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Vrijheid… een woord 
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meningen oproept! 

Iedereen heeft daar 

zo z’n eigen beeld bij. 

Voor veel van onze cliënten, die de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt, is vrijheid een belangrijk verworven goed, waar wij tot op de dag 
van vandaag nog steeds van mogen genieten. Maar ook het afgelopen Corona-
jaar is er veel gediscussieerd over en gedemonstreerd voor vrijheid en helaas 
ook onrust gestookt in de naam van vrijheid. 

Binnen Stichting Eykenburg zetten wij ieder kwartaal een ander thema centraal. 
Een thema dat met name intern bedoeld is voor onze medewerkers om hen te 
informeren, samen te leren, te sparren en vooral ook te inspireren. Dit kwartaal 
is dat: ‘Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbevordering’.

Aanvankelijk wilden wij met dit thema aandacht vragen voor de vrijheid van 
onze cliënten. Aandacht voor de wijze van leven waarop men dat gewend was 
voordat men bij Stichting Eykenburg kwam wonen. Zodra mensen afhankelijk 
worden van zorg van anderen, neemt dat namelijk soms vrijheden weg. Even 
snel naar de wc als je slecht ter been bent, is er niet meer bij, anderen die 
ineens ‘voor je denken’ omdat je soms wat vergeet of de koelkast die op slot zit 
omdat een medebewoner ’s nachts alle toetjes opeet. Wat doet dat met onze 
cliënten? Ik vind het belangrijk dat mijn medewerkers zich ervan bewust zijn, 
dat zij met hun wijze van werken, denken en handelen invloed hebben op de 
vrijheidsbeleving van onze cliënten en daar ook even bewust mee omgaan.

Al snel merkten wij dat het onderwerp ‘vrijheid’ breder werd opgepakt door 
medewerkers en cliënten. Spontane acties ontstonden. Vrijheid als onderwerp 
leeft, zeker NU. De stevige lockdown en alle maatregelen hebben velen het 
gevoel gegeven dat er een stukje vrijheid werd afgenomen.

Omdat vrijheid zo belangrijk is en er zoveel over te zeggen en te schrijven valt, 
ligt er voor u deze extra dikke editie van het InfoKruispunt dat geheel in het 
thema van vrijheid staat. Het project ‘Leefcirkels’ is een mooi voorbeeld van 
hoe wij cliënten weer wat vrijheden kunnen teruggeven. Ook het feit dat wij 
een fixatievrije organisatie zijn, speelt een belangrijke rol.

Hoe vertalen cliënten en medewerkers het thema binnen de kaders van de Wet 
zorg en dwang? En hoe belangrijk is keuzevrijheid als het om voeding gaat? 
We laten mantelzorger Anneke Secrève aan het woord en tevens ben ik zelf 
geïnterviewd over hoe de organisatie naar het thema vrijheidsbevordering kijkt. 
Wat is onze visie? U leest er in dit InfoKruispunt alles over.

Veel leesplezier gewenst.

Alex Reede
Raad van Bestuur
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Korte berichten

Ontdek de belevenistuinen 
tijdens de Lente tour
Wat hebben onze cliënten genoten van de NL Doet 
activiteit van dit jaar! Op beide locaties was de ‘Ontdek 
de belevenistuin tijdens de Lente tour’ opgezet! Een 
tocht door de voor velen nog nieuwe tuinen met allerlei 
opdrachten én een prijsvraag: het raden van een aantal 
knopen. Voordat de cliënten per afdeling begonnen 
aan de tour was er eerst tijd voor koffie en thee met 
iets lekkers. Ze kregen gelijk een rebus om alvast in de 
stemming te komen. Daarna volgde de ontdekkingstocht 
met verschillende onderdelen waaronder muziek maken, 
bellenblazen, boter, kaas en eieren of ringwerpen. Na 
afloop kregen de cliënten een goodiebag en het spel ‘Shut 
in de Box’. Een groot dank je wel aan alle vrijwilligers die 
ons hielpen met deze geslaagde dag!

Verjaardagsrit naar Verjaardagsrit naar 
Scheveningen voor Jarige JopScheveningen voor Jarige Jop
Mevrouw Broeckhuysen is onlangs 103 geworden! 
Samen met haar dochter werd ze getrakteerd op 
verjaardagsrit naar Scheveningen. Onze chauffeur JP 
nam beide dames mee op herkenningstocht naar de 
haven, langs de boulevard en nog veel meer. Ook al 
was het fris weer, het was een stralende dag voor de 
twee dames die volop hebben genoten. 

Collega’s in de spotlight tijdens Dag van de Verpleging
Tijdens de Dag van de Verpleging werden al onze 
zorgtoppers in de schijnwerpers gezet! De collega’s 
van de feestcommissie stonden al vroeg klaar om 
iedereen een geweldige start van de dag te bezorgen. 
De hoofdingangen van beide locaties waren feestelijk 
versierd met ballonbogen, de rode loper lag uitgerold en 
op het nummer ‘je bent een toppertje’ werd iedereen 
ontvangen! De collega’s van de nacht ontvingen een 
ontbijt verwenbox om mee naar huis te nemen. Voor de 
collega’s van de dagdiensten was er iets te drinken. En 
iedereen ontving een kleine attentie in de vorm van een 
zorghartje met pepermuntjes. Later op de dag werden 
er kletspotten uitgedeeld door de teamleiders. Een 
leuke manier om in deze tijd het onderlinge contact met 
familie, vrienden of collega’s te versterken. Zorgkanjers, 
bedankt dat jullie altijd klaarstaan voor onze cliënten en 
zo het verschil maken!

Bezoek mobiele Bezoek mobiele 
kinderboerderij laat cliënten kinderboerderij laat cliënten 
stralen!stralen!

Tot groot enthousiasme van onze cliënten en collega’s 
kwam Roel’s Beestenboel op bezoek op beide locaties. 
In de tuin in Huize Eykenburg en in het Atrium in Het 
Zamen werd de mobiele kinderboerderij opgezet. 
Vervolgens kon er per afdeling uitgebreid door de 
cliënten geknuffeld worden met konijnen, kippen, ezels, 
geiten en schapen! Severine van Welzijn: “Het was 
echt een fantastische dag, zo mooi om te zien hoe de 
bewoners reageerden op de dieren. Er zaten echt hele 
bijzondere momenten bij. Ook werd er getekend, maar 
vooral veel geknuffeld, genoten en gelachen.”

Feestelijke uitreiking Feestelijke uitreiking 
mbo-certificaat voor collega’s EMHmbo-certificaat voor collega’s EMH
Na weken van hard werken, leren en afleggen van het praktijkexamen hebben 
inmiddels de eerste collega’s van de Extramurale Huishouding hun opleiding 
‘Ondersteuning Thuis’ met goed gevolg afgerond. Reden voor een feestelijke 
uitreiking van het mbo-certificaat compleet met toespraken, bloemen en 
presentjes. Het Atrium in Het Zamen werd door de afdeling Leren & Ontwikkelen 
feestelijk versierd en de rode loper lag klaar om de eerste twee van de in totaal 14 
groepen van de opleiding ‘Ondersteuning Thuis’ te ontvangen. Uiteraard waren alle 
betrokkenen - teamleiders, praktijkbegeleiders, docent en vertegenwoordigers van 
het ROC Mondriaan - aanwezig om deze mijlpaal met de dames mee te vieren! Wat 
een geweldige prestatie! Gefeliciteerd kanjers!

Cupcake Challenge en 
theeschenkerij ter ere van het 
Suikerfeest 
Bij Stichting Eykenburg is iedereen welkom. Om elkaars 
feestdagen en gebruiken te leren kennen vieren we 
er elk jaar een aantal samen. Na Holi Phagwa was 
dat het Suikerfeest. Wat precies de betekenis ervan 
is, werd uitgelegd door mevrouw Ashraf en collega’s 
Assma en Zoulikha in een ramadan & Suikerfeest 
special. Daarnaast werd de eerste Cupcake Challenge 
georganiseerd! Cliënten van beide locaties gingen de 
onderlinge strijd aan om de eerste ‘Cupcake Cup’ in de 
wacht te slepen! Alles werd uit de kast gehaald om de 
winnaar te worden. Met zweet op het hoofd bakten 
onze lieve cliënten en collega’s er op los met ware 
kunstwerkjes tot gevolg. Sectormanager en jurylid 
Brigitte Kooijman had de lastige keuze uit al dat moois 

de winnaar te kiezen. Afdeling 1 van Huize Eykenburg 
ging er met de beker vandoor. In Het Zamen was dat 
afdeling Pablo Picasso. ‘s Middags konden de cliënten 
nog even nagenieten tijdens een theeschenkerij 
compleet met zoete thee en heerlijkheden. 
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datum nog zo goed, omdat ik twee 
dagen later 26 jaar zou worden. Ik 
werd halsoverkop verliefd.

Corrie woonde in Steenbergen 
en was (toen nog) enig kind. 
Aanvankelijk wilde haar vader 
niets van mij weten. Hij vond 
het leeftijdsverschil van 8½ jaar 

veel te groot en Corrie veel te jong om al verkering te 
hebben. Maar toen bleek dat ik ook over wielrennen kon 
meepraten – in Ossendrecht zat ik in het bestuur van het 
wielercomité van de kazerne – en de boekhouding van zijn 
winkel in luxe- en huishoudelijke artikelen veel efficiënter 
kon uitvoeren dan hij, werd ik wél geaccepteerd. Binnen 
een jaar zijn wij toen getrouwd.

Corrie Everaert-de Bruin: “Toen mijn man Co begon 
te dementeren, heeft onze huisarts hem geadviseerd 
om zijn levensverhaal te vertellen. Ik was erg blij met 
deze suggestie. Mijn man praatte graag, wist veel en 
de persoonlijke aandacht deed hem goed. Zijn ogen 
begonnen weer te twinkelen. Mensen met Alzheimer 
worden vaak genegeerd, er wordt over hun hoofd heen 
gepraat. Schrijver Wim was een rustige man met een 
luisterend oor. Mijn man keek altijd uit naar de bezoeken, 
hij knapte er iedere keer van op en zijn geest werd 
helderder. Er kwamen zelfs weer herinneringen terug, 
zoals aan zijn dienstplicht in Nieuw-Guinea. Het is een 
mooi boek geworden met zijn verhalen en de foto’s. Een 
prachtig resultaat.

Ook nu hij er niet meer is, blijft het ontroerend om te 
lezen hoe hij het leven beleefd heeft. Het is voor mij en 
vooral voor onze kinderen en kleinkinderen een waardevol 

aandenken, een mooie herinnering aan hem. Ik zou het 
iedereen aanbevelen om zo’n initiatief op te pikken. Voor 
mensen met, maar zeker ook zonder dementie.”

Ook cliënt Corry van Niel-Kneppers heeft haar 
herinneringen laten vastleggen:
“Ik heb nog lang thuis gewoond ondanks mijn slechte 
ogen. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer 
langer en daarom ben ik op 20 juli 2016 verhuisd naar 
Huize Eykenburg. Ik woon hier prettig; er wordt goed voor 
mij gezorgd en mijn kinderen Lida, Bert en Gerard komen 
regelmatig op bezoek.

Omdat ik het leuk vind om te vertellen over mijn leven, 
kwam mijn zoon Gerard met het plan om een levensboek 
te maken. Daarin is mijn leven in woord en beeld in kaart 
gebracht. Dit is mijn levensverhaal zoals ik mij dat herinner 
en zoals ik dat heb verteld. Het kan best zo zijn dat 
anderen zich sommige dingen ánders herinneren. Het gaat 
dan ook niet om de historisch correcte waarheid, maar om 
hoe ik mijn leven beleef en beleefd heb.

Mijn vader was tuinder in Pijnacker. Zijn bedrijf was 
eerst alleen open grond. Afhankelijk van het seizoen liet 
hij er maïs, sla, bieten of allerlei soorten boontjes, zoals 
tuinbonen, groeien. Die boontjes werden opgebonden 
op stokken die met elkaar de vorm van een tent hadden. 
Later kwam er deels zogenaamd platglas bij, geen hoge 
kassen dus. Hij kweekte daar spinazie en komkommers. 
Het gedeelte achter onze tuin was nogal ver weg voor 
de mensen in het dorp en daarom werd dat stuk Moskou 
genoemd.”

Gerard van Niel: “Toen mijn moeder haar levensboek 
aan broer, zus, neven, nichten en andere familieleden 
uitdeelde, kwamen er mooie commentaren als reactie. 
Sommigen troffen in het boek foto’s aan van hun vader 
of moeder, opa en oma die zij niet eerder hadden gezien. 
Een mooi document om te bewaren en thuis goed te 
lezen. Na het overlijden van mijn moeder vormde haar 
levensboek een dankbare bron voor de rouwkaart en de 
crematieplechtigheid. Nog steeds heeft haar boek een mooi 
plekje in mijn kast en van tijd tot tijd lees ik er weer in.” 

Herinneringen en belangrijke gebeurtenissen in ieders leven vormen je tot de persoon 

die je bent. In een levensboek kijk je terug. Je bewaart de familiegeschiedenis en geeft je 

verhalen en ervaringen door. Voor de verteller kan het boek van grote betekenis zijn. Je 

voelt je vrij: je hoeft het tenslotte allemaal niet meer te onthouden. Voor sommigen kan 

het tot stand komen ervan zelfs als een bevrijding ervaren worden. 

“Sinds twee jaar ben ik schrijver bij Haagse 
Levensboeken en ik maak nu mijn derde boek. Elk 
levensverhaal is bijzonder. De vertrouwensband vind 
ik heel waardevol en samen maken we er iets moois 

van. Ik houd van de persoonlijke verhalen over vroeger, 
over hoe mensen zijn omgegaan met wat er op hun 
pad kwam. Daar leer ik ook weer van, ook van de 
geschiedenis.” Aan het woord is Marian van Kalmthout, 
onbetaalde professional (vrijwilliger) bij Stichting 
Eykenburg. “Sinds een paar maanden help ik mee bij de 
beweegzorg in Huize Eykenburg. Ik raakte in gesprek met 
mevrouw Everaert die mij het levensboek van haar man 
liet zien. Ontroerend om te zien wat de waarde ervan 
voor haar is.” 

Uit het levensboek van Co Everaert:
Op zondag 6 november 1955 leerde ik Corrie de Bruin 
kennen tijdens het dansen. In plaats van mijn militaire 
kleding had ik een blauw pak aan. Ik herinner mij die 

Dierbare herinneringen Dierbare herinneringen 

vastgelegd in een levensboek vastgelegd in een levensboek 
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“Ik was hals-“Ik was hals-
overkop verliefd.”overkop verliefd.” “Onze tuin werd lag ver weg “Onze tuin werd lag ver weg 

en werd Moskou genoemd.”en werd Moskou genoemd.”

Ook interesse in het maken 
van een levensboek? 
In Den Haag-West staan zo’n 
25 schrijvers o.a. Marian en 
Wim klaar om te luisteren 
naar uw verhalen. Zij doen 
dat op vrijwillige basis. Er zijn 
dus geen kosten verbonden 
aan het maken van het boek. 
Een eenvoudige uitgave in 
beperkte oplage is eveneens 
gratis. Publicatie in de vorm 
van een ‘echt’ boek is ook een 
optie. Heeft u belangstelling? 
Stuur dan een bericht naar of 
neem contact op met Plony 
Kester via 06 - 44 37 60 92 of 
info@haagselevensboeken.nl. 
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Iedereen beleeft vrijheid op zijn of haar manier. We vroegen onze cliënten wat vrijheid 

bij Stichting Eykenburg voor hen betekent. Onderstaande fotorapportage maakt duidelijk 

dat het vaak zit in de kleine, maar o zo belangrijke dingen. Zaken die voor hen dagelijks 

het verschil maken waardoor zij kunnen zijn, wie zij zijn. 

Vrijheid volgens onze cliënten De mogelijkheid van 
wandelen over de afdeling

Mevrouw Boggia
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Ook ten aanzien van het voedingsbeleid staan er bij Stichting Eykenburg dit jaar 

veranderingen op stapel. Dat voor veel cliënten de maaltijden een belangrijk moment 

van de dag vormen, is een gegeven. Uiteraard zijn de wensen van onze cliënten hierin 

leidend, aldus Carin Hoefmans, adviseur voedingsbeleid. “We streven er altijd al naar 

om op het gebied van eten en drinken zo dicht mogelijk bij de eetgewoontes van onze 

cliënten te blijven en de komende maanden gaan we daarin nog een aantal stappen 

maken. Wat je eet, waar je eet, wanneer je eet en daar je eigen regie over hebben; dat 

vormt het uitgangspunt. Daarnaast speelt de entourage ook een belangrijke rol. 
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Persoonsgerichte voeding
“Het klinkt heel eenvoudig, 
maar het vraagt wel om een 
aanpassing. Oude denkwijzen 
en regelingen moeten worden 
losgelaten, zodat we nog meer 
keuzevrijheid op dit vlak kunnen 
gaan aanbieden. Hierbij kan naast 
de verschillende maaltijden en 

de keuze die geboden wordt, bijvoorbeeld ook gedacht 
worden aan het tijdstip waarop gegeten wordt. Mogelijk 
wil iemand liever later ontbijten of op een andere plek. 
In het restaurant, op zijn of haar kamer of zelfs op een 
andere afdeling, dan is dat toch prima? Iedereen is 
verschillend en de eetgewoontes die men had voordat ze 
bij ons kwamen worden, daar gaat het om. Waarom zou 
dat anders moeten zijn als je bij ons woont?” Er wordt bij 
Stichting Eykenburg op dit moment dan ook hard gewerkt 
aan een nieuwe ‘denkwijze en invulling’ met betrekking 
tot voeding. 

Individuele voorkeuren
“Het is daarvoor ontzettend belangrijk goed te weten wat 
onze cliënten willen in de breedste zin van het woord. 
Hebben ze dieetvoorkeuren? Wat vinden zij echt heerlijk 
om te eten of te drinken? Eten ze graag samen, op de 
afdeling of liever apart? Kiezen ze voor eten van buiten 
af of willen ze graag verzorgd worden à la een hotel? En 
wat is het belang van presentatie? Dit zijn natuurlijk maar 

enkele punten, maar dit is waar we de komende periode 
als eerste mee aan de slag gaan en waardoor wij de 
cliënten meteen nog beter kunnen bedienen. 

Op de afdelingen worden de maaltijden op vaste tijden 
aangeboden, maar hier kunnen en gaan we in de 
toekomst op individuele basis van afwijken. Het tijdstip 
van gebruik van de maaltijd is dan afhankelijk van de 
keuze van de client en kan iedere dag anders zijn. Dit 
betekent dat wanneer een cliënt wil uitslapen of vroeg wil 
zijn voor een activiteit het ontbijt vroeg of laat gegeten 
kan worden. Het vergt uiteraard flexibiliteit, maar het sluit 
volledig aan op de persoonsgerichte zorgfilosofie.

Open afdelingen
We willen onze cliënten maximale vrijheid bieden en 
met de realisatie van Leefcirkels zetten we daarin een 
volgende stap. Dat houdt tevens in dat er voor hen nog 
meer mogelijkheden zijn waar zij hun maaltijd kunnen 
gebruiken. Zo kan er gekozen worden om het ontbijt op de 
kamer te nuttigen, met de lunch te genieten van een kop 
soep in het restaurant of in de tuin en vervolgens in de 
middag aan te sluiten in de kookstudio. 

Ook deelnemen aan de bereiding van de maaltijd op de 
afdeling of in de kookstudio willen we veel meer gaan 
aanbieden. We zijn daarvoor nog op zoek naar onbetaalde 
professionals (vrijwilligers). Meehelpen kan de cliënt het 
gevoel geven nuttig te zijn en kan tot grotere tevredenheid 
leiden. Koken is voor veel mensen een leuke activiteit 
waarbij de smaak- en reukzintuigen geprikkeld worden, 
herinneringen weer tot leven komen en waar je al dan 
niet in groepsverband (creatief) bezig bent. Er staat dus 
een hoop te gebeuren. Uiteraard houden we iedereen op 
de hoogte.” besluit Carin.

Keuzevrijheid in eten en Keuzevrijheid in eten en 

drinken staat centraal drinken staat centraal 

“Wat je eet, waar je eet, “Wat je eet, waar je eet, 
wanneer je eet. Dat staat wanneer je eet. Dat staat 

centraal.”centraal.”
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Aan het woord is Lydia Vos, teamleider Piet Mondriaan. 
Samen met mijn team kom ik zoveel mogelijk tegemoet 
aan hun wensen en per cliënt is er wel iets wat wij 
speciaal voor hem of haar regelen. Het is belangrijk dat 
ze eten waar ze behoefte aan hebben, ongeacht of wij 
dat nu voor ze regelen of dat ze het vanuit hun familie 
krijgen en dat kunnen doen op de plek waar ze het willen 
eten. Graag zie ik iedereen aan tafel, maar geven ze de 
voorkeur aan eten op hun kamer dan is dat ook echt 
prima!”

Lydia lacht. “Zo hebben we nog zakken krenten staan van 
een cliënt die graag elke dag yoghurt met krenten at. Ik 
dacht: ik koop gelijk een voorraadje, … is hij overgestapt 
op pannenkoeken en bananen! Hetzelfde had ik met 
iemand anders die graag een broodje bal at. Nu dus niet 
meer. Natuurlijk hou ik in de gaten dat ze zo gebalanceerd 
mogelijk eten, al dan niet in samenwerking met de diëtist, 
maar de wens van de cliënt is voor mij wel leidend. Dus als 
ik weet wat ze lekker vinden, dan bestel ik dat.

Troost
Eten en de maaltijden zijn vaak toch een vorm van troost 
voor de mensen. Als een cliënt een besluit neemt over wat 
hij graag eet of waar, bijvoorbeeld dat ze liever de maaltijd 
op de kamer nuttigen dan in de huiskamer, dan geven 
we een advies, maar we kunnen het ze niet weigeren. De 
cliënt staat centraal en beslist zelf. Op ieder gebied, dus 
ook op dit vlak. 

Roti
Gelukkig heb ik hier kanjers van huiskamermedewerkers 
zoals Maureen. Zij kookt elke vrijdag iets lekkers. Dat kan 

roti, nasi of bami zijn, gebakken vis of banaan. Zodra ze 
binnenkomt, zie ik iedereen opveren in de wetenschap dat 
ze heerlijk gaat koken en dat er gesmuld gaat worden.” 

De sfeer in de huiskamer van Piet Mondriaan is goed, de 
cliënten zitten op coronaproof afstand van elkaar met 
een scherm van plexiglas er tussen. Aan de tafels zitten 
vaste koppeltjes. “We proberen daar echt rekening mee 
te houden. De maaltijd is een moment wat rustig moet 
verlopen. Samen de maaltijd nuttigen met iemand waarbij 
je je op je gemak bij voelt helpt.”

Grand Café
Lydia vervolgt: “Ik vind het belangrijk dat de mensen  
’s middags iets hebben om naar uit te kijken. Dat ze 
kunnen genieten van elkaars gezelschap, al dan niet met 
een hapje en een drankje en wat mee krijgen van alles wat 
er gebeurt hier in Het Zamen. We gaan daarom een Grand 
Café op de balustrade voor de afdeling realiseren. Elke dag 
van 14.30 - 15.30 uur kunnen onze cliënten genieten van 
een ‘Happy Hour’ tegelijk met onze buren van Cor Dam. 
Zij kunnen dan plaatsnemen in de Tiki Bar. Als dat geen 
gezellige vibe creëert!”
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“Ze verheugen zich enorm op “Ze verheugen zich enorm op 
het eten als Maureen werkt.”het eten als Maureen werkt.”

“Eten en de eetmomenten zijn“Eten en de eetmomenten zijn

heel belangrijk voor onze cliënten.”heel belangrijk voor onze cliënten.”

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

De heer Saktoe en de heer Gerding delen altijd samen 
een tafeltje. Op de vraag of ze tevreden zijn met de 
maaltijden wordt enthousiast met een lach gereageerd. 
“Ik ben gek op krentenbollen en krijg dus altijd een 
extra krentenbolletje. Heel fijn! Verder drink ik graag 
een biertje. Lydia? Heb je mijn biertje besteld?” Als 
Lydia bevestigend heeft geantwoord, klinkt daar ineens. 
“Citroenbier toch? ”Nieuw voor Lydia, maar het wordt 
geregeld. 

Ook de heer Gerding, knikt instemmend. “Ik wil graag 
mijn potjes Heinz op tafel. En als het kan een extra 
slaatje. Verder lust ik eigenlijk alles. Ik zit altijd tegenover 
de heer Saktoe. We hebben het gezellig samen. En ik 
kan hier makkelijk zitten met mijn rolstoel. Dat is ook 
belangrijk.” De heren geven aan einde middag op de 
balustrade aanwezig te zijn. “Het is vrijdagmiddag 
hè, dan verwent Maureen ons altijd!” De heren zijn 
benieuwd wat voor borrelhap ze krijgen en gaan in 
gesprek met Maureen met een grote glimlach op hun 
gezichten. 

“Ik wil graag mijn potjes “Ik wil graag mijn potjes 
Heinz op tafel en voor mij Heinz op tafel en voor mij 
een extra krentenbolletje.”een extra krentenbolletje.”

We hebben het gezellig samen aan tafel We hebben het gezellig samen aan tafel 

Maureen en dhr. Yuzugüldü
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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 deze rubriek 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 iets meer dan 25 jaar terug 

en wel naar het jaar 1995.

19951995

Het Cobramuseum opent in voor het eerst haar deuren in Amstelveen. De collectie 
bestaat uit moderne kunst waaronder veel werk van de befaamde Cobragroep.

De Nederlandse regering besluit op 21 april definitief tot de aanleg van de Betuwespoorlijn. 
De spoorlijn verbindt de Rotterdamse haven met Duitsland en loopt dwars door de Betuwe. 

Nederland viert massaal de 50e Bevrijdingsdag op de koudste 5 mei sinds 21 jaar. Op 
onder andere 14 festivals wordt er stil gestaan dat er in 1945 een einde kwam aan de 
Tweede Wereldoorlog. 

In New York wordt een rookverbod afgekondigd voor restaurants met meer dan 
35 stoelen. Meer plaatsen in Amerika volgen. Tevens worden tabaksfabrikanten 
aangeklaagd voor de schadelijke gevolgen van het roken.

De Rode Zee bij het Egyptische Dahab was in juni het decor voor een bijzonder record. De 
Zuid-Afrikaan Nuno Gomes maakte een duik naar een diepte van 318 meter. Nog nooit was een 
scuba duiker zo diep geweest.

In de vroege ochtend van 17 januari 1995 wordt de Japanse havenstad Kobe getroffen 
door een zware aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. 

Top 5 hits van 1995
1. Gangsta’s Paradise – Coolio featuring L.V.
2. Waterfalls – TLC
3. Creep – Radiohead
4. Kiss from a Rose – Seal 
5. On Bended Knee – Boys II Men

Introduceerde de tv-serie de Luizenmoeder 
het begrip curling moeders. Moeders die, uit 
liefde, de weg vrijmaken voor hun kroost. Elke 
hindernis wordt weggepoetst, conform de 
befaamde Olympische sport. Ook in de zorg 
kom je dit fenomeen tegen: curling zorg. Veel 
kanjers in de zorg, zo niet alle, hebben een aantal 
overeenkomstige karaktereigenschappen, zoals 
probleemoplossend vermogen, oog voor detail en 
vooral een zeer groot empathisch vermogen. Dat 
zorgen en verzorgen is natuurlijk heerlijk. Tenminste 
zolang onbedoeld en onbewust de vrijheid van de 
cliënt niet in het geding komt. 

Betekenisvol en menswaardig bestaan
Het bijdragen aan een betekenisvol en menswaardig 
bestaan is de gedeelde passie in de zorgverlening. 
Daarbij gaan we uit van de wensen en behoeften van 
de cliënt. Waarbij de behoefte aan ondersteuning 
vaak in belangrijke mate wordt bepaald door de mate 
van zelfredzaamheid. Duidelijk toch? En in geval van 
mondige cliënten ook prima uit te voeren. Maar soms 
blijkt dat het lastig is voor cliënten, bijvoorbeeld met 
lichte dementie, om duidelijk te maken wat zij willen. 
En dan kunnen we daar wel met zijn allen weer super 
empathisch op reageren en zo wellicht onbedoeld en 
onbewust net een stapje teveel zetten. Waarom we 
zo slagvaardig en behulpzaam zijn? Gewoon omdat 
zorgen zo in ons hart en hoofd zit! 

Vrijwillige zorg
In de Wet zorg en dwang staat beschreven dat 
de zorg voor ouderen met dementie of een 
verstandelijke beperking zoveel mogelijk op vrijwillige 
basis moet plaatsvinden. Echter, soms kunnen zij 
niet goed inschatten wat goed is voor hen en dan 
helpen we gezien onze compassie enthousiast mee 
met het maken van die keuze. En nee, natuurlijk, 

de discussie over bedhekken hoeven we hier niet te 
voeren. Die worden niet ingezet en gelukkig maar 
gezien de veiligheid van de cliënt. Waar vraag ik 
dan de aandacht om? Het gaat meer om die kleine 
dingen, die zo gemeengoed zijn geworden dat we er 
soms met zijn allen niet bij stil staan. Bijvoorbeeld, 
het even op de rem zetten van de rolstoel waardoor 
eigenlijk de cliënt niet weg kan als hij dat wilt. Het 
toedienen van medicatie via de vla omdat de cliënt 
daar ’s ochtends zo van geniet. Het hanteren van 
vaste tijden van wassen en douchen en verplichte 
bedtijden. Of het beperken van het drinken van koffie 
of thee of bijvoorbeeld koekjes en chips. Past dat wel 
bij de leefwijze van de cliënt? 

Zorg-gen
Laten we voorop stellen dat elke (onbedoelde) 
actie voortkomt uit het zorg-gen waar we met zijn 
allen mee behept zijn. Alleen moeten we ons soms 
ook in alle eerlijkheid afvragen of we de cliënt 
daarmee helpen of niet. Is het iets wat wij denken en 
signaleren - hij stond toch voor de deur dus ik dacht 
echt dat hij naar de wc moest - of iets wat de cliënt 
ons verteld? Doen we iets omdat we het gewend 
zijn of ooit zo geleerd hebben? Het aangaan van de 
onderlinge discussie is daarvoor goed. Maar ook door 
het gesprek met de cliënt constant aan te blijven 
gaan. 

De kunst is de persoon achter de cliënt leren kennen, 
omdat die persoon recht op vrijheid heeft om zijn 
of haar leven te leiden zoals hij of zij dat wenst. Ik 
nodig iedereen uit het gesprek met de cliënt aan te 
blijven gaan, hem of haar bij de situatie te betrekken, 
te leren van de feedback, er soms de humor van in 
te zien en zo de weg van de curling zorg stapje voor 
stapje aan te passen naar persoonsgerichte zorg. 

Weg met de curling zorg!Weg met de curling zorg!
Column door  

Miebet van der Smagt, Verpleegkundig Specialist, lid Wzd-commissie
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centraal bij de cliënten. Wat voor 
de een belangrijk is, hoeft niet 
belangrijk te zijn voor de ander. 
Het is daarom van belang dat we 
niet te snel ‘invullen’ of werken 
vanuit onze eigen mindset, maar 
dat we elkaar juist de ruimte 
geven. Kijken naast handelen, 
vragen naast uitvoeren en vooral 
te zien hoe iemand reageert. 

Claude Monet
Ook bij de realisatie van ons 
hospice zijn we uit gegaan van 
de eigen regie gedachte voor 
onze cliënten en het geven van 
vrijheid om wensen te kunnen 
realiseren. We hebben daarom 
gekozen voor het bouwen 
van appartementen, zodat 
mensen met verschillende 
achtergronden er tegelijk kunnen 
verblijven. Zo kan een ieder op 
zijn manier zich voorbereiden 
op het naderende afscheid. Of 
je daarbij gebruik wilt maken 
van de gemeenschappelijke 
huiskamer, je eigen eten 

wilt laten bezorgen of iets anders? Het kan allemaal. 
Ook zijn er tweepersoonsbedden beschikbaar. Het 
gemeenschappelijk doorbrengen van de laatste fase in je 
leven is ontzettend belangrijk.”

Partnerafdeling Arkeneel
“Stichting Eykenburg is een kleinschalige organisatie en 
we zijn er voor iedereen, benadrukt Alex Reede. “Met de 
bouw van onze nieuwe partnerafdeling hebben we daar 
opnieuw invulling aangegeven. Alle partners, ongeachte 
type relatie, waarvan tenminste één van de twee een 
verpleeghuisindicatie heeft, kunnen zich aanmelden voor 
deze fraaie woningen. De maatschappij verandert qua 
‘gezinssamenstellingen’ en wij wilden daar graag gehoor 
aan geven. 

Ja, tenzij…
Ook bij onze visie Leefcirkels draait het om vrijheid. 
We willen daarmee letterlijk onze cliënten van pg- 
(psychogeriatrische) afdelingen meer bewegingsruimte 
geven. Dat is maatwerk waarbij naar iedere cliënt 
afzonderlijk wordt gekeken en waarbij het ‘ja, tenzij …’ 
principe geldt. Je kan je vrij door de locaties verplaatsen, 
deuren gaan voor je open, tenzij er een gevaar voor 
iemand specifiek dreigt. Door het creëren van Leefcirkels 
kan de cliënt zich zelfstandig verplaatsen door het 
gebouw: een bezoekje aan de tuin, een kopje koffie 
in het restaurant, eten op een andere afdeling of naar 

de kookstudio. Het kan straks allemaal,” zegt Alex 
Reede enthousiast! “De testfase is bijna afgerond en de 
ervaringen van cliënten en medewerkers, want van hun 
vergt het ook een andere denkwijze, zijn positief.”

Fixatievrije instelling 
“De Wet zorg en dwang (Wzd) haakt hier ook op aan. 
Cliënten niet beperken of dwang opleggen, maar mensen 
juist hun vrijheid laten behouden opdat ze kunnen 
doen wat ze gewend zijn. Daar draait het om. Eigenlijk 
sluit deze wet al heel goed aan bij het handelen van 
onze zorgmedewerkers, dankzij onze persoonsgerichte 
zorgfilosofie en eigen regie centraal gedachtegoed. We 
kijken dus naar de wensen van de cliënten in deze Wzd-
maatschappij en vertalen dat in afspraken waarbij zij zich 
prettig en vrij voelen. 

Wat ook helpt bij de implementatie van de Wzd-filosofie 
is dat we al jaren een fixatievrije zorginstelling zijn. Dat 
wil zeggen dat we de beste mogelijke zorg willen verlenen 
op het gebied van vrijheid en veiligheid voor mensen met 
dementie. Dus geen beperkingen opleggen, zoals het 
vastbinden van handen aan een lepel, maar kijken naar 
de mogelijkheden en alternatieven voor onze cliënten. 
We hebben als enige zorginstelling in Den Haag het label 
‘fixatievrije zorginstelling’ met 3 sterren! En daar ben ik 
heel trots op. Het is de hoogste waardering en geeft aan 
dat niet de kwaliteit van de handelingen centraal staat, 
maar juist de kwaliteit van de bejegeningen.”

Blijven slapen
Ook op andere vlakken wordt duidelijk dat vrijheid een 
vast gegeven is binnen Stichting Eykenburg en dat de 
organisatie een afspiegeling is van de maatschappij. 
“Onze locaties zijn 24/7 open voor bezoek. We vragen 
uiteraard wel het leef- en slaapritme van onze cliënten 
te respecteren, maar je kan je bezoek dus vrij plannen. 
Seksualiteit is wellicht een beladen onderwerp, maar ook 
daar staan we in principe open tegenover. Tenminste, 
zolang het recht op privacy van de andere cliënten wordt 
gerespecteerd. En verder bieden we, wat veel mensen 
niet weten, de mogelijkheid om te blijven overnachten. 
Het is mooi dat we die behoefte voor zowel cliënt als zijn/
haar naaste kunnen invullen, besluit Alex Reede.”
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Vrijheid en eigen regie staanVrijheid en eigen regie staan

centraal bij Stichting Eykenburgcentraal bij Stichting Eykenburg

Dit kwartaal besteden we extra aandacht aan het thema ‘Gemotiveerd omgaan met 

vrijheidsbevordering’. Of met andere woorden: vrijheid! Vrijheid is een van de pijlers van onze 

grondwet en een van de kernwaarden van onze organisatie. Zowel voor de cliënt, waarbij een 

ieder zijn leven kan leiden zoals hij/zij dat wil, als voor onze medewerkers waarbij we iedereen de 

mogelijkheid geven zelf invulling te geven aan de rol die zij vervullen binnen onze organisatie. Tijd 

voor een interview met bestuurder Alex Reede over de betekenis van vrijheid bij Stichting Eykenburg. 

“Vrijheid zou voor iedereen, cliënt en medewerker, 
vanzelfsprekend moeten zijn. Natuurlijk is het 
verpleeghuis geen wereld op zich, maar we maken 
onderdeel uit van de maatschappij. De vrijheden die we 
daar ervaren, staan ook hier centraal. Wat vrijheid voor 
een ieder is, is vaak lastig te definiëren. Je ervaart vrijheid 
gebaseerd op ervaringen, je gevoel. Het begint dus bij 
jezelf. Wat voor jou belangrijk is en dat kan weer per 
persoon verschillen. Maar wat wij willen is dat mensen 
zo comfortabel mogelijk ouder worden en dat hun leven 
waardevol en betekenisvol is.”

Persoonsgerichte zorg 
Alex Reede vervolgt: “Vrijheid binnen Stichting Eykenburg 
vertaalt zich onder andere naar onze persoonsgerichte 

zorgfilosofie. We willen onze cliënten zo goed mogelijk 
kennen, ook vanuit de thuissituatie. De mantelzorger en 
de familie kan hierin een belangrijke rol vervullen. Door 
naar al die aspecten te kijken en daar naar te handelen, 
geven we onze cliënten de vrijheid om te zijn wie ze zijn. 
Dat zit hem in de grote, maar vaak ook juist in de kleine 
dingen. 

Belangrijk is dat we daarbij uitgaan van de wensen van 
de persoon. De ‘eigen regie’, zoals we dat noemen, staat 

“Vrijheid zit hem in de “Vrijheid zit hem in de 
grote, maar juist ook in de grote, maar juist ook in de 

kleine dingen.”kleine dingen.”

“We hebben als enige “We hebben als enige 
zorginstelling in Den Haag zorginstelling in Den Haag 

het fixatievrije waarborglabel het fixatievrije waarborglabel 
met 3 sterren.”met 3 sterren.”

“Het draait om de kwaliteit “Het draait om de kwaliteit 
van bejegeningen.”van bejegeningen.”



buurman bracht me met spoed 
naar het ziekenhuis en daar 
werd de ernst van de situatie 
snel duidelijk. Zijn armen zaten 
onder het glas en brandwonden. 
Er werd mij duidelijk gemaakt, 
dat als ik naast Wim had gezeten 
ik de botsing niet had overleefd. 
Dan schrik je enorm.”

Progressieve vorm 
Een arts adviseerde Anneke op 
zoek te gaan naar de oorzaak 
te gaan. “Via de huisarts is toen 
de ‘mallemolen’ in gang gezet. 
Na diverse onderzoeken kregen 
we de diagnose: dementie. Dat 
leverde nieuwe onderzoeken op 
en in september kwam de klap: 
Fronto Temporale Dementie. Een 
zeer progressieve vorm waarbij 
de voorste hersenkwab oplost. 
Tenminste, zo leg ik het altijd 
maar uit. Verder tast het de 

linkerkant van zijn hersenhelft aan waar het centrum voor 
spraak, lezen en schrijven zit, plus de fijne motoriek en 
daarmee het gepaard gaande gedrag. Op dat moment wist 
ik het: ik was Wim kwijt.” Anneke kijkt Wim even aan en 
samen vallen ze stil. 

Doortastende casemanager
“In het ziekenhuis gaven ze aan op zoek te gaan naar 
een casemanager. “In november 2018 maakte we kennis 
met Lousia Pattipeilohy. Er ging een wereld voor mij 
open! Lousia zocht direct een oplossing voor een aantal 
problemen en keek naar de situatie van Wim, maar ook 
naar die van mij. Ik had het zwaar en daarom stelde ze 
dagbesteding voor. Wim wilde daar niets van weten, maar 
Lousia kon duidelijk maken wat het voordeel voor ons 
beiden was. Vanaf dat moment ging Wim twee dagen per 
week naar de dagbesteding. Hij had het daar geweldig 
naar zijn zin en hij was gek op Pim en JP, de buschauffeurs, 
hè Wim?” Wim, beantwoordt dat bevestigend door te 
schudden met zijn hoofd en “ja, ja, ja” te herhalen. 

Dag en nacht zorgen
Wim’s gezondheid bleef verslechteren in 2019. Anneke: 
“Ik was er thuis heel de dag mee bezig. Vanaf het moment 
dat we wakker werden of we wel veilig de avond zouden 
halen. Hij viel zo vaak en landde altijd op zijn hoofd. Dan 
was er zoveel bloed. Anneke stopt het verhaal. Zichtbaar 
aangedaan. Je maakt je zoveel zorgen. Nu heeft hij 

gelukkig valbescherming: een helm en hij draagt de Wolk.” 
Ze vervolgt: “Zijn karakter veranderde ook. Ik hield hem 
daardoor steeds in de gaten. Dag en nacht, maar het put je 
uit. Lousia kwam nog steeds op bezoek en keek naar Wim, 
maar hield ook mij goed in de gaten. Ze stelde een derde 
dag naar de dagbesteding voor en een indicatie werd 
aangevraagd. Het was verschrikkelijk, het duurde allemaal 
maar, terwijl zijn situatie zienderogen verslechterde.”

Respijtzorg
Lousia stelde om die reden voor dat Wim een week 
gebruik zou gaan maken van de respijtzorg optie bij 
Stichting Eykenburg. Uiteindelijk ging hij akkoord met een 
weekend. “Het waren fijne dagen. Even geen zorgen, maar 
rust. Natuurlijk miste ik Wim enorm, maar ik moest even 
bijkomen.”

Afwijzing op afwijzing
Doordat de situatie van Wim verder verslechterde, 
maakte ik me zorgen of hij wel naar de dagbesteding 
kon blijven gaan. Bepaalde zorghandelingen voeren ze 
daar niet uit en Wim had intussen steeds meer zorg 
nodig. We maakten samen steeds vaker gebruik van de 
respijtzorgmogelijkheden. Lousia bleef proberen de juiste 
zorgindicatie (opname verpleeghuis) te krijgen, maar 
steeds opnieuw werd het afgewezen, omdat ze vonden 
dat hij zichzelf toch nog prima kon redden. Hopeloos 
werden we ervan, hè Wim?” Wim knikt, en wordt 
zichtbaar emotioneler en gefrustreerder dat hij zich niet 
kan uitdrukken. “En zo volgde afwijzing 2. Dat is elke keer 
zo’n teleurstelling!”

Corona
Anneke valt stil. Kijkt verdrietig naar Wim en zegt zacht: 
“Mijn zwager en zus zagen hoe het er bij ons thuis aan 
toeging en zij vonden dat ik contact op moest nemen met 
de huisarts en de casemanager. Wim is daardoor opnieuw 
tijdelijk opgenomen. Toen kwam de eerste Covid-golf 
en afwijzing 3. Wim moest weer naar huis. Daardoor 
veranderde alles! Pure wanhoop, dat is wat ik ervaarde. 
Hè Wim, dat weet jij toch ook nog?“ Wim pakt opnieuw 
de handen vast van zijn vrouw en humt instemmend. 

Lousia regelde dat ik 2x per dag thuis hulp kreeg, dat 
iemand hem ’s ochtends en ’s avonds hielp met douchen. 
De dagopvang kon niet meer, maar ze probeerden er toch 
voor ons te zijn. Jeroen en Gwen kwamen langs voor een 
spelletje of een gesprek. Hij werd weleens opgehaald 
met de Eykenburgbus en ging dan bijvoorbeeld naar 
Ockenburgh. Daar genoot hij zo van. Tijdens een nacht, 
ik had hem niet gehoord door mijn oververmoeidheid, 
stond Wim ineens aan mijn bed en escaleerde de situatie 
in maart 2020.”

“Mijn man voelt zich hier thuis“Mijn man voelt zich hier thuis

en ik heb deels mijn vrijheid terug.” en ik heb deels mijn vrijheid terug.” 
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“Een paar jaar geleden begonnen mij wat dingen op te vallen aan Wim. Mijn man was altijd een lieve, 

rustige man. We deden altijd alles samen en je kan echt wel zeggen dat we met elkaar vergroeid 

waren. Ineens kon hij bepaalde dingen niet meer en vergat hij zaken. Dan werd hij kwaad op mij, dat 

kende ik niet van hem. Daarnaast veranderde ook zijn gedrag.” Aan het woord is Anneke Secrève, de 

vrouw en mantelzorger van Wim, die leidt aan Fronto Temporale Dementie. Ze vertelt openhartig 

over het ziekteproces, het verdriet en over de manier waarop Stichting Eykenburg zowel Wim als haar 

kon helpen. 

“Ineens kon Wim niet zo goed meer autorijden, wat 
gevaarlijke situaties opleverde, hè Wim,” zegt ze tegen 
hem, hij zit naast haar aan tafel terwijl zij haar verhaal 
doet. “Of hij wist niet meer waar de auto geparkeerd 
stond. Schrijven lukte niet meer, rekenen ook niet. Hij 
vergat zijn pincode als hij boodschappen deed, dan belde 
hij me schreeuwend op van woede en onmacht. En zo 
verslechterde geleidelijk aan in 2018 de situatie.”

Auto-ongeluk
“Wim was altijd gek op rommelmarkten,” zegt Anneke, “en 
in mei wilde hij er dolgraag heen. Ik heb hem laten gaan. 
Voor hem gaf het plezier en mij een paar uur rust. Daarbij 
ben ik het type niet dat hem wil ‘vastpinnen’. Die dag 
werd ik gebeld door een ambulancemedewerker met de 
mededeling dat Wim tegen het viaduct in Voorburg was 
gereden en vervolgens over de kop was geslagen. Mijn 

“Toen wist ik “Toen wist ik 
het. Ik was Wim het. Ik was Wim 

kwijt.”kwijt.”

“Elke indicatieafwijzing is “Elke indicatieafwijzing is 
zo’n teleurstelling!”zo’n teleurstelling!”

Het persoonlijke verhaal van mantelzorger 
Anneke Secrève
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Escalatie thuis 
“Hij had heel de keuken laten overstromen! Overal schade 
en alles was nat of kapot. Had over zijn voeten geplast 
en was opzoek gegaan naar een oplossing. In plaats van 
de douchebak, koos hij voor de wasbak, liet het water 
stromen en de situatie werd van kwaad tot erger. Door en 
door nat stond hij uiteindelijk aan mijn bed. Verkleumd 
tot op het bot, omdat hij het ook op zijn manier had willen 
opruimen. Zo’n lieverd is het dan hè!” Wim slaat aan, 
leunt naar Anneke en probeert iets te zeggen. Anneke 
begrijpt hem woordeloos en zegt: “Nee, Wim, ik overdrijf 
niet. Misschien volgens jou, maar niet in werkelijkheid.” Ze 
zien elkaar door de dementie en de tranen heen, de liefde 
tussen deze mensen is overduidelijk voelbaar. 

Moeilijkste besluit ooit
Door het keukenincident werd het duidelijk dat Wim 
opgenomen moest worden. Gezien zijn zorgindicatie 
kon dat alleen tijdelijk. “Op maandag 1 april kon Wim 
hier terecht, maar toen ging het mis. Op 3 april kreeg ik 
een telefoontje dat Wim was gevallen, hij had toen zijn 
valbescherming nog niet en zijn heup was gebroken. 
Met spoed is hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd 
duidelijk dat hij een aantal maanden na de operatie 
revalidatietherapie nodig had.” Anneke valt stil: “Ik moest 
het moeilijkste besluit van mijn leven nemen. Wim had 
intensieve zorg en revalidatietherapie nodig. Thuis kon ik 
hem dat niet geven, in het ziekenhuis kon hij niet blijven. 
Het ziekenhuis regelde een nieuwe indicatie, daardoor kon 
hij opnieuw opgenomen worden in Het Zamen. Ik wist dat 
ik hem in verband met Covid-19 een lange tijd niet zou 
zien. Toch heb ik er voor besloten. Voor Wim. Ik huil nooit, 
dat kon niet, ik moest altijd sterk zijn, maar heel de weg 
naar huis heb ik hard gehuild.”

Bezoek op afstand
“Dat was een zware periode. Ik zag hem wel maar van een 
afstand. Dan zwaaide we even. Ik deed zijn was en hij kon 
nog zelf bellen. En toen, op een dag, Wim veert een beetje 
op door de intonatie in Anneke’s stem, kreeg ik een brief 
van Stichting Eykenburg! Ik mocht een half uur op bezoek! 
Dat was geweldig hè, lieverd. Eindelijk konden we elkaar 
weer zien!”

Een grote deceptie
Anneke vervolgt: “Ik had me voor dat bezoek helemaal 
opgetut, mijn haar gedaan, mijn make-up, een van mijn 
nieuwe jurken aan die ik in die periode allemaal zelf 
gemaakt had. Vol enthousiasme ging ik op pad, maar 
het werd een grote deceptie! Wim was in de tussentijd 
al weer enorm veranderd en we mochten elkaar toen 
ook niet aanraken! Jij zat daar en ik daar, met allerlei 
beschermingsmiddelen aan. Er was geen contact mogelijk 
natuurlijk. Nu zijn we gevaccineerd, maar dat was toen 
niet het geval.” 

In die tijd diende teamleider Floyd opnieuw een 
indicatieaanvraag in. Na een gesprek tussen Wim en 
iemand van het CIZ, kwam de conclusie: Wim kan niet 
meer naar huis. “Wim mocht op de afdeling Cor Dam 
blijven. Daar was ik ontzettend blij mee, hij kende hier 
namelijk iedereen al. Als ik nu terugkijk denk ik. Hoe heb 
ik het overleefd? Ik ben in die paar jaar 10 jaar ouder 
geworden.” Wim raakt haar gezicht aan en begint aan 
een zin. Anneke lacht naar hem, “Jij zei laatst ook dat ik 
rimpels heb gekregen.” Ze lachen samen verder. 

Jaloers
“We zijn over 1,5 jaar 50 jaar getrouwd. We hadden onze 
plannen samen, maar nu is alles anders. Op straat zie ik 
oudere stellen en dan ben ik gewoon jaloers. Dat mag je 
best weten. Op wat zij hebben, gesprekken nog kunnen 
voeren. Ik zou zo graag willen praten over de zorgen die ik 
heb of over onderwerpen die je normaal alleen maar met 
je man bespreekt, maar dat gaat niet meer. Aan de andere 
kant ben ik ook blij voor hen. En hoop ik dat ze mijn angst 
en verdriet nooit hoeven meemaken.”

Vrijheid
Ik ervaar vrijheid, omdat als ik hier niet ben de grote 
zorglast niet voel. Ik weet dat hij veilig is. Ook in de tijd 
dat we maar zaten te wachten op de juiste indicatie 
ervaarde ik rust en vrijheid tijdens de respijtzorgperiodes. 
Ik hoefde me geen zorgen te maken over hoe we de dag 
door kwamen. Ik kan nu weer rustig slapen, maar ik ben 
niet vrij van hem. Ik blijf voor hem zorgen. We houden 
gewoon heel veel van elkaar hè, Wim?” Wim beaamt dat 
en Anneke zegt: “Hij is en blijft mijn man hè.”

“Onderweg heb ik heel “Onderweg heb ik heel 
hard gehuild!”hard gehuild!”

“Ik hoop dat ze mijn verdriet “Ik hoop dat ze mijn verdriet 
niet mee hoeven te maken.”niet mee hoeven te maken.”

Op de vraag wat Stichting Eykenburg voor mantelzorgers 
kan betekenen, is teamleider Floyd van den Berg, afdeling 
Cor Dam, heel duidelijk. “Een goede relatie tussen 
mantelzorgers en de verpleging komt ten goede aan het 
welzijn van de cliënt. Maar ook onderling kunnen we zeer 
veel voor elkaar betekenen, elkaar ondersteunen en zorg 
uit handen nemen.”

“Thuis is de gewenste verzorging niet altijd realiseerbaar, 
die kunnen we hier wel geven, maar daar tegenover 
staat dat mantelzorgers de cliënt los moeten laten. Dat 
is lastig. Ik geef hen altijd mee dat ze altijd welkom zijn. 
Er zijn geen vaste bezoektijden. Maar het is en blijft een 
lastig proces. We voeren dan ook regelmatig gesprekken 
over de acceptatie van het ziekteproces van hun naaste. 
Dat is heel ingrijpend en verdrietig. Het geeft mij een fijn 
gevoel dat we een luisterend oor kunnen bieden. Ik ben 
van mening dat goed kunnen luisteren beter is voor de 
mantelzorger en daarmee ook voor de cliënt. 

Daarnaast zijn wij voor hen de gesprekspartner over de 
zorg die we verlenen. Vragen over het hoe en waarom 
van het ziekteproces kunnen aan ons gesteld worden. 
We ondersteunen hen in de liefde en zorg die zij eigenlijk 
willen geven danwel gewend zijn te geven, maar daarin 
gaan we wel altijd uit van de wens van de cliënt. Die staat 
centraal. Mantelzorgers zijn voor ons een belangrijke 
schakel in het contact met de cliënt. Lukt het ons niet om 
iets duidelijk uit te leggen, dan kunnen we de hulp van 
de naaste inschakelen om onze boodschap duidelijk en 
‘beter’ te communiceren.” 

Ondersteuning op maat
Floyd vervolgt zijn verhaal: “We kunnen de mantelzorger 
op verschillende manieren ondersteunen. Het bieden van 
hulp in geval van een revalidatie bijvoorbeeld. Dat kan 
zowel om korte opvang of om opvang voor een aantal 
weken tot maanden gaan. Zo had ik recent iemand op de 
afdeling wiens heup gebroken was. Wij kunnen dan de 
professionele zorg bieden die op dat moment gewenst is.” 

Respijtzorg 
Daarnaast kunnen we respijtzorg bieden. Een mogelijk 
prettige tijdelijke oplossing voor zowel de naaste als voor 
de cliënt. De cliënt is dan bij ons in goede handen en 
krijgt de zorg die hij nodig heeft, maar het heeft ook een 
zorgaspect voor de mantelzorger. Mensen onderschatten 
vaak hoe zwaar dat is, dat je soms even op adem moet 
komen. Met die oplossing bieden wij dat. Je ziet dan 
vaak de opluchting bij het thuisfront of de naaste, maar 
tegelijk is er ook het verdriet. Welke rol de mantelzorger 
wil hebben en houden in die periode is aan hen. Dat kan 
van het doen van de was zijn tot het verzorgen van de 
maaltijden.”

Participatie
“Vaak zie je dat de mantelzorger een band opbouwt 
met de andere cliënten van een afdeling. Dat is prachtig 
om te zien. De medebewoners worden eigenlijk goede 
bekenden. Ze helpen ook vaak even mee met de 
activiteiten, bijvoorbeeld met het uitdelen van de koffie, 
het spelen van spelletjes met de cliënten of ze helpen 
mee in de huiskamer. Zo krijg ik nu hulp van iemand bij 
de tijdelijke verhuizing van de afdeling. Je ziet dan dat er, 
naast de zorg voor de naaste, ook zorg uitgaat naar het 
team. We zijn daar ontzettend blij mee, maar het is geen 
verplichting natuurlijk!”, zegt Floyd nog net voordat hij 
weer wordt meegezogen in de zorgperikelen van de dag. 

“Goed luisteren naar de “Goed luisteren naar de 
mantelzorger draagt bij aan mantelzorger draagt bij aan 
het welzijn van de cliënt.”het welzijn van de cliënt.”

Mantelzorgers zijn onmisbare Mantelzorgers zijn onmisbare 

schakels in contact met cliëntschakels in contact met cliënt



juni  2021 •  INFO K R U I S PUNT 23

Veiligheid boven privacy 
We mogen echter de cliënten om privacy-
redenen niet constant in de gaten houden, 
maar de veiligheid moet gewaarborgd blijven. 
Het is de bedoeling, net als nu, dat de cliënt 
zelf alarmeert als hij of zij hulp nodig heeft. 
Pas dan wordt de locatie vrijgegeven. Enkel 
als ik mij aanmeld voor een dienst en er 
gealarmeerd wordt, kan ik in dat dat geval 
zien waar de cliënt zich bevindt. 

Daarnaast kan er een alarm op de telefoon 
afgaan als de cliënt ergens komt waar hij 
vanuit veiligheidsoogpunt niet mag komen. 
Wil ik weten waar hij of zij is dan kan ik de 
monitordienst bellen en vragen of die ze die 
cliënt gesignaleerd hebben. 

Samenwerking
De samenwerking met andere afdelingen en 
met de monitordienst is dan ook cruciaal. 
Deze verloopt goed. We hadden al veel 

contact met ze. Nu wordt dat door Leefcirkels 
alleen nog maar uitgebreider en intensiever. 
Zij zijn eigenlijk altijd al de oren en ogen van 
de afdelingen geweest doordat zij reageren 
op de persoonsalarmeringen van de cliënten 
en hun vragen beantwoorden. Jenniffer lacht 
hartelijk: “het was een mooi moment toen alle 
12 tags van mijn cliënten geactiveerd werden 
en langs het baken van de ‘voordeur’ van 
de afdeling werden gehouden. Toen kregen 
de monitordienst en de technische dienst 
verschillende meldingen en werd het wel even 
druk voor ze.”

Eigenlijk verloopt alles dus goed? “Ja best 
wel. Het helpt natuurlijk wel dat ik een kleine 
afdeling heb en de mensen zeer goed ken; 
hun dagelijkse gewoontes. Ook het gevoel van 
de collega’s op de afdeling is goed. Iedereen 
is enthousiast, maar het is natuurlijk ook erg 
spannend. Wat als de verschillende afdelingen 
straks open gaan en alle cliënten vrij kunnen 
gaan bewegen. Dan heb je elkaar echt nodig 
als je wilt weten waar iemand is, maar het 
belangrijkste is dat het fijn is dat onze cliënten 
hun vrijheid terug krijgen.”

Proeffase Leefcirkels Proeffase Leefcirkels 

verloopt goed op afdeling 1averloopt goed op afdeling 1a

Een belangrijk project van Stichting Eykenburg is uiteraard Leefcirkels. Hiermee geven wij cliënten van 

de ‘gesloten afdelingen’ zoveel mogelijk hun vrijheid op maat terug. De afgelopen maanden stonden 

vooral de voorbereidingen achter de schermen centraal. Zo werden op beide locaties de noodzakelijke 

aanpassingen gemaakt en uitgerust met de benodigde apparatuur om de veiligheid van onze cliënten 

en medewerkers bij aanvang van het project te garanderen. 
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Medio februari is de eerste proef in Huize Eykenburg 
van start gegaan. Op dit moment wordt er uitgebreid 
geëvalueerd en worden eventuele vervolgstappen 
bepaald. Jenniffer Mangal, teamleider 1a, vertelt over 
deze nieuwe spannende fase. “Zoals bekend is het de 
bedoeling dat de cliënten overal kunnen rondlopen in 
Huize Eykenburg. Dat betekent dat alle deuren op maat 
van het slot gaan, behalve de uitgangsdeuren van de 
expeditieruimte en de voordeur voor cliënten voor wie dit 
een gevaar vormt. We bekijken dus per persoon wat wel 
en niet mogelijk is.

Routes aanleren 
Er worden een aantal dingen onderzocht. Zo is het voor 
de cliënten belangrijk om de routes te kennen. Onderzoek 
heeft aangetoond dat cliënten, afhankelijk van de fase 
in het dementieproces, nog dingen kunnen leren. Het 
is dus belangrijk om de routes die zij kunnen lopen veel 

te oefenen, zodat deze herkend worden. Des te vaker 
we oefenen des te sneller zij leren. Hierin kregen wij 
ondersteuning van onze collega’s van Welzijn en van de 
praktijkdeskundigen onbegrepen gedrag. 

Ook wordt er getest of de aangebrachte domotica, de 
bakens of eigenlijk detectiepunten in het plafond, goed 
functioneren en voldoende aanwezig zijn. Per cliënt kunnen 
we die mogelijkheid van detectie en dus het openen 
van deuren aan- of uitzetten. Daarmee voorkomen we 
gevaarlijke situaties. Voor sommigen is het bijvoorbeeld van 
groot belang dat zij niet in de buurt van de trappen komen. 
Dat betekent dat bepaalde deuren niet open gaan als zij een 
bepaalde kant oplopen of dat als dat wel het geval is we een 
melding ontvangen. Dan kan het zorgpersoneel daarheen 
om de cliënt bij de trappen vandaan te begeleiden, zodat 
hij/zij wel zijn route door het pand verder kan vervolgen. 

“De monitordienst zijn “De monitordienst zijn 
de ogen en oren van de de ogen en oren van de 

afdelingen.”afdelingen.”

De heer Wagner is een van de cliënten van 

afdeling 1a. Hij maakt dagelijks een rondje door 

het huis en gaat dan ook even langs bij zijn vrouw 

op afdeling 2.

“Ik vind het erg fijn dat ik kan gaan en staan waar ik wil. Die vrijheid 
is heerlijk, het voelt goed, maar het belangrijkste is toch wel dat 
je je veilig voelt, maar dat doe ik. Iedereen is even vriendelijk en 
behulpzaam op de afdeling. En ik ga graag even op stap. Ik maak dan 
een wandeling door het huis of ga even een sigaretje roken in de 
tuin. Het geeft echt een gevoel van vrijheid. En dat is goed.

Samen met mijn vrouw ga ik ook elke dag wel even op pad. Ik kan 
zelf naar haar toe op de afdeling. En straks kan ze ook, zonder hulp, 
bij ons op de afdeling komen. Dat maakt me blij. We zijn al 43 jaar 
samen, hè. We doen hier samen dan ook veel, lekker van de zon 
genieten of we gaan even de voordeur uit. Echt naar buiten. Alles 
is mogelijk. En ga ik niet de deur uit, dan ben ik op de afdeling te 
vinden. Dan kijk ik tv ofzo. Ben gek op voetbal.” Met die woorden en 
zijn blik op de EK-vlaggetjes beëindigd de heer Wagner het gesprek. 

Ervaringen van de heer WagnerErvaringen van de heer Wagner
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Dat de visie Leefcirkels een verandering betekent voor 
onze psychogeriatrische cliënten, is voor iedereen 
duidelijk. Maar het heeft ook effect op het werk van onze 
collega’s. Ik ging in gesprek met Jolanda Groen, werkzaam 
op afdeling 1a. De pilotafdeling in Huize Eykenburg. 

Wat vind je van de Leefcirkel filosofie?
“Ik ben zeer positief. Dat was ik niet aan het begin 
hoor. Ik was toen juist enorm sceptisch, maar na de 
dialoogbijeenkomst, verzorgd door Alex Reede, was ik 
eigenlijk al enthousiast. Tijdens die bijeenkomst werd het 
duidelijk dat we echt naar de cliënt zelf zouden kijken. 
Vrijheid versus veiligheid dus, maar dan op maat gemaakt. 
Nu we de testafdeling zijn, zie ik dat ook in de praktijk. 
Maakt het baken contact met het polsbandje van een cliënt 
en is het vanwege de veiligheid voor de cliënt niet wenselijk 
dat die deur open gaat, dan hoor je ook echt de klik van het 
op slot gaan van de deur. Ik vind dat een veilig idee. Ik ben 
tijdens mijn shift namelijk wel verantwoordelijk voor ze hè.”

De bijeenkomst aan het begin heeft dus veel 
duidelijk gemaakt?
“Jazeker, ik vroeg me echt af hoe bepaalde zorghandelingen 
in de praktijk uitgevoerd moesten worden. Bijvoorbeeld als 
er twee cliënten van een andere afdeling bij ons op bezoek 
komen die incontinent zijn. Dan dacht ik: wij hebben die 
materialen hier niet. Geen probleem om het te doen, maar 
hoe dan? Al snel werd duidelijk dat je dan gewoon even 
met die bewoners naar hun eigen afdeling gaat om ze te 
helpen. Eigenlijk wordt onze afdeling dus gewoon vergroot 
dankzij Leefcirkels en dat vind ik prima. Andere koers, frisse 
wind. Goed om mee te gaan met de tijd. “

Zijn er meer positieve effecten?
“Absoluut, omdat de tuinen onderdeel uitmaken van 
de Leefcirkels zouden deze op beide locaties opgeknapt 
worden en dat is gebeurd! Daarnaast zijn er overal mooie 

muurstickers aangebracht. De cliënten zijn daar erg positief 
over. Ook over het feit dat ze nu overal naar toe kunnen, 
alhoewel het voor sommige bewoners niet veel veranderd. 
Zij gingen al op stap zeg maar … of hadden dat idee al.” 

Ook negatieve geluiden? 
“Nou er moesten wel een paar kleine puntjes op de i gezet 
worden, maar daarvoor is zo’n test toch juist ook bedoelt? 
Hoe lang de deur open staat moest bij bepaalde deuren iets 
verlengd worden bijvoorbeeld, zodat ook cliënten met een 
rolstoel meer dan genoeg tijd hadden om te passeren. En 
soms was het nodig om nog een paaltje ergens te plaatsen 
om veiligheidsredenen.”

Is het een andere vorm van zorgverlening? 
“Oh absoluut. De deuren zijn open. De vrijheid lonkt nu. De 
cliënten kunnen nu zelf lekker bepalen wanneer ze op stap 
gaan. Natuurlijk moesten we daar aan wennen soms, dan 
zie je iets en wil je helpen. Maar dan zei Jenniffer: loslaten, 
we zijn nu open. En dat klopt. We hebben daarin ook een 
training gekregen van collega en verpleegkundig specialist 
Miebet, met als titel ‘Loslaten is ok. ’En dat is ook zo. Zeker 
als je weet dat het qua veiligheid goed geregeld is. Dan wen 
je er snel aan. De cliënten ook, alhoewel sommige dingen 
niet veranderen. Zo zitten ze nog steeds met zijn allen tot 
21.30 uur gezellig in de huiskamer. 

Ik zie wel dat sommige afdelingen nog moeten wennen. 
Dan kom ik binnen en dan zien ze mij en zeggen ze: ik heb 
hier mevrouw X, die hoort toch bij jou? En dan zeg ik met 
een grote glimlach: ja dat klopt, maar we zijn nu open hè, 
dus terugbrengen hoeft niet. Ze mag zelf bepalen waar ze 
naar toe gaat. Zij moeten de ervaringen nog opdoen, maar 
ik weet zeker dat ook zij positief zullen zijn. Het is tenslotte 
een mooie ontwikkeling voor onze cliënten en daar gaat het 
om!”

“Bij het creëren van de Leefcirkels, bieden we de cliënten 
veiligheid, maar die moet wel beheersbaar zijn. Daarom 
hebben we de locaties veiliger gemaakt, zijn er extra 
bankjes geplaatst om op uit te rusten en werken we 
met zenders waardoor de deuren afhankelijk van de 
persoonlijke situatie van de cliënt wel of niet open gaan.” 
Aan het woord is Marloes Jordans, manager Veiligheid 
& Onderhoud over veiligheid in relatie tot de visie 
Leefcirkels.

“Op beide locaties worden Leefcirkels gecreëerd. Bij Huize 
Eykenburg gaat het om het hele pand, terwijl in Het Zamen 
op de tweede verdieping er zo één grote afdeling ontstaat. 
Onze cliënten geven we zo hun bewegingsvrijheid terug. 
Vrijheid om veilig door het pand rond te wandelen waarbij 
de deuren open gaan aan de hand van de zender die ze 
bij zich dragen. Zijn de cliënten de zender vergeten dan 
blijven deuren dicht. Dat geldt ook voor ruimtes waar het 
te gevaarlijk is om te komen, zoals de expeditieruimte. De 
locaties worden nu ingericht met bewegwijzeringen, zodat 
de cliënten niet kunnen verdwalen.”

Locatiebepaling in geval van noodsignaal
Marloes: “De zenders zijn uitgerust met een 
locatiebepaling waardoor we weten waar zij zijn wanneer 
zij de noodknop op de zender gebruiken. De monitordienst 
ontvangt het noodsignaal in combinatie met de locatie van 
de laatste deur die gepasseerd is. Zo weten we direct waar 
de hulpvraag vandaan komt en kunnen we snel handelen 
door direct een zorgmedewerker naar de melding toe te 
sturen. 

Veiligheid voorop 
Dit geldt alleen voor plekken in het pand, de zender is 
namelijk niet uitgerust met een GPS-systeem. In het geval 
van een hulpvraag, dus zodra de noodknop ingedruk 
wordt en de cliënt op een plek is waar hij/zij mag zijn en 

geen vraag heeft, dan is de cliënt niet direct traceerbaar 
voor ons in verband met privacyredenen. Mocht de cliënt 
de Leefcirkel toch verlaten, dan ontvangt de betrokken 
zorgmedewerker direct een alarm op zijn of haar 
werktelefoon. Hierin staat de naam en de locatie met de 
laatst gepasseerde deur vermeld. Ook dan kunnen we 
gelijk tot actie overgaan!”

Samenwerking met monitordienst 
Wat als een cliënt een zorgbehandeling nodig heeft 
en lekker op stap is? “Marloes: Stel dat iemand een 
insuline-injectie nodig heeft en dat die cliënt binnen 
de Leefcirkel is, dan weten we dus niet waar hij of zij 
is. In dat geval nemen mijn collega’s contact op met de 
medewerkers van de monitordienst. Zij zijn echt de oren 
en ogen van onze organisatie. Alleen zij kunnen nagaan 
waar iemand voor het laatst gesignaleerd is dankzij de 
domotica-toepassingen. In geval van nood kunnen zij de 
zorgmedewerkers ondersteunen door gebruik maken van 
de standaard camerabewaking in en om het pand. 

Safety scan
Uiteraard hebben we een uitgebreide safety scan uit 
laten voeren en die bevindingen toegepast. Dat betekent 
dus dat de deuren beveiligd zijn met een tag. Dat geldt 
ook voor de afvalruimte en voor de deuren welke in 
verbinding staan met de trappenhuizen. Verder hebben 
we vanuit veiligheidsoverweging een aantal camera’s 
toegevoegd, zoals in de tuinen aangezien de cliënten ook 
’s nachts de tuinen mogen bezoeken. Ook zijn we zelf 
met rollators door het pand gaan lopen. Dat was zeer 
leerzaam! Waar je zoals mee te maken krijgt, maar ook 
hoe de gebruikers van rollators naar de omgeving kijken. 
Totaal anders dan wij dus. Met die kennis zijn we nu bezig 
met de bewegwijzering. De informatie bestaande uit 
pictogrammen en woorden zal dus laag bevestigd moeten 
worden.” 

Jolanda vertelt over haar Jolanda vertelt over haar Veiligheid voorop Veiligheid voorop 

ervaringen met Leefcirkelservaringen met Leefcirkels bij realisatie Leefcirkelsbij realisatie Leefcirkels
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JP, buschauffeur van de Stichting Eykenburgbus, beschrijft hoe de bus vrijheid 

symboliseert voor hem, onze cliënten en de mantelzorgers. Leest u mee?

Mijn vrijheid begint op het moment dat ik de bus instap. 
Het grootste gedeelte van mijn werkzame leven heb ik 
doorgebracht achter een bureau in een kantoortuin, 
kantoorkamer, verbouwd herenhuis of ruimtes van gelijke 
strekking. Nu ontsnap ik om half 9 al naar de vrijheid van de 
bus. Het is mijn vrijheid op wielen. 

Gezwind trek ik ten strijde naar het verkeer in de stad. Ik ga 
cliënten ophalen die ik eventjes bevrijd uit de eenzaamheid 
van hun bestaan. Met het ophalen van de cliënten haal 
ik even de spanning weg van het zorgen voor. Zo hebben 
mantelzorgers en familieleden even tijd voor zichzelf, even 
op adem komen, al is het maar voor een paar uur en kunnen 
zij ontsnappen aan de spanning, zorg en het omzien naar. 

Voor onze cliënten betekent de bus ook vrijheid. Ze zien de 
buitenwereld voorbij ‘vliegen’ van steeds een iets andere 
kant. Zelf wil ik ook niet gevangen raken in een sleur en 
daarom kies ik steeds bewust voor een iets andere route.

In de zomer kunnen we wel eens ‘ontsnappen’ aan de 
dagbesteding en zoeken we de vrijheid op tot groot 
enthousiasme van de cliënten. We gaan dan naar 

de boulevard van Scheveningen, de jachthaven, het 
Zuiderstrandtheater, het Vredespaleis, het Lange Voorhout 
of naar de Lange en Korte Vijverberg. Langs al die plekken in 
Den Haag waar de herinneringen liggen van onze cliënten. 

Op echt gekke dagen ontsnap ik naar Hoek van Holland 
via het Westland. Daar aanschouwen we dan de 
Maeslantkering. Die heb ik ondertussen al wel 15 keer 
gezien, maar het gaat nog steeds niet vervelen! Dan rustig 
via de snelweg Maassluis, Vlaardingen, Rotterdam en de A13 
terug naar Het Haagje. 

Midden in de intellectuele lockdown ben ik met enkele 
cliënten, in overleg, langs mijn moeder gereden in 
Rotterdam en we hebben naar haar gezwaaid op het balkon. 
Voor de passagiers vanzelfsprekend, maar voor mijn moeder 
en mij een geweldig bevrijdend gevoel. Ik had haar al zolang 
niet gezien gegeven de situatie. Pas na haar tweede prik 
eind maart 2021, is daar verandering in gekomen. 

Vrijheid is een groot goed, voor mij, de cliënten en samen 
met hen pak ik het iedere dag!

Vrijheid met, door en in de bus
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Wool for Warmth
Gezellig elke donderdagmiddag de 
breinaalden laten tikken onder het 
genot van een kopje koffie of thee! 
Het doel is natuurlijk om veel sjaals, 
mutsen en babydekentjes te maken, 
maar er wordt uiteraard ook gezellig 
bijgepraat! 

De wol en de breinaalden worden 
beschikbaar gesteld door de Stichting 
‘Wool for Warmth,’ die zich inzet 
voor dak- en thuislozen. 

De shawls en mutsen worden 
gegeven aan de dak- en thuislozen 
en de dekentjes gaan naar winkel 
Pakkie Deftig in Het Zamen. Daar kan 
dan voor € 20,00 een babypakket 
aangeschaft worden waarin wat 
basisbehoeften en babykleding tot 

Haags Ontmoeten

10.30 - 12.00 uur Samen in beweging
10.00 - 12.00 uur Bingo ochtend (1x per mnd, €1,- per ronde)
14.00 - 16.00 uur Spelletjesmiddag (bijv. Hints of Wie ben ik?)
14.00 - 16.00 uur Bingomiddag (1x per mnd, €1,- per ronde)

10.30 - 12.00 uur Crea-ochtend (€1,50 per keer)
14.00 - 16.00 uur Vrije activiteiten

10.00 - 12.00 uur Kaarten maken / mandala’s kleuren
14.00 - 16.00 uur Sjoelmiddag

10.00 - 12.00 uur Breien voor dak- en thuislozen
14.00 - 16.00 uur Handverzorging (o.a. nagels lakken)

10.00 - 12.00 uur Wandelen door de wijk
14.00 - 16.00 uur Muziekmiddag (verzoeknummers draaien)/borrelmiddag

10.00 - 12.00 uur Vrije activiteiten 
14.00 - 16.00 uur Breinbrekers en raadsels/quiz

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Overige activiteiten Haags OntmoetenOverige activiteiten Haags Ontmoeten
Natuurlijk gaan ook de overige activiteiten door:

Maak kennis met onze donderdagmiddag activiteiten!

Manicure
Tevens is er die dag ook de 
handverzorgingsverwenmiddag. De 
nagels worden dan netjes gelakt. De 
medewerkers hebben uitgebreide 
voorlichting gekregen over de juiste 
massagetechnieken van de handen 
en de onderarmen. Vanaf juni bent 
u dan ook van harte welkom en 
kunt u genieten van een heerlijke 
handmassage. 

Mevrouw Penning en JP

maat 68 in zit, inclusief de gebreide 
babydekentjes. 

Mocht u mee willen doen en bij 
willen dragen aan dit mooie initiatief 
dan bent u elke donderdagmiddag 
van harte welkom!
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Wat is de situatie bij 
Stichting Eykenburg?
“Bij Stichting Eykenburg staat de 
persoonlijke zorgfilosofie centraal 
en de Wet zorg en dwang sluit 
daar naadloos op aan. Toch 
moeten we ons bewust blijven 
van eventuele kleine voorbeelden 
van gedwongen zorg. Zien we dat 
of rapporteert een cliënt dat, dan 
treedt er een heel stappenplan 
in werking waarbij met meerdere 
mensen gezocht wordt naar een 
alternatieve oplossing.”

Gaat het om verkeerde zorg?
“Onvrijwillige zorg wil niet zeggen 
dat het slechte zorg is, het is 
eerder een actie die tegen de 
wens van de cliënt in gaat en 
waartegen hij/zij zich verzet. De 
echte fixatiehandelingen van 
vroeger, de fixeerbanden aan het 
bed, daar zijn we al lang van af in 
de zorg. Die maatregelen waren 
te ingrijpend.“

De wet is er sinds 2020?
“Klopt, maar door Covid-19 werd de uitrol beperkt. Bij 
Stichting Eykenburg is er hard gewerkt aan de invoering 
van de wet. Zo hebben alle zorgverantwoordelijken een 
training gekregen. Zij zijn dus op de hoogte wat de wet 
inhoudt en krijgen nu vervolg meetings. We zijn nu aan 
het kijken, bijvoorbeeld met audits of er nog vormen van 
onvrijwillige zorg zijn, maar ik zie vooralsnog geen grote 
zaken. Dat verbaasd me ook niets. Stichting Eykenburg 
loopt redelijk voor ten opzichte van andere organisaties 
op dit vlak. Er is hard gewerkt om de medewerkers 
getraind te krijgen en het sluit goed aan bij de visie van 
deze zorgorganisatie: persoonsgerichte zorg, het geven 
van autonomie en vrijheid aan de cliënt.”

Hoe kijken cliënten en familieleden er tegen aan?
“Sommigen hebben er een goed gevoel over. Voor 
anderen strookt het niet met hun gevoel van veiligheid. 
Je hebt bijvoorbeeld cliënten die graag rommelen in 
een kast, daar ligt van alles wat potentieel gevaar kan 
opleveren. Sommigen zijn dan gewend de kast op slot te 
doen. Wat je ook kan doen, is de gevaarlijke attributen 
verwijderen en de cliënt zijn gang laten gaan. Het vraagt 
qua acceptatie dus soms meer van de omstanders dan van 
de cliënt.”

Wat is de functie van de Wzd-commissie?
“We zijn verantwoordelijk voor de implementatie en 
naleving van de wet. Miebet is het aanspreekpunt voor 
Huize Eykenburg en Anja voor Het Zamen. De trainingen 
zijn bijvoorbeeld door hen verzorgd. En beide dames 
hebben nu ook praktijktrainingen op de planning staan 
om er voor te zorgen dat de werknemers actief stil blijven 
staan bij het onderwerp en om de discussie intern op gang 
te brengen en te houden. Het je kunnen verplaatsen in de 
situatie van de cliënt is het allerbelangrijkste! Ik ben als 
externe betrokken bij de Wzd-commissie.” 

Waarom is de Wzd-functionaris een extern 
persoon? 
“Het is juist belangrijk dat die persoon niet betrokken is 
bij de behandeling van de cliënt om zo met open vizier de 
verschillende situaties te kunnen beoordelen. Objectiviteit 
is noodzakelijk. Een Wzd-functionaris kan een arts, gz 
psycholoog of orthopedagoog zijn. Ik werk voor Novicare, 
een externe behandeldienst en ben specialist ouderen 
geneeskunde.”

Tot besluit: wat is jouw dan rol precies? 
“Ik houd toezicht op de invoering en uitvoering van de 
Wzd. Verder doe ik aangekondigde en niet-aangekondigde 
audits op de verschillende afdelingen. Daarbij staat de 
vraag centraal of de zorg die gegeven wordt zorgvuldig 
gaat. En welke alternatieven er worden ingezet als 
duidelijk is dat een cliënt iets niet wil of als er een 
mogelijke onveilige situatie ontstaat.”

Voorkomen onvrijwillige zorg Voorkomen onvrijwillige zorg 

staat centraal bij uitvoering Wzdstaat centraal bij uitvoering Wzd

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet regelt de rechten van de cliënt 

in geval van onvrijwillige zorg en is van toepassing op cliënten met een pg-indicatie zoals dementie. 

Hoe het nu precies zit met de wet Wzd legt Elisabeth Schrijvers, specialist ouderengeneeskunde van 

Novicare uit, die als onafhankelijk Wzd-functionaris betrokken is bij Stichting Eykenburg.

Wat is de Wzd? 
“De Wzd is gericht op verpleeghuizen en geldt voor 
iedereen die een Wet langdurige zorg-indicatie heeft 
of een psychogeriatrische-grondslag. Dat betekent dus 
dat deze wet ook van toepassing is bij de mensen thuis 
(thuiszorg). Het voorkomen van onvrijwillige zorg staat 
hierin centraal. Onvrijwillige zorg mag enkel als het 
écht niet anders kan. Je mag dus niet op iemands leven 
ingrijpen, tenzij het absoluut noodzakelijk is. En daar 
draait het om. Het ‘Nee, tenzij-principe’-principe en om de 
veiligheid van cliënten, medebewoners en werknemers.”

Het gaat om het voorkomen van onvrijwillige zorg? 
“Dat klopt. Onvrijwillige zorg kan voorkomen in maar 
liefst negen verschillende persoonsgerichte categorieën. 
Het gaat om beslissingen of handelingen die ingrijpen op 
iemands persoonlijke levenssfeer. Of laat ik het anders 
zeggen om handelingen die gericht zijn op iemands fysiek 
of op de inrichting van iemands leven.” 

Kun je een voorbeeld van onvrijwillige zorg 
noemen?
“Denk aan de inzet van laag-laag bedden voor cliënten die 
snel uit bed vallen. Deze bedden vervangen het standaard 
bed, maar als het dan onmogelijk wordt voor de cliënt om 
eenvoudig op te staan, dan beperk je dus iemand. Of het 
vastzetten van een rolstoel op de rem. Je remt iemand dan 
in zijn of haar fysieke vrijheid. Dit zijn grote voorbeelden, 
maar het zit hem ook in de kleine dingen zoals het geven 
van een boterham met kaas, terwijl de voorkeur uitgaat 
naar hagelslag. Of wat doe je als de cliënt zich verzet 
tegen het was- of douchemoment?”

Wat gebeurt er als er sprake is van zo’n situatie?
“Er wordt dan met de zorgverantwoordelijke, de 
vertegenwoordiger van de cliënt en de overige 
behandelaren kritisch gekeken naar de onvrijwillige zorg 
die geleverd is. Er volgt een proces van vastlegging en 
evalueren met als doel te zoeken naar een alternatieve 
oplossing die het minst ingrijpend is voor de cliënt.”
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“Stichting Eykenburg loopt “Stichting Eykenburg loopt 
voor op andere organisaties.”voor op andere organisaties.” De Wzd onderscheidt negen 

categorieën onvrijwillige zorg:
1. Medische handelingen en therapeutische 

maatregelen.

2. Beperken van de bewegingsvrijheid.

3. Insluiten.

4. Uitoefenen van toezicht op betrokkene.

5. Onderzoek aan kleding of lichaam.

6. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op 
gedrag beïnvloedende middelen of gevaarlijke 
voorwerpen.

7. Controleren op de aanwezigheid van gedrag 
beïnvloedende middelen.

8. Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te 
richten.

9. Beperken van het recht op het ontvangen van 
bezoek.



Anja is teamleider van de afdeling Vincent van Gogh, een 
gesloten pg-afdeling in Het Zamen. Anja is ook lid van de 
Wzd-commissie namens Het Zamen. Aan haar de vraag 
hoe zij dagelijks toeziet op de juiste uitvoering van de Wet 
zorg en dwang. 

“Het grootste verschil met de oude Bopz-wet is dat we toen 
beperkende maatregelen moesten registreren. Een blad 
op de rolstoel bij een cliënt, die dat handig vindt om als 
steuntafeltje te gebruiken waardoor zij eigenlijk meer mobiel 
wordt, werd als zodanig aangemerkt en moest dus worden 
vastgelegd. De Wzd regelt de zorg meer bij de ‘voordeur’. 
De cliënt bepaalt wat, hoe en of zij het wil. Wil dus dezelfde 
dame nu een rolstoel met blad, dan is dat geen onvrijwillige 
zorg aangezien het op haar verzoek is. 

Grijs gebied
Dat maakt dat deze wet aan de ene kant heel duidelijk is 
voor de medewerkers, maar aan de andere kant dat er 
een grijs gebied is. Loop ik over de afdeling dan zie ik geen 
duidelijke voorbeelden van onvrijwillige zorg. Dat komt 
omdat wij de cliënten door en door kennen en de wens van 
de cliënt in deze organisatie centraal staat.” Anja vervolgt: 
“Ik heb cliënten die de schone en vuile was door elkaar heen 
halen. Daar kunnen wij wat van vinden, maar het past wel 
bij wat de cliënt fijn vindt. En daar draait het om.

Echte voorbeelden van onvrijwillige zorg kom je hier al jaren 
niet tegen. We gebruiken geen bedhekken, vastbindbanden, 
etc. Het zit ‘m nu meer in de finesses. Zaken worden 
geregeld vanuit de zienswijze van de cliënt en niet vanuit 
onze ‘waarden en normen’ of hoe wij denken dat het hoort. 
Wil iemand niet onder de douche op het moment dat wij 
daar mee bezig zijn, dan is dat prima. Iemand dwingen te 
douchen, omdat het voor ons handiger is qua planning is dus 
taboe. Mijn cliënten zitten ’s avonds graag in de huiskamer. 
We hebben daar een gezellige sfeer gecreëerd. Dat merk ik 

aan mijn cliënten, ze blijven daardoor langer zitten. Soms 
heeft dat het gevolg dat de avonddienst meer mensen naar 
bed moet brengen en natuurlijk is dat soms lastig, maar het 
past wel meer bij deze tijd. Is het een probleem, dan zouden 
we wellicht beter moeten kijken naar de werkprocessen. 

Maatwerk op de afdelingen
We leveren hier echt maatwerk op de afdelingen; we gaan 
uit van wat iemand nog kan en denken dan in mogelijkheden 
in plaats van onmogelijkheden. Natuurlijk heb je dan wel 
eens met verschil van inzichten te maken, wat de een als 
beperkend ziet, noemt de ander ‘liefdevol verzorgen’. Dat 
is niet erg, zolang het maar bespreekbaar is. Ik leer mijn 
team om het gesprek met elkaar aan te gaan, het beeld wat 
je hebt te checken, de motivatie te delen en elkaar mee te 
nemen in een hoe het eventueel anders zou kunnen. Het is 
dus echt team effort!”

Oren en ogen van de afdeling
Heb je nog een advies? “Verplaats je in de cliënt is mijn 
motto, aldus Anja. “Hoe zou jij die actie zelf ervaren? Zou 
je er dan begrip voor hebben? Als het antwoord nee is, 
dan doe je dat dus ook niet. Zo probeer ik de theoretische 
kant van de Wzd die we nu allemaal weten te laten 
bezinken. Loop ik mijn rondje over de afdeling en zie ik 
iets waarvan ik denk: hoe zit dat? Dan vraag ik dat. Soms 
denk ik na de motivatie: fantastisch, zo had ik dat zelf niet 
bedacht. En soms kijken we naar een andere oplossing. 
Ik heb een goed team staan. Allemaal professionals met 
een groot hart. Ik ben super trots op ze. In principe ben ik 
enkel de oren en ogen van de afdeling. Ik hoor en zie alles, 
besluit Anja met een grote gulle lach.”

Tijdens de lunch schuif ik aan op de afdeling Vincent van 
Gogh, de afdeling van Anja, om eens van de cliënten zelf 
te horen, hoe zij de zorg ervaren. Alhoewel het onderwerp 
soms lastig te begrijpen is, vertellen ze vol vuur. 

Hoe ervaart u de zorg? 
Mevrouw Scheffer: “Ze denken hier echt aan alles. Ze geven 
net dat beetje extra zorg. Ze helpen me bijvoorbeeld met 
het wassen van mijn rug, want daar kan ik niet meer bij en 
dat vind ik vervelend. Ik ben natuurlijk ook al wat ouder.” 
Mevrouw Scheffer kijkt me aan met een guitige blik en lacht 
hartelijk. “En ze sorteren al mijn kleding netjes in de kast. 
Wat ik zo fijn vind, is dat ze eerst alles vragen. Dan weet ik 
wat er komt. Dan doen ze eigenlijk met alles.”

Vind u ook wel eens iets niet leuk? 
“Nee hoor, omdat ze het dus vragen hè. Of ik. Zo vond ik 
het eerst spannend om kleine wandelingen te maken, ook 
omdat ik in het begin de weg niet wist. Maar nu gaat dat 
goed en ga ik ook naar beneden om mee te doen met de 
activiteiten of ik ga even naar de tuin. Verder help ik graag 
mee in de huiskamer en in de keuken. Het geeft een fijn 
gevoel van vrijheid. Had jij daar niet een foto van gemaakt? 
Mag ik die?” 

En meneer Uday, hoe ervaart u de zorg bij ons? 
Als de heer Uday antwoordt op de vraag wil geven, begint 
mevrouw Scheffer hard te lachen. “Heb je even,” zegt ze en 
rolt met haar ogen. “Hij praat namelijk echt heel veel,” zegt 
ze plagerig. De heer Uday laat zich niet van de wijs brengen 
en geeft aan dat hij, hij is er sinds december, het goed 
naar zijn zin heeft. “Het is mooi hier, iedereen denkt overal 
anders over, maar alles is goed. De zorg is eigenlijk gewoon, 
ja 100%. Ze draaien er niet om heen, maar maken duidelijk 
hoe het zit. Ook met mij. Dan zeggen ze: “Chris, misschien 
kan je nu dit even doen?”

“Wat natuurlijk wel helpt, zegt hij, “is dat je ziet dat mensen 
echt plezier hebben in hun werk. Ze zijn vol aanwezig voor 
ons en daardoor is er een ontspannen sfeer. Ze zijn bezig 
met één persoon tegelijk en dat is goed. Als de begeleiding 
je aandacht geeft, je in je waarde laat, krijg je respect.” De 
heer Uday vervolgt: “Eigenlijk zijn we met zijn allen een soort 
circuit en iedereen heeft daarbinnen zijn eigen rol. Nu zitten 
we dus in het eetcircuit. Je kan pakken wat je wilt pakken, 
ongeacht wanneer en het maakt ook niet uit hoeveel en dan 
is het circuit voorbij en start er een ander circuit.”

Verlopen dingen ook wel eens tegen uw zin?
“Nee eigenlijk niet. Ze behandelen me hier als een normaal 
mens. En ik kan uit het circuit stappen als ik dat wil hè. Dat 
mag gewoon. Maar ik kan ook alles vragen en vind alle 
andere bewoners leuk. Ik heb hier de ruimte om mezelf te 
zijn. Ook kan ik meehelpen in de keuken en de huiskamer 
en dat maakt dat ik me vrij en blij voel. Want wat ik doe 
hoeft een ander niet te doen.” De heer La Croese, hoort 
ons al die tijd aan en zegt vanuit zijn stoel: “Ik ben hier altijd 
mezelf. Alles kan en alles mag.”

Geen puntjes van kritiek?
De heer Uday is heel kort stil en vervolgt dan: “Mijn 
slaapkamer is heel fijn. Overzichtelijk en je mag het zo 
ordelijk maken als jezelf wilt. Eigenlijk is dat ook onderdeel 
van het circuit: namelijk eten, drinken, slapen en douchen”. 
Ik zie de heer Uday peinzen. “De douche deel je wel met 
zijn tweetjes. Die zit tussen de kamers in”. Dat dat een 
minder onderdeel is van het circuit wordt duidelijk. Ik 
beloof hem het te bespreken met de teamleider. 

Vervolgens kunnen ze niet wachten om op de foto te gaan. 
En hoe! Ze genieten volop,  het onderlinge plezier is groot 
en ze voelen zich even de koning en koningin van Het 
Zamen. 

Onvrijwillige zorg Onvrijwillige zorg In gesprek met mevrouw Scheffer In gesprek met mevrouw Scheffer 

heb je niet bij onsheb je niet bij ons en de heer Uday over hun zorgervaringen en de heer Uday over hun zorgervaringen 
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“Verplaats je in de cliënt is “Verplaats je in de cliënt is 
mijn motto.”mijn motto.”



Gedwongen zorg is er niet bij Stichting Eykenburg. Daarover 
zijn alle teamleiders en collega’s het eens. Maar, hoe zit 
dat met onzichtbare gedwongen zorg? Het befaamde grijze 
gebied. Zorg die we wellicht geven vanuit onze normen en 
waarden, vanuit ons grote zorghart? Een eerlijk gesprek met 
collega’s Hamida Guman en Zehraa Dogan.

“We zijn beiden werkzaam op een gesloten afdeling en 
eigenlijk is er naar mijn idee geen sprake van gedwongen 
zorg.” Aan het woord is Hamida, contactverantwoordelijke 
niveau 3. “Alle zorgverantwoordelijken hebben een 
Wzd-opleiding gekregen en de volgende stap is nu 
de bewustwording. Daarvoor worden bijeenkomsten 
georganiseerd en het is een terugkerend onderwerp tijdens 
de afdelingsoverleggen.”

Schone en vuile was door elkaar
De oude dwangvoorbeelden, die zijn er niet, vervolgt 
Hamida. “Het past ook niet bij onze filosofie, maar de Wzd 
in de praktijk vergt wel een bepaalde denkwijze. We moeten 
alert zijn of we echt te allen tijde opereren vanuit de wil 
van de cliënt, maar volgens mij doen we dat in de meeste 
gevallen. Eigenlijk is het simpel. Het is hun huis, dus gelden 
hun regels.

Nee is nee
Ik had het onlangs nog tijdens de nachtdienst dat een cliënt 
zichzelf bevuild had. Hij zat daar op zijn bed en ik nodigde 
hem uit om te gaan douchen. Dat wilde hij niet. Dat is dan 
best wel slikken, want dat strookt niet met mijn ideeën, maar 
je kunt hem niet dwingen. Nee is nee, en blijf je pushen dan 
bereik je niks.

Als je de cliënt goed kent, dan weet je gewoon hoe je zorg 
moet toepassen. Zo hebben we hier een dame op de afdeling 
die haar kleding in een deken met zich meeneemt. Wij 

mogen die zak met kleren niet altijd overnemen. Nu kun je 
denken, dat is niet hygiënisch, dat moet gesorteerd in de 
kast liggen, maar je kan haar niet dwingen. Dat helpt gewoon 
niet. Het mondt alleen maar uit in opstandig gedrag en het is 
tegen haar wil in.”

Incontinentieverband
Maar, is het dan echt een kwestie van soms je eigen 
opvattingen opzij zetten? “Ja, zegt Zehraa, soms wel. 
Gedwongen zorg komt wellicht voort uit het feit dat je 
wilt dat alles netjes is. Maar laatst mocht ik toch echt het 
incontinentieverband niet verwisselen. Dat vind ik vervelend, 
maar de cliënt is er helemaal niet mee bezig. En hoe lastig 
ook. Dan moet ik dat loslaten, omdat de wil van de cliënt 
en de rust die de cliënt ervaart centraal staat. Wat ook fijn 
is dat je vanuit school ook al leert dat je een cliënt niets kan 
verplichten.”

Geduld is de sleutel
Hamida: “Zouden we doorzetten dan is dat een vorm van 
gedwongen zorg, maar dat doen we dus niet. Wat niet wil 
zeggen dat het fijn is om aan het einde van je shift iemand 
dan zo achter te laten. Maar ik ben ervan overtuigd dat 
gedwongen zorg onrust en zelfs agressie oproept. Werken op 
een pg-afdeling betekent geduld hebben. Toch, Zehraa?” “Ja 
dat klopt, beaamt deze. 

Hamida: “Wat ook echt bijdraagt is het gegeven dat 
we tijdens de opnamegesprekken al vragen naar de 
levensgeschiedenis. Dat creëert begrip voor eventueel 
onbegrepen gedrag. Misschien geen gedrag wat wij voor hen 
voor ogen hebben, maar uiteindelijk raak je gewend aan dat 
gedrag en is de zorgbehoefte er niet om dat te veranderen. 
Het is en blijft nu eenmaal een onderdeel van onze lieve 
cliënten en dat maakt ze stuk voor stuk uniek.”
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Marieta geeft het stokje door aan Dajanara Swalef, 
teamleider afdeling begane grond en afdeling 2a.

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor jou

Wat je woon- of eetsituatie ook is: bij apetito 
willen we je culinair verrassen. Laten genieten 
van gemak… met onze keuze uit 150 maaltijden! 
5 van deze maaltijden kun je nu proberen 
in een proefpakket voor slechts € 19,95. 

Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met 
   bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met    
   groenten en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere 
verplichtingen. Ooievaarspashouders van de 
Gemeente Den Haag krijgen € 2,20 korting 
op de vriesverse en warme maaltijden.
Dat smaakt naar meer toch? 

Eet je liever natriumarm, vegetarisch of 
glutenvrij? Ook dat kan. 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 
0800 - 023 29 75 (gratis) en maak je keuze.  
Vermeld bij de bestelling actiecode 
202-EYKENBUR0320. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 
31 december 2021. Kijk voor de overige voorwaarden 
op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

21025 apetito Adv Proefpakket Eykenburg 95x270.indd   121025 apetito Adv Proefpakket Eykenburg 95x270.indd   1 11-02-2021   14:2611-02-2021   14:26

Door Marieta van Dijk, teamleider Klavertje Vier, Arkeneel 
en afdeling 3

Hadden we het ‘vroeger’ 
over een standaard relatie, 
vandaag de dag kan die heel 
divers zijn. De maatschappij 
verandert en Stichting Eykenburg 
verandert graag mee door 
partners, waarvan een persoon 
een zorgindicatie heeft, de 
mogelijkheid te bieden bij ons te 
komen wonen. 

Of het nu gaat om geliefden in welke hoedanigheid dan 
ook, vrouw-vrouw, man-vrouw, man-man of bijvoorbeeld 
om twee samenwonende zussen, de Arkeneel biedt 
niet alleen de vrijheid om te mogen zijn wie u bent, 
maar ook de vrijheid om de regie van uw leven in eigen 
hand te houden. Waar nodig of gewenst wordt er, 
zoals vanzelfsprekend, ondersteuning geboden door de 
zorgprofessionals. 

Vrijheid voor onze cliënten staat in al zijn facetten centraal 
op deze nieuwe afdeling. U beslist hoe u de dag (samen) 
indeelt. Het staat u vrij zelfstandig een boodschapje te 
doen of een hapje te eten in het restaurant op de begane 
grond. Uiteraard kunt u ook gebruikmaken van de gezellige 
gemeenschappelijke huiskamer. Verder worden er 
verschillende activiteiten aangeboden, denk bijvoorbeeld 
aan beweging, geheugentraining of bakactiviteiten.

Het behouden van eigen vaardigheden wordt gestimuleerd 
en staat centraal. We gaan er van uit dat de cliënten alles 
zelf doen wat in hun vermogen ligt. De samenwonende 
partners kunnen elkaar ondersteunen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten. Dit draagt tevens bij aan het behoud 
van de eigen vrijheid. 

Om u optimaal woongenot te bieden zijn de 
appartementen luxe ingericht: een bezichtiging is dan ook 
zeker de moeite waard! Mocht uw interesse gewekt zijn na 
het lezen van deze column, neem dan gerust contact met 
mij op! De deur staat altijd voor u open!

Arkeneel biedt partners 
vrijheid in wonen

De cliënt beslist en zo is hetDe cliënt beslist en zo is het

In gesprek met collega’s Hamida en Zehraa 
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Neemt u gerust contact met ons op
Uiteraard heeft Stichting Eykenburg vaste contactpersonen voor haar diverse diensten. Bij wie moet u zijn? Waar kunt u 
met uw vraag terecht? 

Via deze 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: Dan kunt u vragen naar:

Huishoudelijke hulp Teamleiders Extramurale Huishouding

Thuiszorg Teamleiders Extramurale Zorg 

Dementie of vermoeden hiervan Casemanagers dementie

Cliëntgegevens en regelingen Cliëntadministratie 

Vrijwilligerswerk Personeelszaken

Wonen, rondleidingen en indicaties /
Abonnement Zeker Thuis

Woonconsulenten

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

‘De natuur loopt uit maar is nooit te laat’ was het juiste oplossing van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij 
hebben zeer veel juiste reacties mogen ontvangen. Mevrouw P.V. van Brakel 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. Nanda Bechtholt, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen naar redactie@eykenburg.nl. 
U kunt uw oplossing insturen tot en met 31 augustus 2021.

ZOMER 
De zomer is aangebroken, de regels versoepelen. De vrijheid lonkt! We krijgen meer ruimte, maar moeten 1,5 meter 
afstand blijven houden. Fijne zomer, allemaal. Geniet verstandig. 

W R A N J A R E D N I L V E

R A O S V L I E G E R A B V

A Z T R U U V P M A K A A C

E U C E B R A B G A D P O R

D E E P R V R R N M A C S IJ

H Z K P E P A T I R K I T D

E O E I N S I N A T G E R W

T N O L E E T S A K D N A Z

A N R S N O O I T I S R N W

M E B T N L L E T O M O D E

G B M U V E N E M E O L B M

N R E I E O R P S R S L T M

A I W N A N Z W E M B A D E

H L Z D I G K A M P E R E N

BADMINTON
BARBECUE
BLOEMEN
BOS
COCKTAIL
GRAS
HANGMAT
KAMPEREN
KAMPVUUR
PARASOL
RANJA
SLIPPERS
SPROEIER
STRAND

TUIN
VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER
WARM
WATERPISTOOL
ZANDKASTEEL
ZEE
ZON
ZONNEBRIL
ZWEMBAD
ZWEMBROEK
ZWEMMEN

OPLOSSING
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Samen maken we het verschil

Thuiszorg 
 Zorg en verpleging aan huis  Begeleiding thuis en casemanagement  Huishoudelijke verzorging
 Palliatieve zorg  Persoonalarmering  Dagbesteding  Ontmoetingscentrum  Zeker Thuis abonnement 
 Volledig Pakket Thuis

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

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

“Elke dag waardevol “Elke dag waardevol 

en betekenisvol.”en betekenisvol.”

Stichting Eykenburg is een gastvrije organisatie met twee sfeervolle locaties in Den Haag.
Wij bieden in Huize Eykenburg en Het Zamen een veelzijdig zorgaanbod passend bij uw
persoonlijke situatie en behoeften. Daarnaast bieden wij een uitgebreid aanbod aan 
zorg bij de mensen thuis. De wensen van onze cliënten vormen het uitgangspunt van ons 
handelen opdat u elke dag als waardevol en betekenisvol ervaart. 


