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Voorwoord
We bevinden ons alweer aan
het eind van het jaar en de
feestdagen staan weer voor de
deur. Voor velen zullen deze
dagen er dit jaar anders uitzien
dan voorgaande jaren.
Natuurlijk, er werd na de eerste
Corona-golf gesproken over
een mogelijke tweede golf. En
jazeker, dit namen we ook best
serieus. Maar toch hoopten
we allemaal, tegen beter
weten in, dat het allemaal zou
meevallen.

De tweede golf verloopt anders dan de eerste, maar de gevolgen
zijn niet minder heftig en helaas zijn er dan ook landelijke
maatregelen van kracht die invloed hebben op hoe wij de
feestdagen dit jaar vieren. Met de hele familie bij elkaar rond
een flinke kalkoen? Met de vriendengroep op kerstvakantie in
de sneeuw? Nee, dit jaar niet.
Dit jaar vieren we het klein en rustig in huiselijke kring met meer
aandacht voor warmte, welzijn en veiligheid. Een bezoekje in
klein comité aan een familielid dat anders alleen is, een Skypesessie met de hele familie, een leuke videoboodschap, een
winterse wandeling en een goed één op één gesprek. Allemaal
mogelijkheden om op veilige en bescheiden wijze toch aandacht
te besteden aan de feestdagen, zij het op de onnatuurlijk
aanvoelende 1,5 meter afstand.
Ook binnen Stichting Eykenburg staat dit jaar het organiseren
van activiteiten rondom de feestdagen in het teken van het ‘van
dag tot dag kijken’. Voor de kerstdiners/-lunches zijn meerdere
scenario’s voorbereid aangezien het ten tijde van het schrijven
van dit voorwoord niet duidelijk is of de restaurants met de
kerst weer open mogen. Ik kan dan ook niet vooruitblikken op
de kerstactiviteiten.
Laten we ons nu dan ook richten op onderwerpen waar we wel
invloed op hebben, leuke projecten en nieuwtjes. Zo zijn de
werkzaamheden voor het realiseren van de Leefcirkels in volle
gang. Ondanks wat vertraging is iedereen nog steeds enthousiast
en volop in de weer om alle voorbereidingen te treffen om begin
volgend jaar te kunnen starten.
Ook is het project Wolk een succes gebleken. Dankzij deze
zogenoemde ‘heup airbag’ worden bij het vallen heupbreuken
voorkomen en voelen cliënten zich zekerder om aan de wandel
te gaan, wat de mobiliteit weer bevorderd. In deze editie maken
wij ook kennis met onze medewerkers van de servicebalies op
beide locaties. Wie zijn deze medewerkers met hun vriendelijke
glimlach, kennis, inlevingsvermogen en onbegrensd geduld?
Waar wij u ook graag meer over vertellen is ‘Advance Care
Planning’. Aan dit kwartaalthema is extra aandacht besteed en
in dit InfoKruispunt leest u het interview dat mij is afgenomen
over dit mooie onderwerp.
Vanaf deze plaats wens ik u fijne feestdagen toe en laten wij
gezamenlijk uitkijken naar een minder onzeker en vooral mooi
nieuw jaar!
Veel leesplezier gewenst!
Alex Reede
Raad van Bestuur
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Korte berichten
Kookstudio volop in gebruik
Op Huize Eykenburg is een pracht van een kookstudio
ingericht. De officiële feestelijk opening laat nog even
op zich wachten, maar het niet gebruiken van de
ruimte is zonde! Er wordt dan ook al druk gekookt door
de cliënten en begeleiders van welzijn met de lekkerste
gerechten en heerlijkste baksels tot gevolg! Natuurlijk
worden die door de kookenthousiastelingen geproefd
en in de kookstudio gegeten.

Het perfecte plaatje
Fotograaf Bart Versteeg was in oktober op bezoek
op afdeling 1 en Klavertje Vier in verband met het
maken van enkele foto’s voor de coronabeeldbank van
de Rijksoverheid. Ter ondersteuning van de coronacommunicatie heeft het Ministerie van Algemene
Zaken, maar hebben ook de lokale en regionale
overheden mooie foto’s nodig waaruit duidelijk wordt
hoe het dagelijkse leven binnen de coronarichtlijnen in
een verpleeghuis er nu uitziet. Met dank aan de familie
Weber en echtpaar Van Puffelen is het Bart gelukt dat
vast te leggen! Nu maar hopen dat de foto’s met onze
modellen veelvuldig gebruikt gaan worden!

Dag van de Mantelzorg
Dinsdag 10 november was het de ‘Dag van de
Mantelzorg’. De mantelzorgers van de cliënten van de
begeleiding troffen die dag een bijzondere kaart aan op
de deurmat. Deze unieke kaarten zijn aangeboden door
het Haagse Koorenhuis. De kaarten zijn een weergave
van de kunstwerken waar de cliënten iedere dinsdag
tijdens de dagbesteding in het ontmoetingscentrum
onder leiding van kunstenares Stefanie Scholte hard aan
hebben gewerkt. Een kleine blijk van waardering voor
de onschatbare waarde die jullie vertegenwoordigen.

Online herdenkingsbijeenkomst
Elk jaar staan we tijdens de herdenkingsbijeenkomst
stil bij de cliënten en collega’s die niet meer onder ons
zijn. Een moment waarop gewoonlijk de familieleden
en medewerkers bij elkaar komen. In verband met de
veiligheid van onze cliënten en collega’s hebben we dit
jaar een online herdenkingsbijeenkomst georganiseerd
die via een live stream door alle belangstellenden te
volgen was. Zo konden we toch met zijn allen stil staan
bij het gemis en verlies. Heeft u de ‘uitzending’ gemist
en wilt u die toch graag zien, stuur dan een mail naar
secretariaat@eykenburg.nl
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Kijkje achter de schermen

Bent u tevreden over onze zorg?

Stichting Eykenburg wil haar cliënten, de bezoekers en
haar werknemers in Het Zamen en Huize Eykenburg
graag op de hoogte houden van het nieuws vanuit
de organisatie. Juist nu is het fijn om de onderlinge
betrokkenheid in stand te houden en te vergroten waar
mogelijk. Dankzij de kabelkrant kunnen onze cliënten,
bezoekers en professionals op beide locaties een kijkje
achter de schermen nemen van hetgeen gebeurt op
de afdelingen en bij de stichting in het bijzonder. Bij
binnenkomst in beide huizen ziet u bij de servicebalies
de schermen staan. Veel leesplezier!

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
aangeven en met een cijfer beoordelen. De waarderingen
worden anoniem geplaatst.

Themapakketten voor de feestdagen
December is voor velen een maand vol herinneringen,
tradities en gezelligheid. Welzijn biedt daarom de
verpleegafdelingen met Sinterklaas, Kerst en Oud &
Nieuw themapakketten aan waar zij samen met de
cliënten mee aan de slag kunnen. In deze pakketten zit
o.a. materiaal voor een knutselactiviteit, een of meerdere
recepten en een activiteit om te doen. In ons kerstartikel
treft u ook enkele suggesties aan om samen te doen.

Chocoladeletters voor de cliënten en medewerkers van de EMH
Nu de laatste maanden van het jaar voor de deur staan, wilden de teamleiders van de
extramurale huishouding hun cliënten en medewerkers een hart onder de riem steken als
blijk van waardering. Met de feestdagen voor de deur was het juiste kleine cadeautje snel
gevonden: een heerlijke chocoladeletter. De prachtige letters werden verstuurd met een kaart
die was voorzien van een persoonlijke tekst en foto van de teamleiders. De surprise leidde tot
zeer veel enthousiaste reacties!

Volgt u ons al op sociale media?

Een roos namens Stichting Ready

Regelmatig posten we leuke berichten van hetgeen onze
cliënten, professionals en/of bezoekers meemaken!
Bijzondere initiatieven, dagelijkse gebeurtenissen
of een update over interessante projecten kunt u zo
eenvoudig lezen. Een leuke manier om bij te blijven
over het nieuws van de stichting. Uiteraard zijn we
ook benieuwd wat u meemaakt en kunt u ons ook
rechtstreeks bereiken en uw nieuws met ons delen!

Onlangs kwam Stichting Ready langs om onze cliënten
op de twee locaties een prachtige roos te overhandigen.
Met deze lieve actie wilden ze (eenzame) ouderen
laten weten dat er aan ze wordt gedacht in deze voor
velen moeilijke tijd en daarom waren voorzien van een
persoonlijke boodschap. De rozen werden met vreugde
ontvangen door onze cliënten op de verschillende
afdelingen. Wat een prachtig initiatief!

@StichtingEykenburg

@StEykenburg

@stichting-eykenburg

@Stichting Eykenburg
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Cynthia en Elly

In de spotlight … de Servicebalie
Wie bij Stichting Eykenburg binnenloopt staat direct oog in oog met de dames van de Servicebalie. Zij vormen
een onmisbare schakel tussen de bezoekers, cliënten, leveranciers en medewerkers. Iedereen een warm gevoel
geven, echt welkom heten, dát is de drive van medewerkers servicebalie Elly en Cynthia en hun team.
Sinds afgelopen februari is de Servicebalie, op zowel Het
Zamen als Huize Eykenburg, weer geopend en heten
onze gastvrouwen u van harte welkom! Of het nu gaat
om het beantwoorden van net die ene specifieke vraag
of bijzonder verzoek; wij bieden u graag de service met
een glimlach. Alhoewel die op dit moment niet goed
te zien is door de mondneusmaskers, maar gelukkig
kunnen de ogen dit ook zeer zeker uitstralen!

‘Iedereen echt een welkom gevoel
geven. Daar gaat het om!’
Onze gastvrouwen vervullen een belangrijke rol
voor onze cliënten. Zo zorgen zij voor het eventuele
transport of afgeven van de was, post, bloemen en/
of cadeaus. Daarnaast staan zij altijd klaar voor onze
bezoekers. Komt u langs bij een van de huizen dan
krijgt u direct met deze gastvrije dames te maken. Zij
attenderen u bij ontvangst op uw registratieplicht en
nemen het coronaprotocol met u door. Uw veiligheid,
die van onze cliënten en onze collega’s staat immers
voorop. U kunt bij de balie uw handen desinfecteren en
u krijgt gezien de huidige omstandigheden een verplicht
mondneusmasker. Als laatste wordt uw temperatuur
opgemeten.
De servicebalies zijn op beide locaties elke dag geopend
van 08.00 tot 20.00 uur. U kunt er terecht met al uw

vragen. Wij proberen u met alles te helpen en de best
mogelijke service te verlenen. Mochten wij onverhoopt
op dat moment de oplossing niet voorhanden hebben
dan zorgen wij ervoor dat dit alsnog zo snel mogelijk
gebeurt en dat u alsnog de oplossing vergezeld van een
glimlach ontvangt. ’Ik weet het niet’ komt namelijk niet
in ons vocabulaire voor.
De twee teams van Het Zamen en van Huize Eykenburg
bestaan zowel uit nieuwe medewerkers als uit
oudgedienden.
Zo wordt u op Het Zamen verwelkomd en te woord
gestaan door de gastvrouwen Cora Hofman, Natasja
Peeters, Samantha van Duijvenbode of Janneke
Verschoor. Zij staan onder leiding van administratief
medewerker Cynthia Achterberg.

‘Het verlenen van de juiste service
doet onze ogen stralen!’
Het team van Huize Eykenburg staat onder leiding van
Elly Berkhuysen. U wordt daar eventueel te woord
gestaan of geholpen door de gastvrouwen Maria
Ivanova, Marja Bokkers, Nazrien Ismail of Rehana Autar.
Graag tot ziens bij de Servicebalie!
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Belang van goede
voeding tijdens corona
Door Carin Hoefmans, adviseur Voedingsbeleid
De coronaperiode raakt ons allemaal
op verschillende manieren. Wellicht
blijft u nu veel binnen en ontvangt
u minder zorg? Dan is het extra
belangrijk om goed op uw eten en
daarmee op uw gezondheid te letten.
Door goed te eten krijgt u immers
voldoende voedingsstoffen binnen.
Daarnaast is het ook verstandig om voor voldoende
beweging te zorgen.
Hoe zit het ook alweer?
Omdat de eetlust afneemt naarmate we ouder
worden is het van belang dat de maaltijden de juiste
voedingsstoffen bevatten. Maar welke zijn dat nou?
Goede voedingsstoffen zijn eiwitten, vitaminen,
mineralen, vezels én voldoende vocht. Wanneer u te
weinig of niet eet, kunt u onbedoeld gewicht verliezen.
Het lichaam gebruikt dan de reservevoorraden in veten spierweefsel wat kan zorgen voor belemmeringen
bij de dagelijkse activiteiten. De kans om te vallen
neemt dan bijvoorbeeld toe, u bent sneller moe of u
kunt sneller en ernstiger ziek worden.
Het eten van voldoende eiwitten en bewegen helpt om
fit te blijven en het proces van vet- en spierafbraak te
vertragen. Eiwit zit vooral veel in melk(producten), vis,
vlees, eieren en vleesvervangers, zoals peulvruchten,
noten en tofu. Daarnaast is het voor sterke botten en
spieren verstandig om extra vitamine D te slikken. Vanaf
70 jaar is het advies 20 microgram per dag.
Bewegen een uitdaging?
Geen zin of mogelijkheid om te sporten? Denk dan
aan eenvoudige oefeningen, bijvoorbeeld van het
programma ‘Nederland in beweging’ van omroep
MAX, het doen van huishoudelijke klusjes of werken
in de tuin. Lopen naar de supermarkt of een rondje
wandelen door de buurt is ook een prima optie, zolang
u minimaal 1,5 meter afstand houdt tot anderen.

In deze wisselcolumn wordt elke uitgave aandacht
besteed aan een specifiek onderwerp. Carin geeft het
stokje voor de volgende column door aan Eric Sluijter,
teamleider extramurale zorg.
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De bijzondere band tussen
casemanagers en mantelzorgers
Stichting Eykenburg heeft 2 casemanagers dementie die in diverse wijken binnen Den Haag werkzaam zijn. De
casemanagers Lousia Pattipeilohy en Janna van Otterloo zijn er voor de cliënten, maar ook voor de mantelzorgers
die heel belangrijk zijn en een zware taak hebben aan het begeleiden dan wel verzorgen van hun naasten. Vaak
combineren mantelzorgers dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden,
vinden zij hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Daarnaast onderhouden de casemanagers een nauwe
samenwerking met de individuele begeleiders en de
dagbesteding. Hierdoor kunnen zij zorg op maat leveren,
gericht op het vertragen van het dementieproces bij de
cliënt en anderzijds om de mantelzorger te ontlasten.
Corona
Toen afgelopen maart de door de regering aangekondigde lockdown een feit was, had dit tot gevolg dat
voorzieningen zoals de dagbesteding tijdelijk moesten
sluiten. Met de mantelzorgers zijn toen individuele
afspraken gemaakt, dat als zij liever geen bezoek aan
huis wilden ontvangen telefonisch contact zou worden
onderhouden.
Wij hebben bij de cliënten gemerkt wat een impact
het heeft gehad en ook nu nog, dat het voor de cliënt
moeilijk te bevatten is dat het leven niet meer is zoals
zij dat kennen. Het nieuwe normaal is voor hen nog niet
‘normaal’. Ze vergeten weleens om afstand te houden
of een mondkapje te dragen en de reacties daarop
brengen cliënten uit balans. Zo kunnen ze erg verbaasd
zijn als ze naar buiten gaan om een boodschap te halen
dat de mensen op straat of in de winkel hen uit de weg
gaan. De nieuwe werkelijkheid is voor ons al lastig te
duiden, laat staan als je in hun positie verkeerd.
Huisbezoek
Ook nu is de wereld weer anders en moeten wij ons
houden aan de nieuwe richtlijnen voor de dagbesteding.
Daardoor kunnen minder cliënten tegelijkertijd terecht
waardoor de rol van de mantelzorger onder druk komt
te staan.
Gelukkig kunnen de individuele begeleiders, de cliënten
die normaal naar de dagbesteding gaan hun (nog wel)
thuis bezoeken. Met de mantelzorgers onderhouden
wij dan ook goed contact om hen te laten weten dat zij
ons altijd kunnen benaderen. Juist omdat in deze tijd er
veel van hen gevraagd wordt.

Lousia
Janna

Tips
Onderstaand enkele tips om deze periode zo goed
mogelijk door te komen.
Een dagplanning kan helpen. Het is belangrijk om te
kijken of er een klein moment op de dag voor jezelf
kan zijn. Beter bewust een halfuurtje voor jezelf
dan door de dag heen proberen tijd te vinden voor
jezelf. Juist als je het zo druk hebt met de zorg voor
anderen, is het belangrijk goed voor jezelf te zorgen.
Zorg voor een vaste dagindeling. Probeer ook
overdag te rusten als dat mogelijk is. Blijf regelmatig
bewegen en eet goed en gezond.
Bekijk wie van de familie/buren of anderen misschien
wat kan betekenen om de zorg even over te nemen.
Let er op dat je je daarbij aan de richtlijnen houdt: bij
klachten thuis blijven.
Misschien zijn er mensen wie je kan vragen om
bijvoorbeeld enkele keren per week per app of
telefonisch contact mee te hebben om je hart te
luchten of even bij te praten.
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Leefcirkels: een moderne filosofie

Anton Nijboer (ADO Den Haag in de Maatschappij), Eric Neven (Erkytuin) &
Marloes Jordans (Stichting Eykenburg)

Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze visie
‘Leefcirkels’ waarmee wij zogeheten leefcirkels willen
creëren op enkele afdelingen in Het Zamen en Huize
Eykenburg. Met deze cirkels willen wij onze cliënten
met dementie meer bewegingsruimte geven en hun
dagelijkse leven meer normaliseren. Door de cliënt
(gecontroleerd) ruimte te geven kunnen zij zoveel
mogelijk de eigen regie behouden, maar uiteraard
binnen zijn of haar individuele mogelijkheden. Wij
vinden het namelijk belangrijk dat de zorgverlening
aansluit bij wat de cliënt zelf wil. Tijdens de dialoogmeetings in september zijn we in gesprek gegaan
met u en onze medewerkers over deze filosofie en jullie
gedachten en mening omtrent dit vooruitstrevende
initiatief.
Uitwerking filosofie
De afgelopen periode zijn wij aan de slag gegaan met
de uitwerking van deze filosofie. Gingen we er in
eerste instantie vanuit dat 1 november een realistische
startdatum zou zijn. Helaas blijkt in de praktijk dat
die datum door de omstandigheden niet haalbaar is.
Omdat de veiligheid van onze cliënten voorop staat,
hebben we besloten om de uitrol van deze visie uit te
stellen naar begin 2021.
Belevingstuin en marktplein
Betekent dat dat ‘Leefcirkels’ in de tussentijd stil ligt?
Absoluut niet, de voorbereidingen gaan gewoon door

zowel op technisch vlak als ook de geplande aanpassingen aan onze twee locaties. Zo wordt er
momenteel in Het Zamen gewerkt aan de realisatie
van een beleveningstuin op de 2e etage waarbij
herinneringen en verschillende uitgangspunten centraal staan zoals bewegen, ontwikkelen, oriënteren en
voelen. Het oude kassahuisje van ADO Den Haag mag
hier uiteraard niet ontbreken en ook de bouw van de
serre met Surinaamse invloeden begint vorm te krijgen.
Ondertussen ondergaan de muren van de deelnemende
afdelingen in Huize Eykenburg een ware metamorfose
door het aanbrengen van prachtige muurdecoraties.
Hierdoor is op afdeling 1 een gezellig ‘straatje’
ontstaan en beschikken we op de begane grond over
een markplein. Mocht u geïnteresseerd zijn in de
vervolgstappen, houdt dan onze facebookpagina goed
in de gaten.

1 0 I NFO K R U I S PU NT • d ec em b e r 2 0 2 0

De persoonsgerichte benadering staat ook bij
Advance Care Planning centraal

‘Handelen in de geest van de cliënt als
die het niet meer kenbaar kan maken’
Medische behandelingen zijn in principe gericht op genezing. Maar wat als dat niet meer mogelijk is? Welke
behandelingen wil een cliënt in zijn laatste levensfase nog wel of juist niet ondergaan? “Nadenken over de
laatste jaren van je leven, hoe je die wilt doorbrengen en over belangrijke levenseindevragen is voor veel mensen
moeilijk. Toch is het raadzaam dat juist wel te doen. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede en onwenselijke
situaties kunnen zo worden voorkomen. Inzichten, opvattingen en ervaringen die je opgedaan hebt tijdens je
leven, bepalen in hoge mate hoe je het laatste deel van je leven wilt invullen.” Aan het woord is Alex Reede, Raad
van Bestuur van Stichting Eykenburg, over de vraag wat Advance Care Planning is en hoe cliënten, betaalde en
onbetaalde professionals en behandelaars van Stichting Eykenburg hiermee te maken krijgen.
Wensen rondom levenseinde
“Samen met de cliënt en familie bespreken we op
verschillende momenten de wensen en voorkeuren
voor zorg rond iemands levenseinde en deze leggen
we vast in het zorgdossier van de cliënt. Daarnaast
in aanvullende verklaringen zoals een donorcodicil,
wils- of niet-reanimeerverklaring zodat we daar, met
elkaar, in de praktijk rekening mee kunnen houden,”
aldus Reede. Onderwerpen die ter sprake komen
zijn bijvoorbeeld reanimatie, wel/niet stoppen met
levensverlengende behandelingen zoals antibiotica,
bloedproducten, preventieve medicatie en de wens
omtrent ziekenhuisopnames.
Reede vervolgt: “Aangezien de mening van de cliënt
over hoe hij zijn leven wil leiden kan veranderen in de
loop van de tijd, is het wenselijk dat we het onderwerp
steeds opnieuw bespreekbaar maken. Iedereen binnen
Stichting Eykenburg, van onbetaalde professional tot
aan de behandelaars, speelt daarin een belangrijke rol
omdat juist tijdens de orde van de dag zichtbaar wordt
welke signalen er zijn. Bepaalde (nieuwe) uitspraken of
gedragingen kunnen een reden zijn om proactief een
gesprek te initiëren, eerder dan het vastgelegde MDOmoment, als het aanleiding geeft tot een mogelijke
wijziging in het zorgdossier. Wij bepalen dus niet, maar
de cliënt.”
Persoonsgerichte zorgfilosofie
Naast grote belangrijke levensvragen, staan bij
Stichting Eykenburg juist ook de ‘kleine’ persoonlijke
karakteristieken centraal. “Als een cliënt bijvoorbeeld
altijd graag opgemaakt aan het ontbijt verschijnt, dan
is het wenselijk dat we dat blijven doen, en ook in die
volgorde, als het door omstandigheden zelf niet meer
lukt, zegt Reede. “Het door en door kennen van de cliënt
is van groot belang. En daar kunnen we het verschil

maken. We willen niet 1 keer in overleg iets vaststellen,
we willen juist blijven monitoren wat de cliënt wil, zegt,
vraagt en doet opdat we kunnen handelen in diens
geest als hij het zelf niet meer kenbaar kan maken.
De mening van de cliënt is leidend, maar uiteraard in
afstemming met de familie.
Op de vraag of het ook een onderwerp is waar hij
zich op persoonlijk vlak mee bezig houdt, volgt het
antwoord snel: “Uiteraard denk ik ook privé na over
bepaalde vragen. Ik heb het daar thuis over en deel
mijn opvattingen. Uiteraard niet elke dag, maar het zijn
belangrijke levensvragen waarbij welzijn en kwaliteit
van leven voor mij voorop staan. Ik ben er dan ook
trots op dat ik werk bij een organisatie waarvan de
persoonsgerichte zorgfilosofie in lijn ligt met mijn
levensfilosofie.
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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? Dit keer gaan we
ruim 70 jaar terug en wel naar het jaar 1948.
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1948

In Amsterdam wordt op 24 juni 1948 de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) opgericht.
Bij de eerste Tweede Kamerverkiezingen in dat jaar wint de partij gelijk 8 zetels en neemt daardoor
deel aan de regering Drees / Van Schaik.

De transistor, een soort elektronische schakelaar, wordt uitgevonden door de wetenschappers
John Bardeen, Walter Brattain en William Shockley. De uitvinding betekent een ware revolutie!
De transistor vormt namelijk de basis voor alle moderne elektronica in bijvoorbeeld televisies
en computers.

7 april, Wereldgezondheidsdag is sinds 1948 een feit. De dag is in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie om zo meer aandacht te krijgen voor het belang van een goede gezondheid, overal ter wereld.

Tot 1948 werd op 31 augustus Koninginnedag gevierd. Na het aftreden van Koningin
Wilhelmina op 4 september wordt deze viering verplaatst naar 30 april, de verjaardag van
Koningin Juliana.

In West-Duitsland wordt de nieuwe munt de D-Mark ingevoerd. Samen met 11 andere
landen in de Eurozone stapt Duitsland op 1 januari 2002 over op de euro.

Het vliegdekschip ‘Karel Doorman’ wordt in dienst gesteld. Het is het grootste schip dat ooit bij de Nederlandse
marine heeft gevaren.

Op 27 juli 1948 worden voor de eerste keer na de Tweede Wereldoorlog de Olympische
Spelen gehouden. Deze ‘eerste’ Spelen vinden plaats in Londen. In 2012 worden ze daar
opnieuw georganiseerd.

Top 5 hits van 1948
1. Twelfth Street Rag – Pee Wee Hunt
2. Mañana (Is Soon Enough for Me) – Peggy Lee
3. Now Is the Hour – Bing Crosby
4. A Tree in the Meadow – Margaret Whiting
5. My Happiness – Jon & Sondra Steele
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Thuis kerst vieren in 2020
Het einde van het jaar is weer bijna daar en dat betekent ook dat de
Kerstdagen er weer aankomen. Die laten we nooit onopgemerkt voorbij
gaan bij Stichting Eykenburg. De traditie was dat er voorafgaand aan de
Kerstdagen heerlijke diners werden bereid in het restaurant. De avond
werd gestart met een lekker aperitief aangeboden door het management
van Eykenburg. Om vervolgens onder het genot van een drankje samen
met familieleden te genieten.
Dit jaar zal het vanwege de coronamaatrelen allemaal anders zijn. Op het
moment dat wij dit schrijven, weten we nog niet of het restaurant gebuikt
mag worden. Momenteel is de horeca gesloten in Nederland en dat geldt
dus ook voor de restaurants bij onze organisatie.
Toch zijn we vastbesloten om ook dit jaar, ondanks alle geldende
maatregelen een lekker kerstdiner te organiseren. Achter de schermen
wordt er al geproefd en getest en alle mogelijkheden worden onderzocht.
Wat het kerstdiner precies wordt, houden we nog even geheim….
Om alvast in de kerstsfeer te komen, hebben we enkele suggesties voor
eenvoudige hapjes:
Creatief met komkommer: Schaaf met een kaasschaaf linten komkommer
en spies er een mooie kerstboom van. Varieer met de piek!
Zoete kerstmannetjes: Tover een doosje grote aardbeien om tot een vrolijke
club kerstmannetjes. Gebruik crème fraiche of maak zelf een mengsel van
mascarpone en een beetje suiker voor de finishing touch!
Smakelijke spiesjes: Sterretjes van meloen, witte druiven, rode mutsen van
aarbei, een bananenrand en een mini-marshmallow om het af te maken.

Kerstkaart #1: Oh denneboom
Teken met potlood een kerstboompje op stevig papier. Knip
het uit. Knip het 4 keer diagonaal
doormidden. Lijm en stempel
alles volgens het voorbeeld. De
‘spettertjes’ kunt u maken met
een stift, de ‘dikke druppels’ zijn
gemaakt met Perlen-pennen.

Kerstkaart #2: Papieren plankjes
Heeft u veel restjes papier en
karton over? Maak er dan een klein
kerstboompje van. Touwtje erom
en een kleine knoop ter decoratie.
Eenvoudig te maken maar oh zo
leuk.

Kerstkaart #3: Driehoekboompjes
Maak gebruik van verschillende
restjes papier en knip daar driehoekjes van. Rommelig over elkaar
heen plakken, koordje eromheen,
1 boompje bestempelen met wat
kerstwensen, knoopje erop en
klaar!
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10 leuke feitjes over kerst

die u nog niet wist

Kerst! Bijna is het zover! Voor velen een magische periode met veel tradities en herinneringen. En met mooie
verhalen tijdens het kerstdiner. Maar was Jingle Bells wel bedoeld als kerstnummer? Kent u onderstaande feitjes
over kerst allemaal al? Dan bent u een grotere kerstkenner dan wij!
1. De eerste versierde kerstboom dateert uit 1510
De eerste versierde Kerstboom dateert uit 1510 en wel
uit het plaatsje Riga in Letland.
2. Jingle Bells is eigenlijk helemaal geen kerstliedje
Iedere jaar in december schalt deze gouwe ouwe
‘kerst’song meedere keren door de speakers en vrijwel
iedereen kent wel een stukje tekst: Jingle Bells. Maar
wist u dat Jingle Bells eigenlijk geschreven is voor
Thanksgiving en helemaal niet voor Kerst?
3. Een kunstkerstboom is helemaal niet zo milieuvriendelijk
Ze zeggen wel eens dat een kunstkerstboom beter is voor
het milieu dan een echte omdat je hem vaker gebruikt.
Maar voordat een nepkerstboom echt ‘groener’ is moet
je hem ongeveer 10 jaar gebruiken. Kiest u voor een
echte boom? Geef deze net iets minder dan een liter
water per dag om mooi te blijven.

6. Kerstcadeaus verwijzen naar de drie wijzen
Wist u dat het geven van kerstcadeaus aan kinderen,
maar ook aan onze vrienden en geliefden, verwijst naar
de cadeaus die de drie wijzen op kerstochtend aan
kindeke Jezus hebben gegeven?
7. Elektrische kerstlampjes bestaan al sinds 1882
Sinds het midden van de 17de eeuw deed men kleine
kaarsjes in de kerstboom. Echter deze werden aan het
einde van de 19e eeuw langzamerhand vervangen
door elektrische kerstlampjes. In 1882 bedacht Edward
Johnson, de assistent van Thomas Edison, namelijk het
gebruik van elektronische kerstverlichting.
8. De kerstman bezoekt 822 huizen per seconde
Dat de kerstman op kerstavond heel de wereld rondgaat
om kerstcadeautjes te brengen is bekend. Om bij alle
huizen langs te gaan, moet hij maar liefst 822 huizen
per seconde bezoeken! Hij beweegt zich dus voort met
een snelheid van 1046 kilometer per seconde.

4. De Christmas Stocking was eerst een schoen
In eerste instantie was het geen sok, maar een schoen
voor de open haard. Volgens het verhaal liet St. Nicholas
een zak met goud door een schoorsteen vallen. De zak
viel in een schoen die toevallig bij de open haard aan
het drogen was. Later werd het een sok. Tackelen we
ook gelijk een bekend kerstfeitje: De Kerstman stamt af
van Sinterklaas.

9. Stille Nacht is het vaakst opgenomen kerstliedje
Stille Nacht is van alle Kerstliederen het meest
opgenomen. 733 Verschillende versies zijn al voorzien
van een copyright sinds 1978. White Christmas is de
best verkochte kerst-single aller tijden. ‘All I want for
Christmas’ van Mariah Carrey is de meest populaire
kerstsingle van deze tijd.

5. Engelenhaar verwijst écht naar engelen
Al decennialang gebruiken mensen engelenhaar om de
boom te versieren. Door engelenhaar in de boom te
hangen, wilden mensen laten zien dat echte engelen de
boom hadden versierd. Er waren wat van hun prachtige
haren achtergebleven.

10. De Piek verwijst naar de Ster van Bethlehem
Voor veel mensen is het nog steeds een bijzonder
momentje als de piek aan het eind op de kerstboom
wordt geplaatst. Vaak wordt hier gebruik gemaakt van
een ster of een engel. Beiden hebben natuurlijk een link
met het kerstverhaal. De ster is de Ster van Bethelem
en de Engel is een verwijzing naar de Engel Gabriel.
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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?

Er rijden 3 klanten mee waaronder een echtpaar (Piet
en Ria). We zijn op weg naar het Ontmoetingscentrum.
Piet: Zeg JP, komt Fleur niet meer?
Ria: Wie is Fleur?
Ik: Nee, haar man wordt opgenomen en zij verhuist
met hem mee.
Piet: Oh ja, naar Mechropa op de Scheveningseweg.
Ria: Wat zit daar?
Ik: Nee, ze gaan naar Huize Tabitha in Loosduinen.
Ria: Wat zit daar nou weer?
Ik: Een verpleeghuis voor haar man, zij verhuist mee.
Ondertussen rijden we op de Loosduinsekade langs
Swanesteyn.
Piet: Oh ja, hier gaan ze wonen.
Ria: Wie? En waar? Waarom eigenlijk?
Ik: Fleur gaat samen met haar man verhuizen, maar
niet hier naar toe, ze gaan naar Huize Tabitha in
Loosduinen.
Piet: Maar ze had hier een gesprek.
Ik: Ja, op wel meer plekken. Maar het is Huize
Tabitha geworden.
Piet: Op de Scheveningseweg dus.
Ik: Nee, daar zit Mechropa, zij gaan naar Loosduinen,
naar Huize Tabitha.
Ria: Waarom verhuizen ze nog op zo’n leeftijd?
Piet: Misschien wel omdat daar de Lidl zit. Die zit
daar toch?
Ik: Ongetwijfeld, ik weet het echt niet.
Ria: Maar bij Swanesteyn is er toch een Jumbo in de
buurt, kan je daar toch boodschappen doen?
Piet: Lidl is goedkoper, dus misschien gaan ze daarom
naar de Scheveningseweg.
Ik: Ze gaan wonen in Loosduinen in Huize Tabitha

vlakbij de Lidl daar.
Piet: Nou begrijp ik het. Er zit een Lidl in de buurt bij
dat huis wat jij steeds noemt.
Ik: Precies!
De derde klant zegt na een kleine stilte: Ik begrijp
van het hele gesprek geen sikkepit, maar ik heb alles
gehoord. Er gaat iemand verhuizen, ik weet niet
waarheen, maar ze kunnen wel boodschappen doen.

We rijden naar Scheveningen voor een kort ritje. De
passagiers keuvelen wat met elkaar over koetjes en
kalfjes.
De radio staat zachtjes aan. Het is mooi weer. Op
het moment dat ik de boulevard opdraai wordt het
muisstil in de bus. In mijn spiegel zie ik dat iedereen
naar de zee kijkt. Ik rij stapvoets en stop op een
parkeerplaats en doe de ramen open, zodat men de
zee ziet, hoort en ruikt. Het is doodstil in de bus.
Na een paar minuten zegt een passagier: Ik dacht
niet dit ooit nog mee te maken, wat is dit mooi, het
lijkt wel een schoolreisje. Ik rij door de Scheveningse
plezierjachthaven langzaam naar huis.
Bij het uitstappen bedanken ze me allemaal.
Ik antwoord dat het kan, omdat de bus nu van
Eykenburg is.
Bep zegt: Ja, dat kan wel zo zijn, maar jij rijdt ons en
jij verzint die ritten, daar heeft Eykenburg helemaal
niets mee te maken!
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Special ‘De impact van corona’
Dat er door corona veel veranderd is, is voor iedereen duidelijk. Ook binnen de zorgverlening zijn er aanpassingen
voor zowel de cliënt als de zorgmedewerker, maar gelukkig blijft waar mogelijk de persoonlijke zorg als
uitgangspunt centraal staan. In deze ‘corona-special’ vertellen Franchette Kaatee, mevrouw Everaert, mevrouw
Van de Harst en Bianca van der Spiegel over hun (werk)ervaringen tijdens deze bijzondere periode.

De situatie was hartverscheurend
Ik zou in de toekomst dan ook graag een systeem
zien die het voor elke bewoner makkelijk maakt om
zelfstandig digitaal contact te leggen met familie. We
wisten al dat contact met naasten onmisbaar is en dat
is de afgelopen periode alleen nog maar duidelijker
geworden.
Trots op team
Terugkijkend zijn er ook positieve herinneringen. “De
manier waarop mijn team de dingen oppakte, extra
diensten draaiden of diensten van elkaar overnamen.
Het was allemaal geen enkel probleem. Collega’s
stonden echt voor elkaar klaar, stuurden elkaar lieve
berichtjes en hielpen elkaar waar nodig. Het is mooi om
te zien dat het team nog hechter is geworden.

Franchette

Wij vroegen Franchette Kaatee, teamleidster van
afdeling Verzorging in Huize Eykenburg naar haar werkervaringen tijdens de coronacrisis. Al snel gaat het
gesprek over de piek van de crisis toen niemand nog
precies wist met wat voor ‘griep’ en maatregelen we te
maken zouden krijgen.
Skypen als oplossing
Franchette geeft aan dat vanaf het moment dat de
verzorgings- en verpleeghuizen hun deuren, op last
van de overheid, moesten sluiten voor bezoekers de
situatie hartverscheurend was. “Ineens ging alles dicht.
De buitendeuren op slot. Het restaurant gesloten, de
activiteiten werden gestopt en de bewoners moesten
op hun kamer blijven. Veiligheid voorop natuurlijk,
maar daardoor zaten de cliënten in die tijd eigenlijk
de hele dag te wachten. Op niks. We hebben toen
zoveel mogelijk geprobeerd om ze te laten skypen met
familie. Soms ging dit goed, maar helaas lukte dit niet
bij iedereen.”

Ik voelde mij veilig
Het is vrijdagmiddag 6 november als wij mevrouw
Everaert, een cliënt van de afdeling Verzorging in
Huize Eykenburg, ontmoeten. Mevrouw Everaert staat
bekend om haar positiviteit. Wij zijn dan ook benieuwd
hoe zij de (eerste) coronaperiode heeft ervaren.
Mondkapjes uit Hong Kong
Mevrouw Everaert begint gelijk te vertellen. “Mijn
zoon woont in Hong Kong en vertelde mij eind februari
al dat ik voorzichtig moest zijn, er kwam namelijk een
virus aan. Uit voorzorg stuurde hij een doos met 300
mondkapjes op, om ons te beschermen en uit te delen
aan de zusters. Achteraf ben ik hem hier zo dankbaar
voor, maar toen wist ik natuurlijk nog niet wat ons te
wachten stond.
Toen de huizen als gevolg van een besluit van de
overheid op slot gingen was dat verschrikkelijk, je bent
ineens al je vrijheid kwijt. Ik ben niet snel eenzaam,
maar toch was dit niet leuk. Gelukkig kon ik veel skypen
met mijn kinderen en heb ik mij bezig gehouden met de
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tablet, computer en televisie. Mijn kleinkinderen zitten
hier in de buurt op school, regelmatig stonden ze onder
mijn raam te roepen en zwaaiden we naar elkaar, dat
was zo leuk!”
Mevrouw Everaert vervolgt: “Op Moederdag werd ons
de mogelijkheid geboden om de kinderen te ontmoeten
achter een plastic scherm. Na weken hebben wij
elkaar weer kunnen zien. Ik wist gewoon niet dat ik zo
emotioneel kon zijn. Dat was echt goed geregeld en
mijn kinderen en ik waren hier zo ontzettend blij mee.”
Tuin biedt uitkomst
“Gelukkig mochten de bewoners van mijn afdeling
wel gebruik maken van de tuin, hier hebben wij dan
ook dankbaar gebruik van gemaakt. Mopperen zit niet
in mijn aard en we hebben er maar gewoon iets van
gemaakt met elkaar. En gezellig was dat ook nog met
een klein groepje medebewoners”, geeft mevrouw
Everaert aan. “Helaas heb ik zelf ook corona gekregen.
Gelukkig wel in lichte mate, maar hierdoor moest ik
bijna drie weken op mijn kamer blijven. Dat was wel erg,
maar ik voelde mij veilig. De zusters stonden echt voor
de mensen klaar en de dingen werden goed opgepakt.
Dat was een geruststellend gevoel.”
Toen de dag kwam dat de huizen weer open mochten,
troffen de bewoners elkaar weer in het restaurant. Je
merkte dat iedereen zo ontzettend blij was om elkaar
weer te zien. Dat was een mooi moment, besluit
mevrouw Everaert.”

Mensen als Bianca maken echt
het verschil
Ook ‘in de wijk’ zijn de effecten van corona voelbaar.
Aan het woord mevrouw Van de Harst en Bianca van
der Spiegel, medewerker huishoudelijke zorg EMH.
Mevrouw Van de Harst is een onafhankelijke dame
die graag zelf de touwtjes in handen heeft. Ook wat
betreft het schoonhouden van haar woning. “Op een
gegeven moment werd ik ziek en ging ik vaak naar het
ziekenhuis. Dan denk je: dit red ik niet meer alleen,
ik wil het wel, maar ik red het gewoon niet. En toen
heb ik Bianca gekregen.” 1x per week komt Bianca op
woensdagochtend schoonmaken. Uiteraard samen met
mevrouw Van de Harst, want toekijken is niets voor
haar.
Zelfde schoonmaaktypes
“Ik ben heel blij met haar. We kunnen goed door
één deur en dat is een zeer prettige bijeenkomst”.
Mevrouw Van de Harst maakt nu een jaar gebruik van
de diensten van Stichting Eykenburg. Bianca moest
eenmaal invallen en is daarna gebleven. “Ik zag meteen
wat voor (schoonmaak)type mevrouw Van de Harst is
en dat geeft direct een klik. Eigenlijk valt het adres van
mevrouw Van de Harst buiten mijn werkgebied, maar ik
maak graag een omweg voor haar.”
De samenwerking tussen de twee dames is door corona
niet veranderd. Het plezier staat nog steeds voorop.
Plus het spic en span houden van de woning natuurlijk.
“We proberen niet tegelijk in dezelfde ruimte te zijn.
En we dragen beiden een mondkapje. Voor ons beider
bescherming. Mevrouw is erg netjes, maar ook vaak
moe en dan zeg ik: “Blijf toch zitten!”. Maar ja ze is
echt een Pietje Precies en een tikkeltje eigenwijs,” zegt
Bianca lachend. Mevrouw Van de Harst beaamt dat:
“We hebben eigenlijk altijd lol en lachen om de kleinste
dingen. Maar we behandelen elkaar met respect. Dat
staat duidelijk centraal tussen ons.”
Op de vraag of er een verschil is met de tweede golf
geeft mevrouw Van de Harst aan: “Jazeker, er was toen
natuurlijk nog niet zoveel bekend. En we hadden ook
nog geen beschermingsmiddelen. Eigenlijk was het een
eenzame periode. Je zit een aantal weken binnen met
enkel de tv aan.”

Mevrouw Everaert

Effecten van corona
Dat er ook nu veranderingen zijn door corona wordt
snel duidelijk. “Met mijn zussen bel ik veel al dan
niet via Whatsapp. Ook met mijn jongste dochter. Uit
veiligheidsoverwegingen voor mij en in verband met
haar gezin en werk komt ze weinig. Dat is jammer, veel
contact is juist nu zo belangrijk, maar we zien elkaar

gelukkig wel veel online. Mijn andere dochter komt wel
langs, maar wel altijd op 1,5 meter afstand.
Ook in het werk van Bianca is de invloed van corona
duidelijk zichtbaar. “De ene cliënt is in paniek terwijl
anderen geen moeite hebben met de veranderde
wereld en werkwijzen. Wat ik lastig vind is dat je
mensen soms ziet vereenzamen. Dat is echt sneu. Ze
zijn bang en komen de deur niet uit. Dan zorg ik ook
voor de boodschappen. De aandacht voor de cliënt
gaat gewoon door, maar met afstand hè. Waar nodig
attendeer ik de cliënten op de regels zodat het veilig
blijft voor ons beiden. De meesten begrijpen het, maar
veel zijn gewoon corona-moe.”
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is goed. Dat is fijn. Ook met teamleider Lisa heb ik een
goed contact. Dat waardeer ik enorm. Mensen maken
in deze branche echt het verschil.” Bianca: “Ja, het is
een fijne meid. Ze staat altijd klaar voor ons team.”
“Je moet echt een gevoelsmens zijn om te kunnen
werken in de zorg, zegt mevrouw Van de Harst. Zeker
nu. Ik heb er ook altijd in gewerkt en afstand nemen kan
gewoon niet.” Met die woorden ronden de dames het
gezellige gesprek af. Er moet nog hard gewerkt worden
om de verloren tijd in te halen en het huis achter te
laten zoals precies past bij mevrouw Van de Harst.

Naast het werk ziet Bianca dat het ook doorwerkt in
haar sociale leven. “Afspraken maken doe ik niet meer.
Ik blijf lekker thuis op de bank, maar we bellen wel veel,
bijvoorbeeld met mijn moeder. Zij is echt in paniek en
erg bang. Wat mij het meeste pijn doet, is als je je kind
niet kan knuffelen.”
Mensen maken het verschil
Bianca is ook buddy voor de stichting. Zij geeft nieuwe
werknemers on the job training. Iets wat erg belangrijk
is. Juist nu. “Sommige dingen kan je enkel in de praktijk
leren”. Mevrouw Van de Harst vult aan: “Stichting
Eykenburg denkt echt met je mee. En de communicatie

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

Mevrouw Van de Harst
Bianca

Special
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Dagbesteding in coronatijd
Op onze locatie Het Zamen hebben wij 3 dagbestedingen te weten de Surinaamse dagbesteding,
het Ontmoetingscentrum en Haags Ontmoeten.
De Surinaamse dagbesteding bestond tot voor kort
uit de Hindoestaanse dagbesteding (2 dagen per
week) en de Creoolse dagbesteding (3 dagen). Maar
helaas gooide corona roet in het eten en door gebrek
aan ruimte hebben we toen moeten besluiten deze
dagbestedingen samen te voegen tot enkel ‘de
Surinaamse dagbesteding.’ Om dit uit te leggen hebben
we de eerste contactpersonen uitgenodigd en men had
gelukkig begrip voor dit besluit.
Corona gooit opnieuw roet in het eten
We hadden het prima voor elkaar. In en om het
restaurant van Het Zamen hadden we 3 locaties die
vlak bij elkaar lagen en we hadden er weer ontzettend
zin in! En wij niet alleen, vooral de cliënten vermaakten
zich prima. Men kon kiezen waar ze wilden aanschuiven
en welke activiteit ze leuk vonden om bij te wonen. Dit
was voor ons de ideale manier van werken… tot de 2e
coronagolf om de hoek kwam en de sluiting van het
restaurant verplicht werd vanuit de regering.
Uiteraard zijn we weer op zoek gegaan naar een
oplossing! En die hebben we nu gevonden door de
Surinaamse dagbesteding en het Ontmoetingscentrum
ook samen te voegen in de flat op de 4e etage in Het
Zamen. Dit was weer een hele verhuizing en moest op
zeer korte termijn geschieden, maar… het is gelukt!
Voor een ieder is ook dit weer wennen en vergt het
aanpassing, maar we doen het met elkaar. We zijn
gelukkig wel 6 dagen per week geopend (maandag
t/m zaterdag) en we hebben een planning gemaakt
waardoor we alle cliënten zoveel als mogelijk naar de
dagbesteding kunnen laten komen.

Natuurlijk betekent het voor iedere cliënt inschikken
en soms dat hij/zij een dag minder kan komen, maar
ook dit hebben we met elkaar opgepakt! Een aantal
medewerkers gaat nu bij de cliënten thuis individueel
begeleiding geven. Gewoon een praatje maken, een
wandeling of een boodschapje doen. Het maakt niet
uit, als het maar aandacht is voor de eenzame ouderen.
Daarnaast gaan we ook weer starten met de busritten
die we gaan verzorgen met onze eigen Eykenburg bus.
Op die manier halen we bijvoorbeeld 2 of 3 cliënten
thuis op en gaan we gezellig een rondrit ergens naar
toe maken met de bus. De cliënten zien elkaar dan ook
weer even en zijn lekker even buiten. Een voorbeeld
leest u in de rubriek ‘Uit de bus klappen’.
Haags Ontmoeten
Ook op het Haags Ontmoeten doen de medewerkers
ontzettend hun best om het toch weer gezellig te
maken, ondanks dat er maar maximaal 8 cliënten op
de locatie aanwezig mogen zijn ivm de RIVM-regels. Zij
organiseren bijvoorbeeld binnenkort (1x per maand)
weer een bingo voor 8 cliënten in de ochtend en in
de middag. Er zal iedere zaterdag ook een filmmiddag
zijn en een creaochtend op de dinsdag. En laten we
ook niet vergeten dat de aanwezige cliënten op de
donderdagochtend nog steeds aan het breien zijn
voor de dak- en thuislozen! Met de winter voor de
boeg kunnen zij weer goed onze dassen en mutsen
gebruiken!
Natuurlijk wil iedereen het liefst weer terug naar de
oude situatie, maar we blijven positief en willen onze
cliënten op een zo gezellig en vrolijk mogelijk wijze deze
winter door helpen en gaan we met elkaar voor een
heel mooi 2021!
Alvast hele fijne, warme feestdagen met uw dierbaren
gewenst namens het begeleiding team.
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Vaste activiteiten

Activiteiten Haags Ontmoeten Het Zamen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Vrije activiteiten
Bingo ochtend (1x per mnd, €1,- per ronde)
Spelletjesmiddag
Bingomiddag (1x per mnd, €1,- per ronde)

10.30 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Crea-ochtend (€1,50 per keer)
Vrije activiteiten

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Kaarten maken (gratis)
Vrije activiteiten

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Breien voor dak- en thuislozen
Beautymiddag (bijv. nagels lakken)

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Vrije activiteiten
Muziekmiddag (verzoeknummers draaien)

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Vrije activiteiten
Filmmiddag

Maximaal 8 cliënten kunnen per activiteit deelnemen. Aanmelden ter plaatse is daarom noodzakelijk.

Al mĳn medische
hulpmiddelen haal ik
tegenwoordig bĳ één
leverancier....
Incontinentie
Absorberend & Afvoerend
6,9

Diabetes
Meters, teststrips en lancetten
Stomamateriaal
Colo-, Ileo- en Urostoma's
Wondzorg
Huidverzorging en -bescherming
Hygiëne & Desinfectie
Huidverzorging en -reiniging

Voor meer informatie over ons uitgebreide
assortiment, neem contact met ons op via
079 - 361 0081 of info@eldercare.nl.

...en worden voor mĳ bĳ
elke zorgverzekeraar
gedeclareerd!
oek
Onderz heid 2018
reden
klanttev
onze
96% vanons een 7
gaf
klanten f hoger!
o
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In de wolken!

De Wolk. Ervaringen uit de praktijk
Stichting Eykenburg heeft de afgelopen twee jaar meegedaan met een pilot waarbij ‘de Wolk’ in de intramurale
zorg (het verpleeghuis) werd ingezet om het valrisico te verminderen en zo ook om te proberen het aantal
heupbreuken ten gevolge van een val terug te dringen. De Wolk, een eenvoudige band die u onder de kleding
kunt dragen, is voorzien van allerlei elektronica waardoor u bij een val op de heup beschermt wordt door een
airbag! Ja, u leest het goed! Een heuse airbag, niet zo groot als in een auto, maar groot genoeg om uw heupen te
beschermen.
Feiten en cijfers
Als we ouder worden gaat een deel van de spierkracht en
bewegingsmogelijkheden achteruit. We gaan moeilijker
lopen, zien slechter, gebruiken meer medicijnen en
daardoor neemt het valgevaar toe. Een val waarbij een
heup breekt heeft zware gevolgen. Na een heupbreuk
overlijdt ongeveer 25% van de mensen binnen een jaar
en nog eens 60% houdt er een vorm van blijvend letsel
aan over (rolstoel gebonden, slechtere mobiliteit of
pijn). Het zijn helaas trieste cijfers en feiten.
Hoe werkt het?
Een aantal jaar geleden hebben een aantal mensen van
de TU Delft zich over dit probleem gebogen. Het moest
toch mogelijk zijn om op enige wijze het vallen beter
op te kunnen vangen. Zij kwamen met het product de
Wolk op de markt.
De band kunt u dankzij de klittenbandsluiting makkelijk
bevestigen en wordt onder de kleding gedragen. De
‘zijflappen’ dienen over de heupen te vallen en er gaat
een groen lampje branden indien de bevestiging goed
uitgevoerd is en de Wolk goed opgeladen is.
Tijdens een val wordt een gaspatroon geactiveerd
waardoor zich als het ware een ballon opblaast vlak
voordat u op de grond terecht komt, deze ballon loopt
meteen ook weer leeg, anders zou u ander letsel op
kunnen lopen. Het is een zeer geavanceerde apparaat.
Een uitvinding om trots op te zijn. De Wolk is zeer
gebruiksvriendelijk en makkelijk schoon te houden, hij
kan gewoon de wasmachine in.

maakten mensen enthousiast en langzaamaan kwam
er zo een breder draagvlak voor het gebruik van de
Wolk. Wolkdraagster mevrouw Garskamp is zeer
tevreden over het gebruik van de Wolk. “Het geeft mij
de zekerheid die ik nodig heb.”
Inmiddels hebben zij gemerkt dat mensen die een
Wolk dragen zich veiliger voelen en daardoor meer
zelfstandigheid hebben. Tevens heeft de Wolk zijn
dienst bewezen en is er geen heupletsel opgetreden bij
mensen die vielen en een Wolk droegen. Een geweldig
resultaat waar we trots op zijn. Naar een bredere inzet
van de Wolk wordt nu gekeken.

Stichting Eykenburg werd in de gelegenheid gesteld
om deze Wolk uit te proberen. De Wolk moest verder
ontwikkeld worden en zo konden wij kennis maken met
dit project.

“Het geeft mij zekerheid!”
Amy van den Berg (Huize Eykenburg) en Janneke te
Groen (Het Zamen) werden de kartrekkers voor de
inzet van de Wolk. Zij gaven uitleg aan verpleging,

Mevrouw Garskamp
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Partnerafdeling bijna klaar

Links mevrouw Simoen en rechts mevrouw Mentink

Vroeg of laat krijgen veel mensen die samenwonen of
samen een woning delen te maken met een situatie
waarbij een van de twee of beiden zorgbehoevend
worden. Helaas komt het dan voor dat er door
verschillende zorgbehoeftes geen mogelijkheid meer
is om bij elkaar onder een dak te blijven wonen. Een
schrijnende situatie voor alle betrokkenen. Met
de bouw van een partnerafdeling opent Stichting
Eykenburg begin 2021 haar deuren voor iedereen
die wil samenwonen of een appartement wil delen.
Ben je onderling met elkaar verbonden door een
liefdes,- familie- of bijvoorbeeld vriendschapsrelatie
en heeft slechts één van de twee een indicatie voor
verpleeghuiszorg, dan biedt Stichting Eykenburg de
mogelijkheid om toch samen oud te worden. Deze
woonvorm is uniek in de regio en de vraag ernaar is dan
ook hoog.
Nieuwe zorgappartementen
Op de bovenste etage van Huize Eykenburg, aan de
kant van de Perziklaan, wordt momenteel hard gewerkt
aan de realisatie van 5 nieuwe zorgappartementen
voor partners. Begin volgend jaar worden de royale
tweekamerappartementen, inclusief moderne keuken

en badkamer, gestoffeerd opgeleverd. Uiteraard zijn
deze appartementen geschikt voor het verlenen van
zowel (zware) lichamelijke- als psychogeriatrische zorg.
Naast de eigen appartementen kunnen de toekomstige bewoners ook gebruik maken van de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte waar eventueel samen
met de andere bewoners kan worden gekookt of een
activiteit kan worden georganiseerd. De afdeling is ook
voorzien van een ruimte speciaal ingericht voor het
parkeren en opladen van een scootmobiel. Uiteraard
kan er ook gebruik gemaakt worden van de sfeervolle
gemeenschappelijke tuin op de begane grond en alle
andere faciliteiten die het pand te bieden heeft.
Woonwens staat centraal
Met deze wooneenheid komt Stichting Eykenburg
tegemoet aan de woonwens van partners waar
zelfredzaamheid, het behoud van de regie en de
wensen van de cliënten centraal staan. Wilt u weten
of u voor één van deze appartementen in aanmerking
komt, neem dan contact op met de woonconsulentes
van Stichting Eykenburg via 070 – 750 70 00.
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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, Lisa, Anne of Monique

Thuiszorg

Eric of Xavier

Wonen, rondleidingen en indicaties

Chama of Leonie

Dementie of vermoeden hiervan

Lousia of Janna

Abonnement Zeker Thuis

Chama

Cliëntgegevens en regelingen

Anneke, Andrea of Angela

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 7164
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Prijspuzzel
‘We gaan naar de dierentuin’ was het juiste oplossingen van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij
hebben vele reacties mogen ontvangen met de juiste oplossingen. Andrew Sperwer uit Den Haag 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 nieuwe puzzel kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg, t.a.v.
het secretariaat, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen naar pr@eykenburg.nl.
U kunt uw oplossing insturen tot en met 28 februari 2021.
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OUD EN NIEUW
AFTELLEN
BORRELTJE
CABARET
CHAMPAGNE
DECEMBER

FEESTDAG
GEZELLIG
MIDDERNACHT
OUDJAAR
OUDJAARSDAG

SAMENZIJN
STERRETJES
TERUGBLIK
TRADITIES
UITSLAPEN

Comfortabel wonen met zorg bij Stichting Eykenburg
Stichting Eykenburg is een gastvrije organisatie met twee sfeervolle locaties in Den Haag.
Wij bieden in Huize Eykenburg en Het Zamen een veelzijdig zorgaanbod passend bij uw
persoonlijke situatie en behoeften. De wensen van onze cliënten vormen het uitgangspunt van
ons handelen opdat u elke dag als waardevol en betekenisvol ervaart. Uiteraard kunt u ook
gebruikmaken van de geboden faciliteiten en deelnemen aan de dagactiviteiten. Zo blijft u de
regie over uw leven houden en zoveel mogelijk het leven leiden dat u gewend bent.
Uitgebreid woonzorgaanbod, waaronder:
Verpleeghuisappartementen
Voor ouderen met dementie en/of
lichamelijke klachten
Kleine woongroepen met gezamenlijke
huiskamer
Ruime eigen kamer met badkamer en tv
Verzorgingshuisappartementen
Zelfstandig wonen met diverse
professionele zorgmogelijkheden
Ruim appartement met eigen
badkamer en keuken

Totale zorg- en dienstverlening:
Verpleeghuiszorg
Verzorgingshuiszorg
Aanleunwoningen
Dagverzorging
Diagnostisch centrum
Appartementen voor echtparen
Hospice
Thuiszorg
Huishoudelijke hulp
Persoonsalarmering
Ontmoetingscentrum
Casemanagement dementie
Partnerafdeling

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

