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Een vaste rubriek in het InfoKruispunt is ‘Het spotlicht op...’ 
waarbij wij aandacht besteden aan een dienst of medewerker 
binnen onze organisatie. Dit keer laten wij de casemanagers 
en de medewerkers van de begeleiding thuis aan het woord. 
Met name deze laatste dienst is nieuw in ons dienstenpakket. 
Maar wat houdt ‘begeleiding thuis’ nu eigenlijk in? Wie zijn deze 
medewerkers en wat doen zij nu eigenlijk? U leest het allemaal 
verderop in deze editie.

En dan.... het zal u niet ontgaan zijn: we hebben behoorlijk wat 
hete dagen achter de rug en voor onze cliënten en medewerkers 
was het soms flink op de tanden bijten. Uiteraard hebben wij 
het hitteprotocol ingezet en hebben wij ons best gedaan om 
iedereen zoveel mogelijk te helpen het hoofd koel te houden. 
Zo zijn wij op beide locaties rondgegaan met water, ijsjes en 
chips voor zowel de cliënten als medewerkers. Ook oververhitte 
bezoekers werden niet overgeslagen en zo kwam het voor dat ik 
overal mensen tegenkwam met een ijsje in de hand. Bezoekers, 
medewerkers, artsen, werklui en leveranciers. 

In het moderne pand Het Zamen waren de hete dagen met de 
moderne airco’s prima door te komen. Voor de afdelingen in de 
uitbouw van het oude monumentale Huize Eykenburg was het 
soms een grotere uitdaging om onze cliënten en medewerkers 
koelte te bieden. Inmiddels zijn wij gestart met het testen van 
dubbele beglazing met warmtewerend folie en mobiele airco’s 
en de eerste geluiden zijn positief. Wij blijven uiteraard ons best 
doen om dit te optimaliseren.

Ik wens u uiteraard nog veel zonnige, maar wel iets minder 
warme dagen toe.....

Veel leesplezier!

Alex Reede
Raad van Bestuur 

Voor u ligt weer een nieuwe 
uitgave van ons InfoKruispunt.

Iedere keer weer is het voor 
onze redactie een uitdaging 

om de leukste en meest 
interessante onderwerpen 

voor u te selecteren. Zij zoeken 
naar actuele onderwerpen 

die voor u interessant kunnen 
zijn, maar ook blikken wij altijd 

graag terug op activiteiten 
en festiviteiten. Uiteraard bij 
voorkeur voorzien van foto’s! 

Voorwoord
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Korte berichten

Bewegen is ook voor ouderen belangrijk

Als de leeftijd vordert ervaren we vaak dat er dingen 
veranderen. Zo kan er vermoeidheid optreden, 
er kunnen sneller klachten ontstaan aan het 
bewegingsapparaat of vermindering van het evenwicht. 
Bewegen kan er aan bijdragen dat bovengenoemde 
punten geremd worden. Elke dag een half uur bewegen 
kan al helpen. Dit half uur kunt u ook opsplitsen in 3 
x 10 minuten. Het is al goed als u matig intensief 
beweegt. Denk niet te moeilijk, want alles waarvan uw 
hartslag meer omhoog gaat dan bij zitten is al goed. 
Denk hierbij aan wandelen, fietsen, boodschappen 
doen, werkzaamheden in het huis of tuin of deelnemen 
aan een sport- of beweegactiviteit. Belangrijk is dat u 
een vorm van bewegen kiest waarbij u zich fijn voelt. 
Ook binnen Stichting Eykenburg vinden wij bewegen 
belangrijk en worden er op beide locaties een tal van 
beweegactiviteiten aangeboden. Een greep uit deze 
beweegactiviteiten zijn: koersbal, kegelen, fietsen op 
de duofiets, fietsen op de virtuele fiets of bewegen voor 
ouderen. Wilt u meer informatie over deze activiteiten? 
Stel uw vraag dan aan de welzijnsmedewerkers of kijk 
in het activiteitenoverzicht in dit InfoKruispunt welke 
activiteiten wij bieden. 

Even voorstellen: Onze vaste pianiste!

Wij willen via deze weg onze vaste pianiste mevrouw 
Steur aan u voorstellen. Al ruim 5 jaar zet mevrouw Steur 
zich op vrijwillige basis in om het zangkoor, activiteiten 
en feestdagen te voorzien van haar mooie pianospel. 
Onze cliënten en bezoekers van beide locaties genieten 
elke keer weer van de muziek. De bijdrage van mevrouw 
Steur is waardevol en dat waarderen wij enorm! 

Mooie creaties tijdens de crea-middag

Tijdens de crea-middagen van de zorgappartementen 
in Huize Eykenburg maken onze cliënten de meest 
uitlopende creaties. Zo ook mevrouw Meijer die de 
afgelopen periode hard gewerkt heeft aan een prachtig 
schilderij!

Spreekuur WMO consulenten

Wilt u graag thuis blijven wonen, maar lukt dit u 
niet zonder ondersteuning? De gemeente Den Haag 
denkt met u mee voor een passende oplossing vanuit 
voorzieningen zonder maatwerk of biedt u hulp via de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Wilt u weten welke hulp er beschikbaar is? Of heeft 
u vragen over het aanvragen van de hulp of heeft u 
hierbij hulp nodig? Op de volgende data is de WMO 
Casemanager aanwezig bij de balie in Het Zamen om 
al uw vragen te beantwoorden of u te helpen:

3 oktober 2019 van 10.30 – 13.30 uur
31 oktober 2019 van 10.30 – 13.30 uur
28 november 2019 van 10.30 – 13.30 uur
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Muziekmiddag in Het Zamen

Elke donderdagmiddag is er in het Atrium in Het Zamen 
de muziekmiddag. Tijdens de muziekmiddag bepalen 
de aanwezigen welke muziek er gedraaid wordt. 
Muziek brengt bepaalde herinneringen, verhalen en 
emoties met zich mee en zorgen vaak voor positieve 
gedragsveranderingen. Tijdens de muziekmiddag wordt 
er gezongen, gedanst en bewogen. Elke donderdag-
middag is het een feestje! 

Project honden aaien

In Het Zamen is het aaihonden-project van start 
gegaan, waarbij meerdere keren per jaar een hond op 
bezoek komt bij de cliënten. Uit onderzoek is gebleken 
dat een bezoek van honden meerdere positieve 
effecten heeft. Zo wordt het concentratievermogen 
vergroot, het humeur verbeterd en de interactie onder 
de cliënten wordt gestimuleerd. Zowel de fysieke- als 
de mentale gesteldheid van de cliënten (met en zonder 
dementie) verbetert wanneer zij met regelmaat 
gezelschap hebben van een hond. Tijdens het bezoek 
van de honden wordt er met hen geknuffeld, worden 
zij geaaid en wandelen enkele cliënten met de honden. 

De groene vingers van mevrouw Wong

In Huize Eykenburg woont mevrouw Wong. Mevrouw 
Wong houdt heel erg van tuinieren en heeft hier ook een 
groot talent voor. Inmiddels staan meerdere vensterbanken 
op afdeling 2A vol met diverse planten en elke dag is 
mevrouw Wong er druk mee. Sommige planten staan er 
al meerdere seizoenen, zoals de orchideeën, en door de 
goede verzorging staan deze orchideeën steeds weer in 
bloei. Naast de bloemenplanten is de vensterbank gevuld 
met groenteplanten. Ook met het stekken van planten 
weet mevrouw Wong wel raad! Naast dat mevrouw Wong 
veel met haar planten bezig is, vindt zij het ook erg leuk 
om haar collectie via deze weg aan u te laten zien. 
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Momenteel zijn we aan het werk om in 2020 Onder-
nemingsraad verkiezingen te organiseren. Wij zijn als OR 
de schakel tussen de bestuurder en de professionals. De 
OR overlegt met de bestuurder over diverse zaken die 
voor de professionals en de organisatie van belang zijn.
Werk je bij Stichting Eykenburg en lijkt het je interessant 
om mee te praten over waar we als organisatie voor gaan? 
Kom dan eens langs bij een OR overleg. Professionals 
van Stichting Eykenburg kunnen ons volgen via ONS 
Nedap. Wij zoeken 2 professionals die bereid zijn om in 
een verkiezingscommissie deel te willen nemen. Heb je 
interesse? Meld je dan aan door een mail te sturen naar 
OR@eykenburg.nl

Namens de Ondernemingsraad, Elaine van Houten, 
Rosemary de Windt, Karin van Iterson en Jan Peter van 
der Woud. 

Nieuws vanuit de Ondernemingsraad  



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? Dit keer gaan wij 
terug naar het jaar 2000.

2000 
In de aanloop naar Oudejaarsnacht 1999 stijgt de spanning: slaat de millenniumbug 
toe of niet? De overheid heeft ons voorbereid, er is geoefend met noodscenario’s maar 
niemand weet wat er echt gaat gebeuren. Spoorwegovergangen en seinen zijn niet 
meer betrouwbaar, salarissen worden niet meer overgemaakt, medische apparatuur 
en elektriciteitscentrales vallen stil, telecommunicatie wordt onmogelijk, vliegtuigen 
vallen uit de lucht, voedsel en grondstoffen worden niet meer getransporteerd, er komt 
geen geld uit de muur, de kernraketten in het Oostblok die op ons gericht zijn worden 
spontaan gelanceerd. 

Het is inmiddels bijna 20 jaar geleden dat er druk werd gespeculeerd over een naderende millenniumramp. 
Twintig miljard gaf Nederland uit om de millenniumbug te bestrijden. Gelukkig hebben nergens ter wereld 
zich noemenswaardige computerproblemen voorgedaan. Ook in landen die bestempeld werden als niet 
millenniumbestendig, zoals China en India, waren geen serieuze problemen. 

Onvergetelijke gebeurtenissen uit 2000 die voelen als de dag van gisteren:

Toon Hermans, de clown der clowns, overleed op 83-jarige leeftijd 

George W. Bush wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten na eindeloze hertellingen en rechtszaken over 
de verkiezingsuitslag. Zijn tegenstander: Al Gore.

Een zware cafébrand in Volendam eist het leven van veertien jonge mensen en meer dan 150 jongeren lopen 
ernstige brandwonden op.

Inge de Bruijn en Pieter van den Hoogenband wonnen samen 5 keer goud in Sydney 

Nokia verrijkte onze wereld met de nieuwste populaire mobiele telefoon, de 3310 

Lance Armstrong won voor de tweede achtereenvolgende keer de 
Tour de France 

Nederland beleefde een penaltydrama tegen Italië in de halve finale van het EK

In Nederland overschaduwt één gebeurtenis alle anderen: de vuurwerkramp in Enschede. 22 mensen komen om als 
de fabriek in de wijk Roombeek explodeert.
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Casemanagement: 
Communiceren
In ons werk als Casemanager Dementie krijgen wij 
met regelmaat de vraag van mantelzorgers hoe ze 
het beste met hun naaste die aan het dementeren is 
kunnen communiceren. Vaak is er de twijfel vanuit de 
mantelzorger of hij zijn of haar dementerende partner 
of familielid op de juiste wijze benadert. Daarnaast 
is het ook moeilijk om iemand opeens anders te 
moeten benaderen dan voorheen het geval was. Via 
dit artikel geven wij u 5 handreikingen om u te helpen 
in de communicatie met uw dementerende partner of 
familielid. 

1. Rustig en duidelijk praten: 
 Het is voor iemand die aan het dementeren is lastig 

om goed te luisteren als u te snel praat. Daarnaast is 
het ook niet handig om te gaan fluisteren in zijn of 
haar aanwezigheid, omdat dit iemand achterdochtig 
kan maken.

2. Maak oogcontact tijdens het gesprek:
 Begin voordat u het gesprek start eerst met het 

maken van oogcontact. Zo weet u dat iemand 
aandacht voor het gesprek heeft en het probeert te 
volgen.

3. Vraag om inbreng tijdens het gesprek: 
 Zeker in het beginstadium heeft iemand die aan het 

dementeren is het gevoel dat hij zijn zelfstandigheid 
verliest. Door iemand met eenvoudige vragen 
(bijvoorbeeld vragen die u met een ja of nee kunt 
beantwoorden) bij het gesprek te betrekken, geeft 
iemand het gevoel dat zijn of haar mening er nog 
toe doet.

4. Geef ruimte om te reageren: 
 Naarmate de dementie bij iemand gaat vorderen, 

zal u als mantelzorger het gesprek steeds meer gaan 
leiden. Door zinnen kort te houden kan iemand het 
gesprek beter volgen. Stel daarnaast bijvoorbeeld 
ook maar 1 vraag per zin. Door een stilte te laten 
vallen in het gesprek, geeft u iemand de ruimte om 
te reageren. 

5. Accepteer dat niet alles in een gesprek hoeft te 
kloppen: 

 In een gesprek met iemand die aan het dementeren 
is, kan het voorkomen dat sommige stukken van het 
verhaal niet meer kloppen. Wees niet te streng en 
corrigeer uw naaste niet. Probeer dan eerder zoveel 
mogelijk in het verhaal van uw naaste mee te gaan. 

Namens de Casemanagers Dementie, 

Lousia Pattipeilohy en Janna van Otterloo 

vanuit de praktijk 
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Wool for warmth
Sinds 1 juli zijn wij aangehaakt bij het project “Wool for 
Warmth”. Dit project is opgezet door Cathy Delhanty en 
zij zet zich in voor de dakloze mensen in Den Haag en 
daarbuiten door wollen sjaals en mutsen te breien.
Cathy is hier 2 jaar geleden mee gestart en het 
uiteindelijke doel is om voor alle 32.000 daklozen van 
Nederland een sjaal of muts te maken. Het andere doel 
van dit project is om breien tot een sociale activiteit 
te maken. Bij het project hebben zich inmiddels 
velen aangesloten. Zo’n beetje elke nationaliteit is 
vertegenwoordigd als ook alle leeftijden, want de 
jongste deelnemer is 17 en de oudste is 90.

In het Zamen hebben wij ook wekelijks een groep dames 
die voor dit project aan het breien zijn. Wij doen dit elke 
donderdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur bij het Haags 
Ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie.  

Cathy voorziet ons steeds van wol dus daar hoeft men 
niet zelf voor te zorgen. Deelname is gratis en Cathy 
komt regelmatig langs om de gebreide sjaals en mutsen 
op te halen. 
En natuurlijk mag u gerust thuis verder breien en toch 
wekelijks langskomen voor nieuwe wol, het inleveren 
van de gebreide sjaal of muts en om gezellig verder te 
breien met elkaar. U bent welkom om gewoon eens 
binnen te lopen en kennis te maken. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met Desiree Bijker, teamleider 
begeleiding, op telefoonnummer 070 – 750 73 87.

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 in ons Ontmoetingscen- 
trum. 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 Ontmoetingscen-
trum? 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.

Kleuren van vroeger
Sinds kort zijn wij gestart met het project “kleuren van vroeger” in het 
Ontmoetingscentrum in het Zamen. Elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur wordt er onder het genot 
van een kopje thee en begeleiding van een ervaren kunstdocent van KOO (Kunst Onderwijs Organisatie) naar wens 
getekend of geschilderd; ieder op zijn eigen manier.
Centraal staan tastbare en persoonlijke herinneringen uit de eigen levensreis. Dit project is speciaal georganiseerd 
door KOO voor zelfstandig wonende ouderen die te maken hebben met ouderdomsproblematiek, maar die graag 
creatief bezig zouden willen zijn en voor wie het ontmoeten van anderen misschien niet meer zo vanzelfsprekend is. 
Deelname is gratis, maar aanmelden is wenselijk. Mocht u ook eens een kijkje willen nemen, komt u dan gerust eens 
langs. U kunt voor informatie contact opnemen met het Ontmoetingscentrum op telefoonnummer 070 – 750 71 34.

Het Zamen
Esperantostraat 12
2518 LH Den Haag
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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 Tessa, Yvonne, Lia of Monique (Extramurale huishouding)

Thuiszorg Gerda of Sabrina (Extramurale zorg)

Wonen, rondleidingen en indicaties Chama of Leonie (Transfer)

Dementie of vermoeden hiervan Lousia of Janna (Casemanager Dementie)

Abonnement Zeker Thuis Chama (Transfer)

Cliëntgegevens en regelingen Anneke, Andrea, Kim of Angela (Cliëntadministratie)

Vrijwilligerswerk Personeelszaken

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 7180
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Aan tafel in het Ontmoetingscentrum zit ik naast een 
meneer aan de koffie. Hij is boos. 
Hij: Dat mens aan het eind van de tafel praat de hele 
dag door, de HELE dag. Ik word er STAPELGEK van. Ik 
heb nog nooit iets tegen haar gezegd, ik weet haar 
naam niet eens.
Ik: Zij heet A.
Hij: En bedankt hè! Nou kom ik er nooit meer vanaf!

Wina: Van Jansen, internationaal transport. Wat is 
dat chauffeur?
Ik: Een vrachtwagen die spullen vervoert.
Wina: Dus geen beestjes?
Ik: Nee, denk ik niet, want de vrachtwagen is dicht.
Wina: Gelukkig, anders zou het zielig zijn.
Claudia: Heb jij je sleutels?
Wina: Mijn God, die ben ik kwijt!
Pim: Nee, je hebt ze in je hand.
Wina: Oh ja, gelukkig.
Ik tegen Claudia: Praat maar niet over sleutels ajb.
Claudia: Maar anders komt Wina haar huis niet in.
Wina: WAT!? Zijn mijn sleutels weg? Mijn God, wat nu?
Pim: Nee, komt goed, we helpen je naar binnen.
Claudia: Zie je wel, toch de sleutels kwijt!
Wina: Ja, nou weet ik het niet meer, kan ik nou mijn 
huis in?
Ik: Iedereen heeft zijn sleutels, dat hebben Pim en ik 
gecontroleerd. Er is niets aan de hand.
Bep: Klopt, ik heb mijn sleutels hier.
Wina: Heb jij ook mijn sleutels?
Bep: Nee, alleen de mijne.
Wina: Mijn God, wat nu?
Bep: Die Martine Bijl was op tv.
Fred: Die is hartstikke dood, 70 jaar geworden.
Kees: Nee, 71 geworden en toen dood. Martine Bijl 
is dood, 71 jaar geworden en nu dood.
Wina: Ik ben al ouder dan 71 en leef nog, hoe kan dat?
Fred: Omdat je Martine Bijl niet bent.
Bep: Die ligt onder de zolen (bedoelt groene zoden).
Kees: Martine Bijl is dood, ze is 71 geworden en nu 
zo dood als een pier.
Bep: Kan je mee vissen.
Fred: Ja, dat is een goeie!
Monique: Ik wist niet dat die Martine zoveel deed, 
musicals, cabaret, toneel, schrijven en vertalen.

Uit 
de 

bus 
klappen

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

Kees: Heb je niks aan, Martine Bijl is dood, Martine 
Bijl is 71 geworden en nu is Martine Bijl dood.
Aangekomen bij het huis van Wina krijgt Pim de 
gordel niet los, omdat zij op ingewikkelde wijze met 
tas en jas en sleutels vastzit.
Pim: Laat even de sleutels los, dan doe ik je gordel af.
Wina: Nee, want dan kom ik mijn huis niet in.
Pim: Op deze manier kom je zelfs de bus niet uit. 
Kom, even loslaten, dan help ik je!
Wina: Oh ja, en nu?
Pim: Opstaan en de bus uitlopen.
Wina: WAAR zijn mijn sleutels?
Pim: Weer in je hand.
Wina: Oh ja, bedankt allemaal, een prettig weekend 
gewenst, u ook chauffeur.
Ik: Dank je wel, tot maandag.
Wina: Wat is er dan?
Ik: Kom ik je weer halen voor de koffie.
Wina: Hoe moet dat dan met mijn sleutels?
Ik: Dat zien we dan wel weer.



INFO K R U I S PUNT • oktober  201912

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.



Mondzorg voor ouderen
Ouder worden is niet alleen van invloed op het lichaam 
maar ook op het gebit. Een gezonde en frisse mond 
is veel belangrijker voor onze gezondheid en ons 
levensgeluk dan veel mensen beseffen. Op de eerste 
plaats is een gezonde en frisse mond van belang om 
goed te kunnen eten, praten en lachen, maar ook om 
dichtbij anderen te kunnen zijn. Ook eetgewoontes 
veranderen naarmate u ouder wordt. Door deze 
veranderingen is het erg belangrijk om het gebit dus 
goed te blijven verzorgen.

Een belangrijk onderdeel van goede mondverzorging is 
het tweemaal daags poetsen van het gebit. Ook als u een 
gebitsprothese heeft is het belangrijk deze en de mond 
twee keer per dag goed schoon te maken. Een goede 
mondverzorging volstaat niet met alleen de dagelijkse 
verzorging. Belangrijk is om regelmatig voor controle 
naar de tandarts te gaan, ook met een gebitsprothese. 
De tandarts beoordeelt de gezondheid van de mond en 
stelt indien noodzakelijk een behandelplan op. 

Tijdens het ouder worden kunnen er veranderingen 
optreden in uw mond. Denk hierbij aan tandbederf, 
ontstekingen in het tandvlees en kaakbot, aandoeningen 
in uw slijmvliezen of blaren en drukplekken van uw 
gebitsprothese. Een kwart van de 70 plussers heeft last 
van een onfrisse adem, wat vaak veroorzaakt wordt 
door bacteriën in de mond. Naast dat de problematiek 
ongemakken en pijn met zich meebrengen, kan het 
ook ondervoeding veroorzaken doordat eten te pijn-

lijk is. Medicatiegebruik kan een extra risicofactor 
zijn voor de mondgezondheid. Veel medicatie heeft 
invloed op de speekselproductie, waardoor de natuur- 
lijke gebitsbescherming door het speeksel afneemt 
en een schimmelinfectie kan veroorzaken. Daarom is 
het belangrijk om met regelmaat uw mond te laten 
controleren door uw tandarts. Een goede mondgezond-
heid hangt immers nauw samen met de algemene 
gezondheid en welbevinden. 

Naast dat een slechte mondgezondheid ondergewicht 
kan veroorzaken, is er ook een relatie met ziektes als 
diabetes, CVA, longontsteking, Parkinson en hart-  
en vaatziekten. Wanneer uw mondverzorging onvol-
doende is, heeft u meer kans op een van deze ziekten.

Binnen Stichting Eykenburg is de mondzorg een 
belangrijk speerpunt. De zorgmedewerkers stimu-
leren en ondersteunen de cliënten bij een goede 
mondverzorging. De zorgmedewerkers worden hierin 
bijgestaan door de coördinerende zorgverleners 
Mondzorg en ontvangen gevraagd en ongevraagd 
adviezen en instructies over de mondverzorging.
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Het spotlicht op: de begeleiders thuis en 
casemanagers dementie
Thuis blijven wonen wanneer u ouder wordt is niet altijd even vanzelfsprekend. Bij Stichting Eykenburg is er daarom 
hard gewerkt om u thuis zo goed mogelijk bij te staan, zodat u zo lang mogelijk op een veilige en verantwoorde 
manier thuis kunt blijven wonen. Begin dit jaar is het team Begeleiding Thuis opgezet en sinds kort wordt onze 
Casemanager Dementie bijgestaan door een nieuwe collega. Daarom staan in deze editie de Begeleiders Thuis en 
de Casemanagers Dementie in het spotlicht!

Is de diagnose dementie bij u vastgesteld, dan kunnen  
de Casemanagers Dementie, Lousia Pattipeilohy en  
Janna van Otterloo, veel voor u betekenen. De Case-
managers bespreken met u wat de diagnose inhoudt, 
geven u advies en begeleiden u, maar hebben ook een 
signalerende functie. Naar wens en behoefte zetten 
de Casemanagers andere professionals in, zoals de 
wijkverpleegkundigen of de huishoudelijke verzorging, 
zodat u zo lang mogelijk verantwoordelijk thuis kunt 
blijven wonen. Met alle betrokkenen wordt intensief 
samengewerkt, zodat u de beste zorg en begeleiding 
ontvangt die geheel afgestemd is op uw persoonlijke 
situatie. 

De Casemanagers Dementie zetten ook de Begeleiders 
Thuis, Vera Sandtke en Tamara van der Meijden, in. De 
Casemanagers hebben een meer coördinerende rol 
en de Begeleiders Thuis kunnen u intensiever begelei-
den. De Begeleiders Thuis bieden begeleiding en 
ondersteuning op het gebied van het voeren van een 
huishouden, sociaal en persoonlijk functioneren, zelf-
zorg en gezondheid, dagbesteding en financiën. Deze 
begeleiding en ondersteuning wordt geboden aan 
zelfstandig wonende mensen vanaf 50 jaar. Dit geldt  
dus niet alleen voor cliënten waarbij sprake is 
van dementie, maar ook voor andere kwetsbare 
cliënten waarbij eventueel een psychiatrische- of 
verslavingsachtergrond een rol kan spelen. In de praktijk 
komt het ook voor dat de begeleiding al bij een cliënt 
plaatsvindt en dat vervolgens de expertise van de 
Casemanager Dementie wordt gevraagd. Vanaf dat 
moment werken de Begeleiders en de Casemanagers 
intensief samen om de begeleiding en ondersteuning 
voor de cliënt te optimaliseren. 

De Casemanagers en de Begeleiders werken veel 
samen met het Ontmoetingscentrum, de Hulp in de 
Huishouding en de thuiszorg. De Hulp in de Huishouding 
komt veelvuldig bij de cliënten thuis en zijn de extra 
paar ogen, waardoor zij een signalerende functie 
hebben. Daarnaast kunnen de Begeleiders en de 
Casemanagers de cliënten doorverwijzen naar het Ont- 
moetingscentrum, voor mensen met beginnende 
dementie, of het Haags Ontmoeten, voor zelfstandig 
wonende ouderen in de wijk die vereenzamen. Zowel 
op het Ontmoetingscentrum als het Haags Ontmoeten 
kunnen ouderen deelnemen aan activiteiten en sociale 
contacten opdoen. 

De komende tijd blijven de Begeleiders Thuis hun 
begeleiding uitbreiden en ontwikkelen aan de hand 
van de vraag en de behoefte van de cliënt. Daarnaast 
ontwikkelen zij de signalering en begeleiding rondom 
ouderenmishandeling. De Casemanagers Dementie 
gaan hun krachten bundelen om de expertise te 
verstevigen en zo te werken aan de naamsbekendheid 
in heel Den Haag. 

Contact
Wilt u meer informatie over de Begeleiding Thuis of 
Casemanagement Dementie? Of heeft u vragen naar 
aanleiding van dit artikel? Dan kunt u de Begeleiders 
Thuis mailen via begeleiders@eykenburg.nl 
en de Casemanagers Dementie via 
casemanagers@eykenburg.nl. Uiteraard kunt u ook 
telefonisch contact opnemen via 070 – 750 70 00. 
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V.l.n.r.: Janna van Otterloo, Lousia Pattipeilohy, Tamara van der Meijden en Vera Sandtke.
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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!

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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Crea-ochtend 10.30 – 12.00 uur Het Zamen, 1e etage kamer 1042
Sjoelen 10.30 – 11.30 uur Het Zamen, Haags Ontmoeten
Koersbal 14.00 – 16.00 uur Het Zamen, Het Atrium

Engelse les 16.00 – 17.00 uur Huize Eykenburg,  
 1e etage tegenover kamer 1125

Vaste activiteiten 
Het Zamen

Huize Eykenburg

Maandag

Maandag

Darten 10.30 – 11.30 uur Het Zamen, Haags Ontmoeten
Silverfit 14.00 – 15.30 uur Het Zamen, Het Atrium
Kleuren van vroeger 14.00 – 15.30 uur Het Zamen, Het Ontmoetingscentrum

Dinsdag

Biljarten 11.00 – 12.15 uur Huize Eykenburg, Het Restaurant
Zangkoor 14.30 – 16.00 uur Huize Eykenburg, 

 Het Restaurant (oneven weken)

Dinsdag

Bewegen op muziek 11.00 – 12.00 uur Het Zamen, Het Atrium
Spelletjesmiddag 14.00 – 16.00 uur Het Zamen, Haags Ontmoeten
P.C./Tablet vragenuurtje 14.00 – 15.00 uur Het Zamen, Het Atrium

Woensdag

Bewegen 10.15 – 11.00 uur Huize Eykenburg, De Fysioruimte
Bewegen 11.15 – 12.00 uur Huize Eykenburg, De Fysioruimte

Woensdag

Silverfit 10.00 – 12.00 uur Het Zamen, Het Atrium
Biljarten 10.30 – 11.30 uur Het Zamen, Het Restaurant
Wool for Warmth 14.00 – 15.30 uur Het Zamen, Huiskamer Piet Mondriaan  

 en Het Ontmoetingscentrum
Muziekmiddag 14.00 – 15.30 uur Het Zamen, Het Atrium

Donderdag

P.C./Tablet vragenuurtje 14.00 – 15.00 uur Huize Eykenburg, Het RestaurantDonderdag

Crea-ochtend 10.00 – 11.30 uur Het Zamen, Haags Ontmoeten
Geheugentraining 10.30 – 11.30 uur Het Zamen, Het Ontmoetingscentrum
Bewegen op muziek 14.00 – 14.45 uur Het Zamen, Het Atrium
Soos middag 14.30 – 16.00 uur Het Zamen, Het Ontmoetingscentrum
Soos middag 14.30 – 16.00 uur Het Zamen, Haags Ontmoeten

Vrijdag

Bingo 14.00 – 16.00 uur Huize Eykenburg,  
 Het Restaurant (even weken) 

Vrijdag
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Eenmalige activiteiten 
11 oktober 2019 Marijke Mode 11.00 – 16.00 uur Huize Eykenburg

29 oktober 2019 Lafi Mode 11.00 – 15.00 uur Huize Eykenburg

7 november 2019 Gravendaags Symfonie orkest 14.30 – 16.00 uur  Huize Eykenburg

10 november 2019 Willy Caron Koor 14.30 - 16.00 uur Het Zamen

21 november 2019 Marijke Mode 11.00 – 16.00 uur  Het Zamen

16 december 2019 Lichtjesavond 18.30 – 19.30 uur Huize Eykenburg
 optreden door Cantutti

16 december 2019 Lichtjesavond 18.30 – 19.30 uur Het Zamen
 optreden door Bloemenkoor

19 december 2019 Optreden door Het vrijetijdskoor 14.30 – 15.30 uur Het Zamen

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
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Het gehele jaar door organiseert Stichting Eykenburg 
diverse activiteiten voor haar cliënten en wijkbewoners. 
Deze activiteiten dragen bij aan het onderlinge contact 
tussen onze cliënten en de wijkbewoners en de 
vermindering van eenzaamheid. Deze activiteiten worden 
georganiseerd op basis van de wensen en behoeften van 
de cliënten. Dit is in lijn met de missie: ‘Onze cliënten 
en onze medewerkers beleven elke dag als waardevol  
en betekenisvol.’ In de vakantieperiode groeit de vraag 
naar activiteiten en sociale contacten, omdat de naasten 
van de cliënten en de vaste medewerkers met vakantie 
zijn. Daarom heeft Stichting Eykenburg meerdere 
zomerse activiteiten georganiseerd. De zomeractiviteiten 
zijn mede gefinancierd door het Oranje Fonds, Stichting 
RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. 

De zomeractiviteiten werden afgetrapt met 
een gezellig optreden van het Shanti koor 
Scheveningen in Huize Eykenburg en 
Het Zamen.

De zomeractiviteiten

Tijdens de zomerse spellenmiddag in Huize Eykenburg 
hebben de cliënten en wijkbewoners onwijs genoten van 
het mooie weer en de gezelligheid. Met een stempelkaart 
in de hand gingen de cliënten alle spellen af. Tussen de 
spellen door was er tijd voor een zomerse bowl en een 
ijsje. Aan het einde van het parcours met spellen stond 
er een ouderwetse grabbelton die gevuld is door het 
UWV met diverse cadeautjes. De medewerkers van het 
UWV, onze eigen vrijwilligers en medewerkers hebben 
de spellenmiddag tot een groot succes gemaakt!

In Het Zamen was de zomerse spellenmiddag iets 
minder zonnig, maar zeker niet minder gezellig! In het 
Atrium stond het gehele spellenparcours opgesteld en 
de cliënten en wijkbewoners zijn fanatiek aan het spelen 
geslagen. Ook in Het Zamen hebben de deelnemers van 
de spellenmiddag tussen de spelletjes door genoten van 
een heerlijke zomerse bowl en een ijsje. Het parcours 
werd afgesloten met de grabbelton met diverse kleine 
cadeautjes. Ook hier hebben de vrijwilligers en de 
medewerkers er weer een mooie zomerse dag van 
gemaakt.

Het zomerprogramma is afgesloten met de Triviant-
middagen in Het Zamen en Huize Eykenburg. Het waren 
twee warme middagen, maar daar lieten de cliënten 
zich niet door tegenhouden. Er is fanatiek gestreden 
om de winst, waardoor het twee geslaagde middagen 
waren. Ter afsluiting van het zomerprogramma hebben 
alle cliënten een presentje ontvangen als blijvende 
herinnering aan deze zomer. 



Prijspuzzel
‘Stedentrip’ was het juiste oplossingen van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij hebben vele reacties 
mogen ontvangen met de juiste oplossingen. Marijke Pawiro kwam als winnaar 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 7 november 2019.

N I S R U O B D A N I S H B L U E

L E I D E N P R I M A D O N N A K

H U T T E K A S E R E M M A D E A

S T O K B R O O D D S A D U O G M

N E I E O K O M I J N E N K A A S

N E G E L E B R E B A A T S A O T

A M S G E A H A H O A A L T S B E

C A A O M P F C G E Z B E S L O R

A S A R M P A L I R E F Y A A E D

M C K G E E R E L A M R U B M A A

E A N O N N H T L R R W E M E N M

M R E N T Z T T E D A F A Y E L U

B P R Z A E I E Z D P D E G U L L

E O E O L L Z E E I R B D M N R K

R N O L E L I R G E O U D E E O G

T E B A R E M M E H N R E K H R J

M O Z Z A R E L L A B R O O D C C

Amsterdam
Appenzeller
Babybell
Belegen
Blauwader
Boer
Boerenkaas
Boursin

Brie
Brood
Camembert
Cheddar
Crème fraiche
Danish blue
Edammer
Emmentaler

Feta
Gezelligheid
Gorgonzola
Gouda
Gruyere
Huttekase
Jong
Kernhemmer

Komijnen kaas
Leerdammer
Leiden
Maaslander
Mascarpone 
Melk
Mizithra
Mozzarella

Oud
Parmezaanse
Prima donna
Raclette
Stokbrood
Toast 
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KAAS



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?


