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Het nieuwe jaar is al 

eventjes op gang en de 

dagen worden gelukkig 

weer langer. Een jaar 

geleden bevonden 

we ons in de eerste 

coronagolf en wisten 

we met z’n allen even 

niet wat ons overkwam. 

Inmiddels zijn we een aantal ‘golven’ verder, zijn termen als ‘lock down’ en 
‘quarantaine’ voor ons gesneden koek, is het mondkapje te vinden in ieders 
jaszak, zien wij de heren Rutte en De Jonge vaker dan de kapper en voelt de 
1,5 meter afstand al natuurlijker dan we zouden willen. We blijken met z’n 
allen flexibeler dan we misschien dachten. 

Natuurlijk kijken we er naar uit om dat mondkapje niet meer op te hoeven. 
Dat we elkaar weer kunnen zien glimlachen en dat we die 1,5 meter kunnen 
vergeten en elkaar weer een dikke knuffel kunnen geven. Ik ben mij ervan 
bewust dat er tussen het schrijven van dit voorwoord en de verschijningsdatum 
van uw nieuwe InfoKruispunt enorm veel kan gebeuren, maar vooralsnog denk 
ik dat we de goede kant op gaan. 

Inmiddels zijn veel cliënten en medewerkers gevaccineerd en daarmee zijn 
onze cliënten en locaties niet meer zo gevoelig voor nieuwe uitbraken. Hierdoor 
kunnen wij projecten en thema’s weer oppakken en uitrollen en gaan we 
langzaamaan weer richting het ‘normale’. Dat kan ons niet snel genoeg gaan.

Een belangrijk project is uiteraard de Leefcirkels. Medio februari konden wij 
in Huize Eykenburg eindelijk van start met de eerste proeffase, waarbij wij 
clienten van de ‘gesloten afdelingen’ op maat weer zoveel mogelijk vrijheden 
kunnen bieden. 

Ook is de nieuw partnerafdeling met de naam Arkeneel inmiddels gerealiseerd 
op de bovenste etage van Huize Eykenburg aan de kant van de Perziklaan. Vijf 
mooie tweekamerappartementen voor partners, echtparen, stellen en duo’s, 
waarvan tenminste één van de twee een verpleeghuisindicatie heeft. U leest 
er in deze uitgave meer over.

Daarnaast besteden we in dit InfoKruispunt extra aandacht aan de extramurale 
diensten. Bij de naam Stichting Eykenburg denken we vaak direct aan de 
locaties Het Zamen en Huize Eykenburg, maar toch woont het grootste deel 
van onze cliënten nog zelfstandig thuis in de wijken rondom onze locaties. Zij 
ontvangen van ons individuele begeleiding, huishoudelijke hulp of thuiszorg. 

Zoals u ziet voorziet dit InfoKruispunt weer in volop leesplezier! 

Alex Reede
Raad van Bestuur
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Korte berichten

Medewerkers in het zonnetje 
tijdens Complimentendag 
1 Maart was het Nationale Complimentendag! Onze 
collega’s werden ’s ochtends verrast met een onthaal 
op de rode loper en kregen naast een welverdiend 
compliment ook een leuke pen. 

Team Welzijn wachtte samen met de medewerkers 
van de Servicebalie onze collega’s op met een gouden 
fotolijst. In alle vroegte werd op de rode loper een foto 
gemaakt en een compliment gegeven. Deze actie vanuit 
het management is om hun waardering uit te spreken en 
iedereen nogmaals te bedanken voor alle goede zorgen 
en de professionele wijze waarop onze medewerkers zich 
gedurende de afgelopen periode hebben ingezet voor 
onze cliënten. Jullie zijn op afstand de beste! 

Centrale Holi-Phagwa vieringCentrale Holi-Phagwa viering
Aan onze organisatie zijn cliënten en professionals 
verbonden met een grote diversiteit aan culturen, 
religies en achtergronden. Vier keer per jaar staat 
er daarom een feestdag centraal. Op deze manier 
vieren de cliënten en medewerkers ieder hun 
eigen feestdagen en maken zij kennis met elkaars 
feestdagen. 

Op 29 maart vieren we Holi-Phagwa. Tijdens 
dit kleurrijke voorjaarsfeest vieren Hindoes de 
overwinning van de lente op de winter en van het 
goede op het kwade. Tegelijk is het ook een soort 
nieuwjaarsfeest. Je wenst elkaar dan ook Subh Holi. 
Het feest begint officieel als de zakjes kleurpoeder, na 
aftellen, door de lucht vliegen. We staan deze dag stil 
bij de betekenis van het Holifeest en de cliënten en 
medewerkers worden getrakteerd op lekkernijen die 
bij dit Hindoestaanse feest horen.

‘Hakkende huisarts’ Adrie ‘Hakkende huisarts’ Adrie 
Bruijs schenkt beelden aan Het Bruijs schenkt beelden aan Het 
Zamen Zamen 
Huisarts Adrie Bruijs is een gepassioneerd beeldhouwer. 
De beelden die hij maakt, schenkt hij meestal aan 
(semi-)openbare instellingen, maar ook in de Vruchten-
buurt, waar Adrie woont, kom je diverse beelden op straat 
van hem tegen. Een Bekende Vruchtenbuurter dus.

Stichting Eykenburg was dan ook blij verrast dat ‘de 
hakkende huisarts’, zoals zijn bijnaam luidt, ons benaderde 
om een drietal beelden te schenken. Het kunstwerk 
genaamd ‘Triool’ is geplaatst in het atrium van Het Zamen. 
De drie beelden bestaan elk uit drie delen. De naam is 
een verwijzing naar de muziek waarbij de duur van een 
tel (een noot) verdeeld wordt in drie gelijke delen. Een 
zeer bekend voorbeeld daarvan is het 1e deel van de 
Mondscheinsonate van Beethoven. 

De beelden zijn ter nagedachtenis aan Hetty, een 
patiënt van Adrie die recent verbleef in het Hospice 
Claude Monet. “Elke dag kwam ik even langs en zag ik 
deze prachtige ruimte. Ik wist meteen dat de beelden 
hier goed tot hun recht zouden komen. Het vormt een 
mooie herinnering aan haar.” De beeldengroep staat er 
inderdaad prachtig. Wat een mooi gebaar.

Twee opleidingen van start 
In februari is een eerste groep collega’s gestart met de 
opleiding ‘Helpende Plus’. Tijdens de lesdagen, leren 
Helpenden niveau 2 hoe zij eenvoudig verzorgende 
vaardigheden kunnen uitvoeren. Erg handig aangezien 
er steeds meer zorghandelingen per cliënt nodig zijn. Zo 
kunnen zij hun contactverantwoordelijke collega’s op de 
afdelingen en in de wijk waar nodig ondersteunen en 
ontlasten! 

Ook alle collega’s van de extramurale huishouding zijn 
gestart met een opleiding, namelijk: Ondersteuning 
Thuis. Tijdens de lessen worden diverse onderwerpen 
behandeld zoals het menselijk lichaam, somatische 
en psychogeriatrische ziektebeelden, hygiëne en 
ergonomie. Een interessante opleiding die voldoet 

aan de geldende eisen van de WMO.  In april krijgt de 
eerste groep collega’s hun MBO-certificaat uitgereikt. 

Beide opleidingen worden verzorgd door Menskracht 7 
in samenwerking met ROC Mondriaan. De reacties ten 
aanzien van beide opleidingen zijn zeer enthousiast. 

Kookfanaat, hobbykok, masterchef of koekenbakker gezocht Kookfanaat, hobbykok, masterchef of koekenbakker gezocht 
Huize Eykenburg beschikt over een prachtige kook-
studio. Een plek waar cliënten onder begeleiding 
van Welzijn kunnen weg mijmeren, denkend aan dat 
heerlijke eten van vroeger of die zondagse koekjes. Het 
is een ruimte die zich geweldig leent voor kookclubs, 
bakverenigingen, thema-middagen of heerlijke high tea 
momenten. En denkend aan de tuin, voor het uitgeven 
van picknickmanden, vega lunches, zoete zonden of 
gewoon een heerlijk broodje. 

Graag zouden we de keuken 7 dagen per week willen 
inzetten voor onze cliënten; ’s ochtends, ’s middags 
maar misschien ook wel een keer ’s avonds. We zijn 
daarvoor op zoek naar onbetaalde professionals 
(vrijwilligers) die ons willen helpen! Zou jij op een vast 
moment een paar uur samen met onze cliënten willen 
koken, bakken of proeven? Stuur dan een mail naar 
WelzijnHuizeEykenburg@eykenburg.nl, vermeld voor 
welke dag, wat je kookpassie is en dan hoor je van ons!
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De mobiele telefoon De mobiele telefoon 

als volgende stap in de als volgende stap in de 

medicatieveiligheid thuismedicatieveiligheid thuis

Thuiszorgmedewerkers en apothekers 
kiezen voor de Medimo-app
De thuiszorgteams van Stichting Eykenburg werken vanaf februari 2021 met Medimo: 

een app voor het veilig voorschrijven, toedienen en registreren van medicatie. In dit 

systeem draait het om twee elementen: medisch en mobiel, vandaar de naam. Met de 

samenwerking tussen de lokale apothekers, Stichting Eykenburg en Medimo wordt de 

medicatieveiligheid van veel thuiszorgcliënten in de regio sterk verbeterd. Hoog tijd voor 

een nadere introductie.

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. 
Waar voorheen papieren toedienlijsten voor medicatie 
onmisbaar waren als controle-instrument, gaat dat 
tegenwoordig via een beveiligde app op de mobiele 
telefoon: Medimo. Slim, snel en veilig. “Met Medimo 
beschikken we nu over actuele informatie. Als apotheker 
hoef ik geen overzichtslijsten meer te printen, dit bespaart 
een grote hoeveelheid papier, wat uiteindelijk ook goed is 
voor het milieu”, aldus Shanice Jankie van Bohemenwijk 
Apotheek. Deze besparing is echter niet het enige 
pluspunt, door gebruik te maken van slimme koppelingen 
en het internet zijn er tal van andere voordelen voor 
thuiszorgmedewerkers.

Efficiënt en minder fouten
Met de introductie van de Medimo-app in de 
thuiszorg wordt een grote stap voorwaarts gezet 
in medicatieveiligheid. De papieren lijsten kunnen 
foutgevoelig zijn, zeker als de cliënt een consult heeft 
gehad bij de huisarts en de hoeveelheid medicatie of 
frequentie is aangepast. Voorheen was deze aanpassing 
niet direct zichtbaar voor de thuiszorgmedewerker, maar 
met Medimo is de digitale verwerking direct zichtbaar 
en zijn de overzichtslijsten meteen actueel. Een ander 
pluspunt is dat de thuiszorgmedewerker met een paar 
klikken zelf makkelijk chronische medicatie voor de 
cliënt kan bijbestellen en direct kan communiceren met 
de apotheek van de cliënt. “Het systeem geeft ook een 
seintje wanneer de medicatie niet is afgetekend en dus 
mogelijk niet is gegeven”, zegt Miriam Panis van Medimo. 
Door deze signaalfunctie is er een slimme borging in het 
proces van medicatiedelen bij cliënten thuis.

Veiligheid bij risicovolle medicatie
Medimo werkt op elke smartphone en is zo ingericht 
dat het ook offline beschikbaar is. Daarnaast is de 
medicatie-app is niet alleen gekoppeld aan het elek-
tronisch cliëntendossier, maar ook aan alle regionale 
tromboselaboratoria. Hierdoor wordt de actuele 
toedienlijst van Medimo aangevuld met het actuele 
doseerschema van bijvoorbeeld bloedverdunners. Dat 
maakt de kans op fouten kleiner en het gebruik van 
antistollingsmedicatie veiliger. Ook kan dubbele controle 
bij het toedienen van insuline of psychofarmaca door 
middel van een foto op afstand worden uitgevoerd. 

In de medicatie-app lees je ook waar je op moet letten 
bij het toedienen van medicatie en beschik je in een 
handomdraai over de digitale bijsluiter. Niet voor niets 
heeft Stichting Eykenburg gekozen voor de meest 
complete oplossing binnen het hele medicatieproces!

Veilig werken en privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) heeft nieuwe verantwoordelijkheden met 
zich meegebracht voor ons als zorgorganisatie. De 
regels geven ons kaders om uiterst zorgvuldig om te 
gaan met privacygevoelige informatie, juist nu veel 
informatie steeds meer gedigitaliseerd is. Binnen 
Medimo wordt daarom aan de voorkant bepaald welke 
thuiszorgmedewerker van Eykenburg toegang krijgt tot 
de gedigitaliseerde medicatiedossiers van de cliënten, 
waarbij zij individueel en veilig kunnen inloggen via 
de mobiele telefoon en het internet. Om de privacy te 

“In een paar klikken “In een paar klikken 
makkelijk chronische makkelijk chronische 

medicatie bijbestellen.”medicatie bijbestellen.”

“Actuele doseerschema’s “Actuele doseerschema’s 
van bloedverdunners direct van bloedverdunners direct 

op je mobiel.”op je mobiel.”
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waarborgen wordt voor extra beveiliging gebruik gemaakt 
van een tweefactor-identificatiesysteem. Zo blijft de 
privacygevoelige informatie van de cliënt thuis goed 
beschermd.

Intramuraal succesverhaal
Medimo is geen onbekende binnen Stichting Eykenburg. 
De medicatie-app wordt al enige tijd succesvol toegepast 
binnen de diverse verpleegafdelingen. De overstap naar 
de thuiszorg was dan ook snel gemaakt. Echter geeft 
dit nog wel enkele uitdagingen. Voor een volledige 
dekking binnen de Haagse regio dienen de apothekers 
van de thuiszorgcliënten met het systeem samen te 
werken en de app te koppelen. De vooruitzichten in deze 
samenwerkingen zijn zeer positief, waardoor de thuiszorg 
van Eykenburg nu al een start kan maken. Het ligt in de 
lijn der verwachting dat op termijn heel Nederland de 
medicatiegegevens digitaal zal uitwisselen. 

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

Dit artikel is tot stand gekomen met 
medewerking van Shanice Jankie, 
Boheemenwijk Apotheek en 
Miriam Panis van Medimo.

Als je het hospice binnenkomt heerst er een prettige rust. De 
boom met de vlinders dragen de namen van de cliënten die 
er verbleven en overleden zijn. Familieleden hebben daar 
voor hun naaste mooie woorden op mogen schrijven. Iedere 
kamer kent een ander verhaal. De enige overeenkomst is 
dat de levensverwachting minder dan drie maanden is. Met 
vier gasten in het hospice kan het de ene dag heel erg druk 
zijn en de andere dag juist weer niet. Je kunt het nooit van 
te voren bepalen. Een vaste dagplanning is dan ook niet 
mogelijk.

Bijzonder koffiemomentje
Tijdens mijn dagdienst heeft een van de cliënten zin in koffie. 
Ik vraag haar of zij het goed vindt als ik ook voor mijzelf een 
kopje inschenk. En zo genieten wij even later samen van de 
koffie. Vergezeld van een koekje, die zij speciaal voor haar 
visite heeft klaarstaan in een klein koektrommeltje. Al neemt 
zij maar hele kleine slokjes van de koffie, ze geniet. Na tien 
minuten zegt ze moe te zijn en ik help haar naar haar bed. 
Ze haalt even teder haar hand door mijn haar. “Dank je wel 
voor de koffie,” zegt ze. Het raakt me. 

Grote glimlach 
In het tweede appartement hoor ik een van onze 
onbetaalde professionals een stukje uit een boek voorlezen. 
Het boek is een roman met mooie lange zinnen. Meneer 
is wat in de war, maar de rust in de stem van de vrijwilliger 
kalmeert hem. Ik kijk om het hoekje, meneer kijkt tevreden 
met een glimlach op zijn gezicht. Na een half uurtje komt 
mijn collega het appartement uit. Meneer slaapt. 

Zorg voor elkaar 
In het derde appartement help ik de cliënt met douchen. 
Ze geniet van het warme water. Omdat dat haar al haar 
energie kost, neem ik alle handelingen van haar over. Na het 
douchen help ik haar in de relaxstoel. Mevrouw kijkt naar 
mij en zegt dat ik hard werk. “Je zou thuis dan ook nog niet 
moeten koken.” Dus legt ze mij uit hoe ik bij haar favoriete 
winkel kom. Daar kan ik dan een maaltijd kopen. “Je hoeft 

die alleen nog maar warm te maken.” Ik moet wel beloven 
dat ik er witte rijst bij vraag, want nasi is veel te duur. 
Glimlachend loop ik weg.

Goed begin
Ik sta op de gang aan het einde van mijn dienst en hoor mijn 
collega een van onze gasten begroeten. “Dag meneer, ik kom 
even laten weten dat ik er ben.” “Oh hallo,” zegt hij, “hoe 
gaat het met jou?” Mijn collega enigszins verbaasd: “Het 
gaat goed met mij en met u?” “Ben je verdrietig?” vraagt hij. 
“Nee hoor,” is haar antwoord, “maar bent u verdrietig?” Hij 
antwoordt bevestigend met daar achteraan, “maar dat jullie 
er voor mij zijn, maakt me vrolijk.” Mijn collega: “Nou dan 
gaan we er maar een leuke avond van maken.” Meneer lacht 
hardop en zegt: “Nou maak dan maar twee kopjes thee voor 
me. Dat is alvast een goed begin.”

Mocht je denken dat er alleen maar verdriet is, dan heb je 
het mis. Er wordt veel gelachen in het hospice. We doen 
ons best om een glimlach op het gezicht van de cliënten en 
onszelf te toveren. Kom gerust eens langs om de sfeer te 
ervaren! De deur staat altijd open. 

Er wordt ook veel gelachen op de afdeling
Naast de verschillende verpleegafdelingen heeft Stichting Eykenburg ook een hospice. Een 

plek waar onze cliënten afscheid kunnen nemen van het leven, van hun partner, familie 

en vrienden. Ieder op zijn eigen manier. Ook al kom je met heel verdrietige dingen in 

aanraking, werken in een hospice hoeft niet altijd alleen maar naar te zijn. Jolanda Ligtvoet, 

temleider Hospice Claude Monet, beschrijft wat ze meemaakt tijdens haar dienst. 

Hospice Claude MonetHospice Claude Monet
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Met grote trots presenteren wij u onze nieuwe wooneenheid Arkeneel. Vijf ruime 

tweekamerappartementen die van alle gemakken zijn voorzien voor partners waarvan 

tenminste één van de twee een verpleeghuisindicatie (Wet langdurige zorg) heeft. Deze 

afdeling opende 8 maart haar deuren.

Vanwege het minimale aanbod van 
deze woonvorm in Nederland, hoopt 
Stichting Eykenburg tegemoet te 
komen aan de behoefte van zoveel 
mogelijk partners om samen oud 
te worden. Ondanks een grote 
zorgvraag, van zowel lichamelijke 
verzorging of in geval van dementie, 
is het nu mogelijk samen te blijven 
wonen.

Wooneenheid voor iedereen
Bewust kiezen wij voor de term 
‘partner’ in plaats van echtparen. 
Bij ons is namelijk iedereen welkom, 
ongeacht onderlinge relatie. De 
mogelijkheid om gebruik te maken 

van een partnerindicatie is er 
namelijk voor iedereen die een 
huishouden voert met een persoon 
met een Wlz-indicatie. 

5 Luxe gestoffeerde 
appartementen
Afdeling Arkeneel bestaat uit een 
vijftal zeer ruime appartementen, 
voorzien van een keuken met 
inbouwapparatuur, eigen 
wasmachine en wasdroger, 
airconditioning en een moderne 
badkamer. De woning wordt 
gestoffeerd compleet met luxe
PVC-vloer opgeleverd.

Naast het eigen appartement 
kan er gebruik worden gemaakt 
van de gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimte, de sfeervolle 
gemeenschappelijke tuin op de 
begane grond en alle andere 
faciliteiten die Huize Eykenburg 
biedt. Ook is er gelegenheid voor 
het parkeren en opladen van een 
scootmobiel. 

Eigen bijdrage
Benieuwd naar de maandelijkse 
kosten voor u? Cliënten betalen 
voor deze nieuwe wooneenheid 
per persoon hetzelfde bedrag 
als bij een reguliere verpleeg- of 

Wilt u meer informatie over 
onze nieuwe wooneenheid 
en wilt u weten welke 
mogelijkheden er voor u 
persoonlijk zijn? Neem dan 
gerust contact op met een 
van onze transferconsulenten 
via telefoonnummer 
070 – 750 70 00.

Benieuwd waarom de nieuwe 

afdeling Arkeneel heet? 

Arkeneel betekent dakkamer, 

luxe zolderkamer. Gezien de ligging, 

op de bovenste etage van Huize 

Eykenburg, een passende naam! 
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verzorgingshuisplek. Namelijk alleen 
de eigen bijdrage aan het CAK. Deze 
is afhankelijk van het inkomen en is 
dus voor iedereen anders. 

Partnerafdeling ArkeneelPartnerafdeling Arkeneel

overtreft alle verwachtingenovertreft alle verwachtingen



Door het onderwerp op verschillende manier te belichten, 
werd er steeds opnieuw aandacht voor gevraagd. Zo werd 
er gestart met een audit (0-meting) op Het Zamen, was er 
onder andere een handenwaswedstrijd met handenscan, 
waren er de trainingen ‘hygiënisch werken met voedsel’ 
(HACCP) en ‘handhygiëne’ en werd het HACCP-handboek 
op alle afdelingen vernieuwd. Daarnaast bracht de 
Commissie Infectie Preventie een speciale nieuwsbrief 
uit, werden er posters met 6 aandachtsgebieden op de 
afdelingen verspreid en kwamen de Schoonmaak Diva’s 
Coby en Cato op bezoek om het ‘waarom’ ervan op 
ludieke wijze duidelijk te maken. 

Kleurrijk duo 
Dit illustere tweetal ging gewapend met kleurrijke 
plumeaus en schoonmaakfeiten en -fabels de afdelingen 
op om onze collega’s te attenderen op het belang van 

de juiste hygiëne gedragsregels. Dat het onderwerp 
hoog in het vaandel staat, werd al snel duidelijk! De 
jij bent een ‘Hygiëne Topper’ buttons werden door de 
kleurrijke dames veelvuldig uitgedeeld nadat een ‘test’ 
over persoonlijke hygiëne en werkvloerhygiëne was 
afgelegd. Natuurlijk hadden de dames nog behulpzame 
schoonmaaktips en interessante weetjes voor onze 
medewerkers. Je bent tenslotte Schoonmaak Diva of niet!

Hygiëne Toppers in de wijk 
Helaas konden de Schoonmaak Diva’s gezien de 
maatregelen niet naar de cliënten thuis om daar onze 
collega’s te ontmoeten, maar ook daar was aan gedacht! 
Onze extramurale collega’s kregen een kleurrijke mailing 
met o.a.de ‘Hygiëne Topper’ button en aanvullende info 
per post! 

Elke drie maanden staat er een thema bij Stichting Eykenburg centraal. Voor de eerste 

drie maanden van dit jaar was dat: Hygiëne. Bij dit thema draait het om de persoonlijke 

hygiëne, maar ook om die op de werkvloer. Uiteraard staat dit onderwerp elke dag 

centraal, maar het belang ervan is zo groot, voor onze cliënten en onze werknemers dat 

het als eerste kwartaalthema aan de orde werd gesteld. 

Volop aandacht Volop aandacht 

voor hygiëne!voor hygiëne!
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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 50 jaar terug en wel naar het jaar 1968.

1968 1968 

Prinses Beatrix opent in Rotterdam de eerste metro van Nederland. De lijn verbindt het centrum 
met de nieuwbouwwijken in Rotterdam Zuid. 

In september is de eerste uitzending van de Fabeltjeskrant te zien op de Nederlandse 
televisie.

De Olympische Winterspelen in Grenoble zijn een succes! We winnen 3 gouden medailles 
dankzij de schaatsers Carry Geijssen, Kees Verkerk en Ans Schut.

Oprichting van Intel Corporation. Vandaag de dag zit in de meeste pc’s wel een 
microprocessor van dit bedrijf. 

4 april is de sterfdag van Martin Luther King. De Amerikaanse dominee, burgerrechtenactivist en 
winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. 

Wielrenner Jan Janssen wint, als eerste Nederlander ooit, de Ronde van Frankrijk door in de 
afsluitende tijdrit de Belg Herman Van Springel uit de gele trui te rijden.

Top 5 hits van 1968
1. Ich Bau’ Dir Ein Schloss – Heintje
2. Deliah – Tom Jones
3. Times were when – The Cats
4. Hey Jude – The Beatles
5. Those were the days – Mary Hopkin / Sandie Shaw 
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Niet-pluis 
“Je bent eigenlijk een soort 
regisseur, maar altijd in 
samenwerking met de collega’s 
van de extramurale dienst. Het 
kan zijn dat ik een seintje krijg, van 
onze collega’s van de extramurale 
huishouding dat een cliënt erg veel 
moeite heeft met het onthouden 
van de dagen van de week, maar 
nog geen officiële diagnose heeft. 
Dit wordt ook wel de ‘de niet-pluis 
fase’ genoemd. Dan is het goed 
om even poolshoogte te nemen. 
Anderzijds is het mogelijk dat mijn 
hulp ingeschakeld wordt voor 
mensen die al wel een diagnose 
hebben. Daarop gebaseerd kunnen 
we een persoonlijk zorgpakket 
aanbieden waarbij ik uitga van de 
vraag: wat is goed voor de cliënt?’

“Uiteraard houden we daarin nauw contact met de 
mantelzorgers. Ook voor hen is het een heel proces dat 
vaak al jaren gaande is voordat duidelijk is wat er nu precies 
met hun partner, familielid of naaste aan de hand is. De 
zorg en verantwoordelijkheid is vaak zwaar. De inzet van 
individuele ondersteuning, huishoudelijke hulp opdat er 
op vaste tijden schoongemaakt wordt of het verzorgen 
(wassen, aankleden) van de partner, familielid of naaste 
geeft een moment van rust voor beiden. Ik werk daarin 
nauw samen met mijn collega’s en zo vormen we samen 
eigenlijk de oren en ogen voor onze cliënt. Zaken die 
opvallen worden besproken. Door onderling contact te 
hebben en te houden kunnen we de situatie van de cliënt 
vanuit verschillende invalshoeken blijven monitoren en 
wijzigingen in de zorgvraag snel opvangen.”

Levenservaring
Gemiddeld iedere 4-6 weken heeft Lousia contact met 
haar cliënten om de gang van zaken te bespreken met de 
betrokkenen. Dementie is een complex iets, begrip van de 
thuissituatie is daarom het uitgangspunt. “Het is daarvoor 
wel handig dat ik naast mijn verpleegkundige achtergrond 
ook de nodige levenservaring heb. Je bent tenslotte de 
vraagbaak voor iedereen. Zo kan het zijn dat de cliënt je 
even alleen wilt spreken. Of heeft de mantelzorger vragen 

over bijvoorbeeld het aanvragen van een Wlz-indicatie 
(Wet langdurige zorg). Ik check dan ook altijd even of zij 
het nog redden. Uit liefde voor hun partner, familielid of 
naaste hebben veel mensen de neiging om het ‘te ver’ te 
laten komen. Heel begrijpelijk maar door nauw contact te 
onderhouden proberen we dat punt voor te blijven.” 

Externe regisseursrol 
Naast een centrale ‘interne’ regierol binnen Stichting 
Eykenburg, zit Lousia ook vaak op de stoel van de externe 
regisseur. “Het kan natuurlijk zijn dat er al gebruik gemaakt 
wordt van andere wijkverpleging of dagbesteding. Dan 
onderhoud ik het contact met hen. Of als het mij raadzaam 
lijkt dat er een ergotherapeut langs komt om te zien of 
er aanpassingen in de woning moeten worden gedaan. 
Mogelijk geeft een huisbezoek aanleiding om contact op 
te nemen met de huisarts, praktijk ondersteuner huisarts 
of eventueel een fysio. Mocht een cliënt onverhoopt in het 
ziekenhuis terecht komen dan verloopt het contact via de 
transfer verpleegkundige.”

Verschillende disciplines 
Cliënten centraal stellen en in hun kracht zetten, dat is 
de drive van Lousia. Kijkend naar mevrouw Bruijnis lukt 
dat heel goed. Zij is al twee jaar haar cliënt en ontvangt 
Lousia stralend op de dagbesteding in Het Zamen. 
“Mevrouw Bruijnis maakt gebruik van al onze verschillende 
extramurale disciplines; thuiszorg, individuele begeleiding, 
huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en natuurlijk 
casemanagement.” Verder praten lukt niet meer, Lousia 
wordt volledig in beslag genomen door mevrouw Bruijnis. 
Woorden zijn eigenlijk niet meer nodig. De beelden maken 
de relatie duidelijk en spreken voor zich. 
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Samen zijn we de orenSamen zijn we de oren

en ogen voor onze cliëntenen ogen voor onze cliënten

In- en externe regisseursrol centraal bij 
casemanagement dementie
We worden steeds ouder. Dat is een feit. En we willen graag bij voorkeur huis blijven genieten in 

onze woonomgeving. Voor veel mensen kan dat, soms is er echter ondersteunende hulp nodig en 

dat kan uit verschillende disciplines bestaan. Stichting Eykenburg biedt verschillende vormen van 

ondersteuning. Wordt dat gecombineerd ingezet bij één cliënt en is er sprake van of vermoeden 

van (beginnende) dementie dan is de casemanager dementie in een aantal gevallen de centrale 

regisseur. Tijd voor een verhelderend gesprek met Lousia Pattipeilohy, jarenlang werkzaam in diverse 

managementfuncties in ziekenhuizen, tot zij in oktober 2016 bij ons aan de slag ging als casemanager. 

“Om het proces waar de cliënt 
in zit optimaal te bewaken, kijk 
ik samen met de cliënt en de 
mantelzorger naar de veiligheid 
van de cliënt, structuur van de 
dagen en brengen we in kaart welke 
zorgvormen er nodig zijn. Wellicht 
is er enkel behoefte aan iemand 

om mee te wandelen, gesprekken 
aan te gaan of de post mee door 
te nemen. Individuele begeleiding 
volstaat dan. Mogelijk is er hulp 
in de huishouding nodig opdat de 
cliënt en mantelzorger op dat vlak 
ontzorgd kunnen worden. Wellicht 
is het fijn om deel te nemen aan de 

dagbesteding op onze locatie of is er 
verzorging thuis (thuiszorg) nodig. 
Het kan allemaal. We kijken per 
persoon wat de behoeften zijn en of 
dat haalbaar is. Uiteraard verliezen 
we daarbij de ieders persoonlijkheid 
niet uit het oog.”

“Cliënt staat centraal bij de “Cliënt staat centraal bij de 
verschillende disciplines”verschillende disciplines”

“Zorg moet “Zorg moet 
passen bij de passen bij de 

persoonlijkheid persoonlijkheid 
van de cliënt”van de cliënt”

“Centrale spil maar in nauwe “Centrale spil maar in nauwe 
samenwerking met collega’s”samenwerking met collega’s”
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Uit 
de 
bus 
klappen

In de rubriek ‘Uit de bus klappen’ deelt buschauffeur JP, van de Stichting Eykenburg bus, 

normaliter alle bijzondere verhalen en gesprekken die ontstaan in de bus. Deze keer geeft 

hij ons een kijkje in zijn drukke vaak hectische maar betekenisvolle dag. Leest u mee?

Covid-19 en de bus

Ik ben samen met een bijrijder vertrokken voor de 
ochtendritten. Dat neemt wat meer tijd in beslag. 
In deze soms toch wel bizarre coronatijden mag ik 
maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de bus 
hebben. Aan de andere kant valt het weer mee, 
omdat het verkeer beduidend rustiger is dan voor 
15 maart 2020. Bij binnenkomst in de bus wordt 
de temperatuur van een ieder gemeten en een 
mondkapje verstrekken we vanzelfsprekend gratis.

Biljartafspraak
Vervolgens rijd ik een collega naar een cliënt. Hij 
gaat daar biljarten omdat dat veiliger is voor de 
cliënt, daarbij staat onze biljarttafel in het restaurant 
van Het Zamen en kan deze dus al langere tijd niet 
gebruikt worden. Met enkel nog wat dampen in de 
carburateur kom ik het benzinestation binnengerold. 
Een record van bijna 70 liter ging erin. Best knap als 
je een tankinhoud van 70 liter hebt.

Heen en weer
Eenmaal terug schiet een cliënt me aan. Zij wil graag 
om 14.00 uur naar huis, want er komen monteurs 
kijken naar haar kozijnen. Eerder was ik al voor 
haar naar de apotheek geweest. Vervolgens met de 
bijrijder een mevrouw halen die niet met een rolstoel 
wil, maar ook niet lopend de bus in kan. 

Dus met de lift, pfoe, dat ga ik toch anders doen 
binnenkort, neem ik me voor. Vervolgens een dame 
terug naar huis brengen. We bieden tegenwoordig 
de dagbesteding in dagdelen aan. Dat houdt in dat 
ik meer ritten maak dan voorheen. Het bijkomend 
effect is dat er weinig tot geen mogelijkheid meer is 
om rondritjes te maken. Jammer hoor. 

Huisbezoek 
‘s Midags nog snel een collega naar het stadscentrum 
gebracht die op huisbezoek gaat. Sommige cliënten 
(ik schat een kwart) durven niet meer te komen. Om 
14.30 uur zit ik even met een kopje koffie en een 
boterham. Om kwart over 3 ben ik terug van weer 
een ritje. Vier cliënten aan boord verwelkomd en 
rijden maar weer. Om 16.00 uur de laatste cliënt van 
vandaag afgezet. Snel nog even de collega uit het 
centrum opgehaald en klaar! Ik wandel Het Zamen 
binnen om 16.35 uur, pak een kop koffie en ben… 
moe.  

Goed gevoel
Ik zit bij de servicebalie en neem een boterham. 
Daar word ik aangesproken door een mevrouw die 
zegt dat ze blij is mij te zien. Altijd fijn om te horen, 
maar in deze tijden zeker! Ik zeg haar dat dat geheel 
wederzijds is en wens haar een prettig weekend. 
Moe maar voldaan ga ik naar huis. Eric geeft het stokje door aan Marieta van Dijk,

 verpleegkundige en teamleider partner- & 
echtparenafdeling. 

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 Eric Sluiter, teamleider extramurale zorg

Technologie heeft een grote 
impact op ons dagelijks leven. 
Maar bij de meeste cliënten in 
de wijk blijkt dat het gebruik 
van technologie nog niet 
vanzelfsprekend is. Zonde, want 
het kan het dagelijks leven een 
stuk aangenamer, makkelijker 
en veiliger maken. Daarom wil ik 

u met trots inspirerende hightech-snufjes presenteren 
die Stichting Eykenburg bij de thuiszorg inzet!

Mobiele medicatiecontrole: Medimo
Medimo is een handige app die je in staat stelt digitaal 
medicatie te checken bij cliënten thuis. Medimo 
is gelinkt aan het Apotheek Informatiesysteem, 
waardoor de thuiszorgmedewerker toegang heeft 
tot de actuele medicatielijst. De giften kunnen via de 
telefoon snel worden geregistreerd, inclusief dubbele 
controle voor risicovolle medicatie. Daarnaast is het 
mogelijk om in een paar klikken direct bij de apotheek 
medicatie te bestellen en kun je beschikken over het 
meest recente doseerschema van bloedverdunners 
van de trombosedienst. Kortom, Medimo is een stuk 
techniek dat de kans op fouten kleiner maakt en het 
medicatiegebruik veiliger.

Wolk, de onzichtbare heupairbag
De Wolk is een comfortabel en slim hulpmiddel dat 
onder kleding gedragen wordt. Deze Nederlandse 
uitvinding is bedoeld voor mensen die zich niet veilig 
voelen bij het lopen. De Wolk lijkt op een riem en zit 
vol met sensoren die 500 keer per minuut bewegingen 
registreren. Een val wordt direct door het systeem 
herkent: voordat de drager de grond raakt wordt een 
airbag opgeblazen rond de heup zodat de val zacht 
is. Tegelijkertijd ontvangt de thuiszorgmedewerker 
een SMS met de locatie van de drager. De drager zelf 
kan ook met de Wolk digitaal alarm slaan. De Wolk 
heupairbag geeft mensen een gevoel van veiligheid, 
wij merken dat de angst voor vallen echt afneemt. 
Technologie op z’n best dus!

Science fiction in 
de thuiszorg!
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Incontinentie
Absorberend en Afvoerend

Diabetes
Meters, Teststrips en Lancetten

Stomamateriaal
Colo-, Ileo- en Urostoma's

Wondzorg
Bescherming en Verzorging

Hygiëne en Facilitair
Reiniging en Desinfectie

Voor meer informatie
over ons uitgebreide assortiment,

neem vrĳblĳvend contact met ons op
zorgadviseurs@eldercare.nl

Met ElderCare gaat u
opgewekt en goed

voorbereid de lente in...

Al uw medische en
facilitaire hulpmiddelen

bĳ één leverancier!
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Noodzakelijke voorziening
Gelukkig werd het Haags Ontmoeten 
aangeduid als noodzakelijke 
voorziening waardoor we, van 
maandag tot en met zaterdag tussen 
10.00 en 16.00 uur, in aangepaste 
vorm open kunnen blijven. Maximaal  
8 clienten mogen op de locatie 
aanwezig zijn. Bij drukbezochte 
activiteiten maken we daarom 
gebruik van een inschrijflijst. 

Op veler verzoek gaat de bingo, elke 
1e maandag van de maand, gewoon 
door. In plaats van 1 groep, bieden 
we het nu aan in 2 groepen van  

8 personen. Kleinere groepen, maar 
het enthousiasme is er niet minder 
om! 

Nu het voorjaar aanbreekt, worden 
er ook meer buitenactiviteiten 
georganiseerd, bijvoorbeeld iedere:

 Maandagochtend, 
 van 11.00 – 12.00 uur, 
 ‘samen in beweging’ 

(stoelgymnastiek)
 Vrijdagmiddag, 

 van 10.00 – 12.00 uur, 
 wandelen door de wijk (mits het 

weer het toelaat).

Haags Ontmoeten in coronatijd

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:

Het Haags Ontmoeten in Het Zamen is voor veel ouderen en mantelzorgers een fijne 

plek in de wijk waar je binnen kunt lopen. Het is een plek om te ontmoeten, maar ook 

om ervaringen te delen, vragen te stellen over bijvoorbeeld zorg en welzijn of om te 

ontspannen. De koffie en thee staan altijd klaar en we bieden verschillende activiteiten aan. 

(Ervaren) Handen in de zorg! Dat is wat we nodig 
hebben bij Stichting Eykenburg. Nieuwe collega’s 
of het nu gaat om casemanagers dementie, 
huishoudelijke medewerkers, verpleegkundigen of 
activiteitenbegeleiders. Alle hulp is welkom! Vele handen 
maken tenslotte licht werk. Aan het bed, in de wijk of bij 
de cliënt. 

Daarom namen we de afgelopen periode deel aan twee 
banenmarkten. De ‘Ontdek de Haagse ouderenzorg’ 
aan het begin van maart en de ‘Ontdek de zorgweek’ 

van 22 t/m 27 maart. Natuurlijk willen we daarin goed 
én onderscheidend voor de dag komen, zodat we veel 
leuke en enthousiaste collega’s kunnen werven. En 
wat is daarvoor beter dan het inzetten van onze eigen 
zorgkanjers! Zij maken tenslotte het verschil! 

En dat dat ook nu het geval was, werd al snel duidelijk! 
We hebben zeer veel leuke en enthousiaste sollicitaties 
gekregen. Mocht je iemand weten of wil je zelf solliciteren 
naar een leuke baan bij ons? Neem dan contact met ons 
op via werkenbij@eykenburg.nl. 

Trots op onze zorgkanjers!Trots op onze zorgkanjers!
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In de afgelopen edities hebben we u geïnformeerd over onze visie ‘Leefcirkels’ waarmee 

wij onze cliënten met dementie meer bewegingsruimte willen geven en hun dagelijkse 

leven meer willen normaliseren. Een onderdeel van de leefcirkels op beide locaties vormt 

onze belevingstuin. Of in het geval van Het Zamen eerder een belevingsdaktuin.

Herinneren centraal 
In deze prachtige tuinen staan naast herinneringen en het 
prikkelen van de zintuigen verschillende uitgangspunten 
centraal zoals bewegen, ontwikkelen, oriënteren en 
voelen. Het bezoeken van deze therapietuinen is voor 
de cliënten een avontuur op zich! Zij kunnen de tuinen 
ontdekken met alle spel- en geheugenelementen, 
de verschillende muurdecoraties, de beplanting zien 
groeien en bloeien en samen plezier maken tijdens de 
verschillende doe-activiteiten. De zon begint te schijnen, 
de terrassen liggen er uitnodigend bij, nog even en 
dan worden de pictogrammen geplaatst met QR-codes 
die verwijzen naar de verschillende opdrachten en 
belevingen. Kortom, een tuin waar we met zijn allen volop 
van kunnen genieten!

Wat treft u aan?
 Het iconische ADO Den Haag Kassahuisje
 Ringwerpbaan
 Boter, kaas & eieren spel
 Serre met Surinaamse invloeden
 Scheveningse duin
 Zelf muziek maken met behulp van de

 componeertegels
 Regenboogpergola
 Vogels die u kunt laten zingen

En natuurlijk kunt u uitgebreid genieten op de prachtige 
terrassen!

Verkennen van de Verkennen van de 

belevenistuinen kan beginnen!belevenistuinen kan beginnen!
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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

Transferconsulenten

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

LENTE

‘Een voorspoedig nieuwjaar’ was het juiste oplossing van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij hebben zeer 
veel juiste reacties mogen ontvangen. Mevrouw T. Soerourirjo - Pawiro 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 mei 2021. 

D E Z A A I E N T U L P E N

N A T U L E N T E B L O E M

U V R L T R E K V O G E L S

Z O N N I G M M E S E O L B

V O O O N E S T J E S P S T

J R S E I Z O E N I U I E T

O J U E D IJ T E G R A A J M

N A R C I S S E N B N B T H

G A A A H S R I S E E L E Y

E R R U U T A N N T I O M A

N O O K I T B T E N E E M C

K N O P P E N A L E O I A I

A R V O G E L S A L R E L N

K A S E J F L A K R G N T T

BLOEIEN
BLOESEM
GROEIEN
HYACINT
JAARGETIJDE
JONGEN
KALFJES
KNOPPEN
KROKUSSEN
LAMMETJES
LENTEBLOEM
LENTEBRIES

MEI
NARCISSEN
NATUUR
NESTJES
SEIZOEN
TREKVOGELS
TULPEN
VOGELS
VOORJAAR
VRUCHTBAAR
ZAAIEN
ZONNIG
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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. 

Totale zorg- en dienstverlening: 

 Verpleeghuiszorg
 Verzorgingshuiszorg
 Aanleunwoningen
 Dagverzorging
 Diagnostisch centrum
 Appartementen voor echtparen
 Hospice
 Thuiszorg
 Huishoudelijke hulp
 Persoonsalarmering
 Ontmoetingscentrum
 Casemanagement dementie
 Partnerafdeling

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

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


