuur en het 
management erin de zaak op pijl te houden en stelt 
de cliëntenraad het op prijs dat wij hierbij worden 
betrokken.

De cliëntenraad wordt ook, 2 maal per jaar, betrokken 
bij het overleg met het Zorgkantoor. Dit is de organisatie 
waarmee de afspraken gemaakt worden over de 
hoeveelheid zorg die Stichting Eykenburg mag en 
kan leveren en de hoeveelheid gelden die hiervoor 
beschikbaar zijn.

Tot slot heeft de cliëntenraad een bescheiden bijdrage 
geleverd aan de familieavonden die eind 2018 werden 
georganiseerd, waarbij het ons (de CR) opviel dat de 
beleving van deze bijeenkomsten per locatie sterk 
verschilde, ondanks dat er een identiek programma 
werd gepresenteerd. We zijn reeds betrokken bij het 
overleg over de vorm van familie bijeenkomsten in 2019.

In de hoop u enig inzicht verschaft te hebben in de 
betrokkenheid van de cliëntenraad bij het welzijn van  
de cliënten van Stichting Eykenburg, met vriendelijke 
groet,

René Offers
Voorzitter cliëntenraad 
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Een terugblik op 2018 door de Cliëntenraad

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de cliënten-
raad, of wilt u hier meer informatie over? De 
cliëntenraad van Stichting Eykenburg is bereikbaar 
via clientenraadeykenburg@eykenburg.nl



Het ontmoetingscentrum & 
Haags Ontmoeten

Het Ontmoetingscentrum Segbroek
Bent u wel eens vergeetachtig of zorgt u voor iemand die vergeet- 
achtig 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 ontmoetings-
centrum biedt informatie, advies, structuur en begeleiding.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het ontmoetings-
centrum? 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.

Het Zamen
Esperantostraat 12
2518 LH Den Haag
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Terug naar het jaar…
Vindt u het ook leuk om terug te blikken op de tijd van toen en de 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?

1985
Op 21 februari 1985 werd de 13e Elfstedentocht geschaatst. De tocht 
werd gewonnen door Evert van Bethem en vestigde meteen een nieuw 
Elfstedenrecord, door de tocht in 6 uur en 47 minuten te rijden. Lenie van 
der Hoorn was de snelste vrouw en schaatste de tocht uit in 7 uur en 33 
minuten. In eerste instantie was er sprake van dat de Elfstedentocht in 
januari 1985 plaats zou vinden, maar het ijs was toen nog niet dik genoeg. 
Gelukkig begon het in februari weer goed te vriezen, waardoor er toch een 
Elfstedentocht georganiseerd kon worden. De winter van 1984-1985 was 
erg koud en staat daarmee op de achtste plaats van de koudste winters 
sinds de officiële waarnemingen in 1901. 

Op 13 juli 1985 organiseren Bob Geldof en Midge Ure onder de naam ‘Live Aid’ concerten 
die tegelijkertijd in het Wembley Stadion (Londen) en JFK Stadion (Philadelphia) werden 
gehouden om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopie. In totaal duurde het 
concert 16 uur en onder andere Queen, Elton John, Wham!, Paul McCartney, Bryan 
Adams, Madonna, Patti Labelle en Tina Turner traden op. De benefietconcerten hebben 
uiteindelijk ruim 150 miljoen pond opgeleverd. 

1985 was een goed jaar voor Nederland op het WK Wielrennen. Op 1 september werd 
Joop Zoetemelk wereldkampioen in de Italiaanse plaats Giavera del Montello. 

Op 30 oktober 1985 werd de Amerikaanse Space Shuttle Challenger gelanceerd. Aan 
boord zat de eerste Nederlandse astronaut Wubbo Ockels (1946 – 2014).

Kent u deze nog?
• In 1985 stond Gerard Joling ruim 14 weken op nummer 1 in de hitlijsten met zijn  
     nummer ‘Ticket to the Tropics’. 
 • Bruce Springsteen stond 13 weken lang op nummer 1 in de hitlijsten met ‘I’m on  
    fire’.
 • ‘Waarom fluisterde ik je naam nog?’ van Benny Neyman stond ruim 16 weken op  
      nummer 1 in de hitlijsten. 

In 1985 zijn er meerdere films uitgebracht die tot op de dag van vandaag veel hebben 
betekend voor de filmindustrie en die de meeste mensen nog wel kennen. Back to the 
Future, The Color Purple, Rambo, First Blood Part II, Het Bittere Kruid en De Prooi kent u 
waarschijnlijk nog wel. 

In 1985 werd de Soundmixshow voor het eerst uitgezonden, gepresenteerd door 
Henny Huisman. De deelnemers van de Soundmixshow zongen live een nummer van 
een artiest en werden beoordeeld door een driekoppige jury. De jury bestond uit 
Jacques d’Ancona, Hans van Eijck en Barrie Stevens. De Soundmixshow heeft meerdere 
succesvolle artiesten opgeleverd. Gerard Joling, Marco Borsato, Glennis Grace, Tino 
Martin, Edsilia Rombley en Helmut Lotti, wie kent ze niet!



Casemanagement: 
Dementie en bewegen
Dat beweging voor iedereen goed en belangrijk is weten 
we. Daarom is beweging voor mensen met dementie ook 
van groot belang en er is dan al veel onderzoek gedaan 
naar de invloed van bewegen op dementie. Niet alleen 
het lichaam, maar ook de hersenen hebben baat bij 
regelmatige beweging. Het is goed voor het geheugen, 
het concentratievermogen en de verwerkingssnelheid 
van informatie. Bewegen zou het risico op het ontstaan 
van dementie verminderen en het proces van Alzheimer 
vertragen. Zo verbetert het denkvermogen en verloopt 
het doen van alledaagse activiteiten beter.

Ook kan bewegen een positief effect hebben op het 
slaappatroon, de eetlust, de stemming, de communicatie, 
angst en onrust. Het samen bewegen heeft ook een 
sociale functie. Bewegen kan voorkomen dat mensen 
met dementie in een isolement terechtkomen. Je 
ziet vaak, dat ouderen om meerdere redenen in het 
algemeen steeds minder bewegen. Terwijl, zoals 
eerder aangegeven, bewegen kan bijdragen aan het 
voorkomen van dementie en symptomen kunnen 
worden uitgesteld. Hierdoor kunnen ouderen langer in 
hun eigen vertrouwde thuisomgeving blijven wonen.

Mensen die voor de diagnose regelmatig bewogen 
kunnen hun favoriete activiteiten waarschijnlijk gewoon 
voortzetten. Maar mensen met dementie die niet of 
nauwelijks fit zijn, of gezondheidsklachten hebben, 
doen er verstandig aan om eerst contact op te nemen 
met de huisarts of fysiotherapeut. Gezondheidsklachten 
kunnen o.a. zijn, hoge bloeddruk, duizeligheid of 
flauwvallen, gewrichtsproblemen die mogelijk worden 
verergerd door beweging.

Tips om meer te bewegen
Het is fijn als er personen zijn in de omgeving waarmee 
de sport gezamenlijk kan worden opgepakt. Samen 
wandelen of zwemmen, bewegen zit in de kleine dingen. 
Bewegen op muziek is een simpele vorm van beweging 

en kan ook worden uitgevoerd bij verminderde 
mobiliteit. Neem ook niet alles uit handen van de 
persoon met dementie. Blijf hen stimuleren in de dingen 
die zij juist graag doen, bijvoorbeeld (huishoudelijke) 
klusjes. Stofzuigen, afwassen, aardappels schillen en 
tuinieren zijn ook vormen van beweging en verhogen 
daarnaast ook het gevoel van het nog mee kunnen 
draaien in de maatschappij. Ook voor de persoonlijke 
verzorging geldt: laat mensen zelf doen wat ze nog zelf 
kunnen. Tandenpoetsen, aankleden, zelfstandig lopen 
naar het toilet, het is allemaal beweging en versterkt 
het gevoel van eigenwaarde. 

De beweegnorm is minimaal 5 keer per week een 
half uur matig intensief bewegen. Met matig intensief 
wordt bedoeld dat uw ademhaling en hartslag versnelt, 
zonder dat u helemaal buiten adem raakt.
In Huize Eykenburg en Het Zamen proberen wij de 
cliënten te stimuleren tot het actief meedoen met 
biljarten, jeu de boules en koersbal. Heeft men geen 
maatje om samen te bewegen? Dan is er de keuze om 
een ontmoetingscentrum te bezoeken waar beweging 
op het programma staat. Wilt u hier meer informatie 
over? Bel dan 070 – 750 70 00.

vanuit de praktijk 
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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 Info Kruispunt 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 Ayse (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
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Persoonlijke begeleiding
Sinds begin januari 2019 heeft Stichting Eykenburg 
een medewerker in dienst die de persoonlijke 
begeleiding bij cliënten thuis kan verzorgen. Via onze 
medewerkers vanuit de extramurale huishouding 
kregen wij regelmatig het verzoek of er ook 
begeleiding bij cliënten thuis verzorgd kon gaan 
worden. Hier was namelijk veel vraag naar vanuit 
onze cliënten. In de gemeente Den Haag kan vanuit 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de 
persoonlijke begeleiding aangevraagd worden, waarbij 
wij u kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld:

• Het dagelijks plannen van uw activiteiten. Denk hierbij 
aan het nakomen van afspraken met instanties.

• Het opbouwen en onderhouden van een sociaal 
netwerk.

• Een persoonlijk gesprek voeren, een wandeling maken 
of u begeleiden bij het doen van boodschappen.

• Het leren omgaan en accepteren van problemen van 
een lichamelijke of psychische aandoening. 

• Het ondersteunen bij uw financiën. 

Het uitgangspunt van de persoonlijke begeleiding is om 
u zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, zonder 
dat dit te belastend is voor u.

Wilt u meer informatie over de persoonlijke bege-
leiding? Neem dan gerust contact op met Desiree Bijker 
via 070 – 750 70 00 of stuur een mail naar 
d.bijker@eykenburg.nl. 

Samen voor  
uw gezondheid!

persoonlijk advies van onze apothekers

altijd open op zaterdag van 9-13 uur

wij bezorgen gratis aan huis

wij verzorgen uw herhaalmedicatie  
en uw recept

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306

tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m

tel. 070-30 89 800
www.akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
www.apotheekvanlaaren.nl
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5 h e e rl ijk e 
  m a a l tijde n
Voor maar €19,95:

  Runderlapje in jus

  Grootmoeders kippannetje

  Nasi goreng met kipsaté

  Macaronischotel 

   Runderhachee met rode 

 kool en aardappelen

Ook natriumarm!  

Informeer naar de mogelijkheden.

Geldig tot 31-12-2019. Cliënten van Eykenburg 

krijgen 10% korting op alle vervolgbestellin-

gen. Kijk voor de overige actievoorwaarden 

op www.apetito.nl/proefpakket

www.apetito.nl•info@apetito.nl

Ruime keuze - Dieetmaaltijden - Gratis dieetadvies
Wekelijks bezorgd - Eenvoudig bestellen - Geen verplichtingen

Slechts

€3,99 
per maaltijd

Uw actiecode:

  202-0319-1738

Vriesverse maaltijden 
van apetito: lekker, 
gemakkelijk 
en betrouwbaar.  
De ideale oplossing.

PROBEER NU

Direct bestellen:
0800 - 023 29 75

of ga naar www.apetito.nl/proefpakket

 
 

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 
 

Herstellen na een ziekenhuisopname?

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

Een deskundig team van Stichting Eykenburg werkt 
samen met u aan uw herstel, zodat u weer snel 
terug kunt keren naar uw thuissituatie.
 
Heeft u ondersteuning of zorg aan huis nodig? Ook 
dan zijn wij er voor u!
 
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? 
Bel dan 070 - 750 70 00.
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‘A: Hee daar voorin, hoe heet je ook alweer? Wim?

Pim: Nee ik heet Pim, maar Wim is ook goed, of CJ of CN.

A: Nee, je moet mij niet in de war maken, dat is de chauffeur, die heet PJ, maar dat was ik vergeten in het begin en 
toen werd het CJ en dat mag, hè CJ?

Ik: Ja hoor, dat is ok, dat weet je.

A: Alleen ik mag dat, want ik bedoel het goed hè CN?

Ik: Ja, A, jij kan een potje breken bij mij.

A: of opdrinken, hé CD? Ha, ha, wat een gein. Maar luister Wim of Pim, kan jij dalijk bij de drogist voor mij ff een strip 
Brobufroren halen, want ik heb hoofdpijn.

Pim: Wat bedoel je? Ik weet niet wat dat is.

A: Gewoon, die pillen tegen hoofdpijn, ik mag het hebben hoor van de zuster.

Pim: Nou.. ik weet het niet.

Ik: Zeg A. waarom vraag je dat niet aan mij? Ik weet wat je bedoelt, dat doe ik toch wel meer voor je?

A: Ja, maar jij hebt een nieuwe bus en daar moet je aan wennen, je bent heel erg bezig met goed rijden en die bus 
leren kennen, dus daar wil ik je niet mee lastig vallen.

Ik: Dat is lief van je A, maar ik haal zo op de Vlierboomstraat wel ff Iboprufen voor je.

Ik stop op een verkeerd kruispunt en stap de bus uit, kom na een paar tellen terug en zeg dat het ergens anders is.

A: Ik zag al dat het niet goed was, maar ik dacht, ik hou me mond maar, CJ is toch te druk met die nieuwe bus, hij 
weet het niet meer.

Even later heb ik de ibuprofen gekocht en geef het haar. Zij geeft me het geld en zegt: Dankjewel en het geeft niks 
hoor, het rijden gaat al beter dan vanochtend.’

‘We staan voor een verkeerslicht voor het rode 
licht te wachten. Ik zeg tegen de inzittende dat ik 
een wedstrijdje doe in wegspurten voor het groene 
licht. Dat lukt. De mevrouw bij me in de bus ziet het 
lachend gebeuren en roept: “Je ken um hebbuh, hij 
gâht durran!’

‘In de bus op weg naar huis van een klant.

A: Zeg CN, kan je mij morgen helpen met pinnen? Rij 
even naar de bank met mij dan pinnen we 200 euro. 
Ik heb geld nodig, want het staat op de rekening.
Ik zeg: Dat is goed, we gaan wel naar de RABO op 
Loosduinen.

A: Geweldig, dank je wel. Ik kan niet goed rekenen. 
Maar ik ben wel goed met geld, want het is zo weg!’

Uit 
de 

bus 
klappen

In de rubriek ‘Uit de bus klappen’ deelt de buschauffeur, JP, van de Stichting Eykenburg bus alle bijzondere 
verhalen en gesprekken die ontstaan in de bus. Leest u mee?



Het spotlicht op: de verpleegkundig specialist

Miebet is verpleegkundig specialist bij Stichting Eykenburg. Als schakel tussen de cliënt, het zorgteam en het 
behandelteam kan de verpleegkundig specialist echt een verschil maken in de persoonsgerichte zorg die wij onze 
cliënten bieden. De inzet van de verpleegkundig specialist is inmiddels zo positief ervaren, dat we graag nog twee 
collega’s erbij willen, waarbij ruimte is voor een verpleegkundig specialist in opleiding. 

Bijna een jaar geleden is Miebet van der Smagt gestart 
als verpleegkundig specialist binnen Huize Eykenburg. 
Een nieuwe functie die zij zich helemaal eigen heeft 
gemaakt. Miebet werkt op twee afdelingen waar zij 
samen met de cliënt en het zorgteam kijkt hoe de zorg 
ingericht kan worden voor de cliënt met het oog op de 
mogelijkheden, zodat de cliënt het beste uit zijn of haar 
dag kan halen. Daar waar wenselijk schakelt Miebet een 
behandelaar in. 

Miebet vertelt: “Bij de opname heb ik een gesprek met 
de cliënt en voer ik een lichamelijk onderzoek uit. Op 
basis van deze informatie en de informatie vanuit het 
zorgteam wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld. 
Hier kijken wij naar de mogelijkheden van de cliënt en 
hoe de naasten hieraan bij kunnen dragen. Wanneer 
de gezondheid van de cliënt verandert beoordeel ik of 
de behandeling en eventueel de medicatie aangepast 
moet worden. Ik heb veel contact met onze specialist 
ouderengeneeskundige (SO) waarmee ik alle casuïstiek 
bespreek. Wanneer een situatie complexer wordt, vraag 
ik de SO om intensiever mee te kijken. Binnen dit proces 
behoud ik de regie” 

Momenteel werkt Miebet op twee afdelingen, waarbij 
zij op elke afdeling één dag per week de visite loopt. 
Voordat Miebet de visite loopt, leest zij eerst de dossiers 
en bespreekt zij de cliënten met de zorgmedewerkers. 
Samen met de zorgmedewerkers gaat zij langs bij de 
cliënten die besproken zijn. Na de visite blijft Miebet 
op de afdeling om de visite uit te werken en om extra 
vragen vanuit het zorgteam te beantwoorden. “Ik kijk 
samen met het team hoe wij de zorg zo vorm kunnen 

geven dat de cliënt het maximale uit zijn of haar dag 
kan halen. Dit is vaak een lastige puzzel, omdat de zorg 
voor de cliënten in de loop der jaren steeds intensiever 
is geworden door de complexere problematiek waar de 
cliënt mee te maken heeft.”

Als verpleegkundig specialist heb je regelmatig contact 
met de naasten van de cliënt. Naast het telefonische 
contact, is Miebet ook aanwezig bij het multidisciplinaire 
overleg. In dit overleg wordt het huidige zorgplan 
geëvalueerd met de cliënt en diens naasten. Het is 
belangrijk om de naasten van de cliënt betrokken te 
houden, de zorgverlening is tenslotte een samenwerking 
tussen de naasten en het zorgteam. Samen maken we 
het verschil! 

De toekomstplannen voor Miebet zijn heel duidelijk: de 
kwaliteit van zorg verder ontwikkelen. Het is hierbij wel 
belangrijk dat het team van verpleegkundig specialisten 
wordt uitgebreid. “Stichting Eykenburg is een kleine 
organisatie met een snelle dynamiek. Als verpleegkundig 
specialist kan je hierdoor op vele vlakken jouw expertise 
inzetten, omdat de speerpunten verdeeld worden in 
een klein team. Je kan een grote bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van zorg. In het verlengde hiervan zou ik 
met het team meer klinische lessen willen geven om de 
kennis over te dragen.” 

Ben je na het lezen van dit artikel enthousiast 
geworden over de functie en wil je hier meer over 
weten? Lees dan snel de volledige vacature op 
www.eykenburg.nl/vacatures. 
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Vaste activiteiten

Eenmalige activiteiten

Activiteiten 

Maandag Crea-ochtend    10.30 – 12.00 uur
Het Zamen Locatie: 1e etage, kamer 1042

Maandag Koersbal    14.00 – 16.00 uur
Het Zamen Locatie: Atrium

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

Dinsdag Zangkoor    14.30 – 16.00 uur (oneven week)
Huize Eykenburg Locatie: het restaurant

Dinsdag Biljarten    11.00 – 12.15 uur
Huize Eykenburg Locatie: het restaurant

Woensdag Koersbal    14.00 – 16.00 uur
Huize Eykenburg Locatie: het restaurant

Donderdag Computerles iPad les    14.00 – 16.00 uur
Huize Eykenburg Locatie: het restaurant

Vrijdag Bingo    14.00 – 16.00 uur (even week)
Huize Eykenburg Locatie: het restaurant

9 april Lafi Mode    11.00 – 15.00 uur
Het Zamen Locatie: het atrium

9 mei Dag orkest ‘Vlietstreek’    14.30 – 16.00 uur
Huize Eykenburg Locatie: het restaurant

15 mei Optreden ‘de Kneutelaars’    14.30 – 16.00 uur
Het Zamen Locatie: het restaurant

21 mei Lafi Mode    11.00 – 15.00 uur
Huize Eykenburg Locatie: het restaurant

23 mei Marijke Mode    11.00 – 16.00 uur
Het Zamen Locatie: het atrium

6 juni Vrijetijdskoor    14.30 – 16.00 uur
Huize Eykenburg Locatie: het restaurant



Misschien heeft u de term al voorbij horen komen de afgelopen periode, ‘Persoonsgerichte zorg’. HET thema voor 
komend jaar binnen Stichting Eykenburg.

Maar wat verstaan wij nu eigenlijk 
onder Persoonsgerichte zorg?
Persoonsgerichte zorg is één van de pijlers van het door 
het Zorginstituut Nederland gepubliceerde kwaliteits- 
kader verpleeghuiszorg en tevens een van de hoofdpijlers 
in ons eigen Strategisch Kwaliteitsplan 2019, die u kunt 
vinden op onze website www.eykenburg.nl. Hier wordt 
persoonsgerichte zorg omschreven aan de hand van 4 
elementen: 
1. Compassie: 
 de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht 

en begrip.
2. Uniek zijn: 
 de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke 

context die ertoe doet en met een eigen identiteit 
die tot zijn recht komt.

3. Autonomie: 
 voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie 

over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg 
in de laatste levensfase.

4. Zorgdoelen:
 iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over 

en inspraak bij de doelen ten aanzien van zorg, 
behandeling en ondersteuning.

Eenvoudiger gezegd verstaan we onder persoonsgerichte 
zorg: zorg die is afgestemd op iemands leven, persoon-
lijke behoeften, wensen en voorkeuren. Wij benaderen 
de persoon niet als patiënt, maar als mens. Centraal 
staat daarbij de vraag: wat heeft onze cliënt nodig om 
zich gezond en gelukkig te voelen?
We willen dus vooral kijken naar de mogelijkheden en 
nemen niet de ziekte of levensfase als uitgangspunt. 

Samen gaan we op zoek naar de juiste invulling van 
zorg, ondersteuning en vooral ook dagbesteding. Hoe 
heeft u uw leven altijd geleefd? Heeft u een passie? 
Wat zijn uw wensen nu u bij ons woont? Wat verwacht 
u van ons?

Wensen en gewoontes en dus behoef-
tes kunnen veranderen
En dan hebben we het hier over uiteenlopende zaken. 
Bent u een uitslaper en wilt u om 10.00 uur aan het 
ontbijt schuiven? Of bent u bij het krieken van de dag 
uit de veren en zou u het leuk vinden om te helpen bij 
het dekken van de ontbijttafel? Douchte u, toen u nog 
zelfstandig woonde, altijd ’s avonds en zou u dat hier 
eigenlijk ook wel willen…of juist niet?

Belangrijk is om bij het inventariseren van de wensen 
en behoeften ook de familie of eerste contactpersoon 
van de cliënt te betrekken. Zeker wanneer blijkt dat 
wensen veranderen. Een voorbeeld hiervan is er een 
die wij in de praktijk al vaker tegenkwamen. Familie 
van een van onze cliënten klaagden dat hun familielid, 
een heer op leeftijd, zo vaak nog in zijn pyjama werd 
aangetroffen. Hij had in zijn werkende leven altijd een 
hoge functie bekleed en droeg dan ook bijna dagelijks 
een pak. Waarom nu dan steeds die pyjama, terwijl 
hij toch ook mooie pakken in zijn kast had hangen? 
Eenmaal in gesprek met de familie en de cliënt bleek 
dat hij inmiddels wel klaar was met de pakken en graag 
van tijd tot tijd genoot van de vrijheid van zijn pyjama.

Om deze verwarring te voorkomen proberen wij dan 
ook zoveel mogelijk om de familie te betrekken bij het 
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afstemmen van de wensen en behoeften. Kijk maar 
naar uzelf. Het leven verandert, mensen en situaties om 
u heen veranderen, evenals uw kijk op de wereld… zijn 
al uw wensen, gewoontes en behoeftes in het verloop 
van de tijd dezelfde gebleven? 

Herkenbaarheid en passie
Voor cliënten op de somatische afdelingen gaat het 
bovenstaande in de meeste gevallen op. Deze cliënten 
weten veelal nog precies wat ze willen en zijn prima in 
staat om de regie over haar of zijn leven in eigen hand 
te houden. Medewerkers zullen het gesprek dan ook 
prima met hen kunnen aangaan.

Anders is dit voor onze cliënten op de PG-(psycho-
geriatrische)afdelingen, waarmee het al wat lastiger is 
om tot de kern te komen wanneer het gaat om wensen 
en behoeftes. Het kan zomaar zijn dat iemand aangeeft 
in de ochtendjas te willen ontbijten, maar zodra zij 
de buurvrouw in een mooie jurk aan de ontbijttafel 
treft, wil zij dit ook. Gezamenlijk met familie of eerste 
contactpersonen zal dan ook vooral naar het verleden 
moeten worden gekeken. 
Een mooi voorbeeld van ‘persoonsgericht’ is ook 
het deurenproject, welke wij gestart zijn op de PG-
afdelingen (en wegens succes ook is uitgerold op 
de andere afdelingen). Met het beplakken van de 
voordeur, die daarmee lijkt op de voordeur in het 
zelfstandige leven van de cliënt, heeft de cliënt ‘iets 
herkenbaars van vroeger’ terug. Voor cliënten voor wie 
het leven toch al verwarrend is, is een herkenbaar iets 
van vroeger een rustpunt. Ook het eerder uitgerolde 
project ‘Eigen muziek op de oren’ is hiervan een goed 
voorbeeld.
Passie vormt eveneens een mooi uitgangspunt voor 
persoonsgerichte zorg. Is de cliënt altijd een vervend 
zeiler geweest? Een mooie foto van een zeilboot, bij 
voorkeur met de cliënt zelf in actie, zou in de kamer 
dan zeker niet misstaan. 

Dagbesteding
Een belangrijk onderdeel van de persoonsgerichte zorg 
is de dagbesteding. Moeten onze cliënten met zijn 
allen op woensdag- of vrijdagmiddag naar de Bingo 
omdat ‘oude mensen nu eenmaal van Bingo houden’? 
Nee, uiteraard niet. De een vindt het heerlijk, de ander 
gruwelt ervan. Laten we samen eens goed kijken naar 
wat onze cliënten echt leuk vinden. Met de komst 
van de medewerkers algemene ondersteuning die 
sinds een jaar veelal de rol vervullen van gastvrouw/
gastheer op de huiskamers, is er meer gelegenheid om 
activiteiten persoonsgericht op te pakken. Samen een 
puzzel maken, een wandeling maken, een fotoboek 
doornemen. Als wij de wensen van onze cliënten 
kennen is de deur geopend voor persoonsgerichte 
dagbesteding.

Kon de cliënt altijd goed koken? Misschien kan hij of 
zij helpen bij het maken van een versgemaakte soep 
op de afdeling. Was de cliënt een echte strandganger? 
Sinds wij in het bezit zijn van een Eykenburg bus is de 
regio ineens bereikbaar geworden voor wensen die 
buiten de afdelingen en locaties liggen. Een ritje naar 
Scheveningen om het strand te zien of een ritje naar 
een activiteit elders is hiermee mogelijk geworden.
Uiteraard geldt dit ook voor onze cliënten in de wijk. Zij 
wonen weliswaar nog zelfstandig, maar zijn niet altijd 
meer mobiel. Ook voor hen is persoonsgerichte zorg 
belangrijk en een voorbeeld zoals het gebruik van de 
Eykenburg bus zeker van toepassing.

Wij zijn van mening dat persoonsgerichte zorg prima 
past in onze nieuwe missie: 
‘Onze cliënten en onze medewerkers beleven elke dag 
als waardevol en betekenisvol’.
Wat vindt u?
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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!

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.

96% van onze

klanten ga
f ons een 7

of hoger!

Onderzoe
k

klanttevre
denheid 2018



Prijspuzzel
‘De kerstboom optuigen’ en ‘Ik wens jullie een goed begin van het nieuwe jaar’ waren de juiste oplossingen van 
de rebussen van het vorige Info Kruispunt. Wij hebben vele reacties mogen ontvangen met de juiste oplossingen. 
Mevrouw Zuidwijk 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 puzzel 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 naar redactie@eykenburg.nl. U kunt uw 
oplossing insturen tot en met 6 mei 2019.

J E K J I L O R V N E M I U R P O

P I N J I W L A V I T S E F L E D

I F R U U T I N R A G R E T T I B

C F O E B N R L A M M E T J E S F

K O M H D O D E D O T E T H P A I

N K M E N R R F I O N N G K M A T

I R E M M E E R E B O I E I U H H

C L L V B K K O E E L R L R E R M

K E M R O O K U B L S I B E E A D

N J A I U N I N E R E T S K N I P

A P R E L I K Z M K E I D D O T E

R A K N E N E O H C S D N A H T E

D T T D V G S E I Z O E N J G N S

S S G E A S B S T O F Z U I G E R

I T R N R D O T H E R M O S K A N

R I A E D A L O C O H C R E K E B

F U S L E G O V L C O C K T A I L

BEKER
BIER
BITTERGARNITUUR
BOOM
BORREL
BOULEVARD
CHOCOLADE
COCKTAIL
DRUKTE

EIEREN
EMMER
FAMILIE
FEESTDAGEN
FESTIVAL
FRISDRANK
GEZELLIGHEID
GRAS
HANDSCHOENEN

HAPJES
KEUKENHOF
KIKKERDRIL
KINDERBOERDERIJ
KLEED
KOFFIE
KONINGSDAG
LAMMETJES
LENTE

MAND
OPRUIMEN
PICKNICK
PINKSTEREN
ROMMELMARKT
SEIZOEN
STOFZUIGER
STOKBROOD
THEE

THERMOSKAN
UITSTAPJE
VOGELS
VRIENDEN
VROLIJK
WIJN
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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?


