
UITGAVE VAN ST I C H T I N G E Y K E N B U RG DEN HAAG, JAARGANG 17, NUMMER 3, S E PT E M B E R 2021

“Leave me alone”“Leave me alone”

Optimale beleving 
eten en drinken voor 
al onze cliënten

Innovatieve aanpak 
om de Thuiszorg te 
ontdekken 

De impact van 
Alzheimer

De gezichten van 
Stichting Eykenburg



september 2021 •  INFO K R U I S PUNT 3

InfoKruispunt 
17e jaargang, nummer 3
September 2021
 
InfoKruispunt is een uitgave van 
Stichting Eykenburg en verschijnt 
vier keer per jaar voor cliënten, 
medewerkers, betaalde en onbetaalde 
professionals en externe relaties van 
Stichting Eykenburg.
 
Oplage 
2.500 exemplaren

Redactie
Karin Baak
Desiree Bijker
René Offers
Nanda Bechtholt
Leonie de Roo
Leny van der Vliet
Lia Moret 
Anja van der Form 
Eric Sluiter
Carin Hoefmans

Eindredactie en productie
Nanda Bechtholt

Vormgeving en druk
VVC BV

Fotografie
Bart Versteeg 
Medewerkers Eykenburg

Adverteren
pr@eykenburg.nl

Bezoekadres
Huize Eykenburg,
Kruisbessenstraat 12 2564 VD Den Haag
Het Zamen, 
Esperantostraat 12 2518 LH Den Haag

Kopij kunt u toesturen naar:
Stichting Eykenburg
Redactie Infokruispunt
Postbus 64627
2506 CA Den Haag
E-mail: redactie@eykenburg.nl
Telefoon: 070 - 750 70 00
 
De redactie kan kopij inkorten, 
aanpassen of weigeren. Uitgever en 
redactie zijn niet verantwoordelijk voor 
uitspraken van personen. Aan de inhoud 
kunnen geen rechten worden ontleend.

© Stichting Eykenburg 2021

ColofonColofon VoorwoordVoorwoordInhoud

8 10

24 28

3 Voorwoord

4 Korte berichten

6 Innovatieve aanpak 
 om de Thuiszorg te  
 ontdekken

8 Werken in de wijk is 
 zo bijzonder

10 “Leave me alone”

12 “Er is een afhankelijk-
 heidsrelatie tussen ons 
 ontstaan.”

13 De impact van Alzheimer

14 “Ze heeft eindeloos 
 veel krediet bij mij.”

16 “Ik mis haar enorm.”

18 “We hebben samen 
 leuke gesprekken.”

20 Uit de bus klappen

21 Terug naar het jaar...

22 Activiteiten Haags 
 Ontmoeten 

23 Column: “Ik motiveer 
 anderen ook hun 
 droom te 
 verwezenlijken.”

24 Een optimale beleving 
 van eten en drinken
 voor al onze cliënten

26 Geslaagde activiteiten 
 rondom kwartaalthema 
 ‘voeding en vocht’

27 De cliëntenraad zoekt 
 nieuwe leden

28 De gezichten van 
 Stichting Eykenburg

34 Neemt u gerust contact 
 met ons op

35 Prijspuzzel

Wanneer ik door 

de twee locaties 

van Stichting 

Eykenburg loop, 

word ik veelvuldig 

enthousiast en 

vriendelijk begroet 

door medewerkers, 

cliënten en gasten. 

Een beleefd en 

vriendelijk gebaar 

waar ik altijd weer blij 

van word.

Nu ken ik veel cliënten en medewerkers, in ieder geval van gezicht, maar 
regelmatig kom ik ook voor mij onbekende gezichten tegen. Aan de werkjasjes, 
badges en keycords zie ik of het cliënten of medewerkers zijn. 

Voor u als cliënt of gast zal dit niet anders zijn. Ik kan mij dan ook voorstellen 
dat u soms denkt: “Wie zijn deze medewerkers van Stichting Eykenburg en 
welke verhalen schuilen er achter deze vaak vrolijke gezichten?”. In deze editie 
richten wij daarom het spotlicht dan ook op een aantal van onze pareltjes in de 
zorg. De kans is groot dat u deze gezichten hierna niet meer vergeet!

Ons vorige nummer stond geheel in het teken van ‘vrijheid’ in het verlengde 
van ons kwartaalthema ‘gemotiveerd omgaan met vrijheidsbevordering’. Het 
thema is een succes gebleken en in het kader van dit thema hebben leuke, 
zinvolle en leerzame activiteiten plaatsgevonden, zowel voor cliënten als voor 
mijn medewerkers. Dit kwartaal staat ‘alles omtrent voeding & vocht’ centraal 
en daar kan natuurlijk iedereen zich wel iets bij voorstellen. Wie houdt er 
niet van een lekkere maaltijd en een gezellig etentje? In de zomer een lekker 
stuk watermeloen, een ijsje of een frisse salade en in de winter uiteraard een 
lekkere kom ‘snert’ met roggebrood en spek. Zoveel mensen, zoveel smaken! 

Buiten het feit dat eten en drinken onze eerste levensbehoeften zijn, heeft 
het ook een sociaal aspect. Gezellig samen naar een restaurant, samen koken 
of koffie drinken met wat lekkers erbij. Voor onze cliënten en medewerkers 
worden er leuke en smaakvolle activiteiten georganiseerd gerelateerd aan dit 
heerlijke thema. Onze visie op voeding hebben we ook herzien met als rode 
draad uiteraard de persoonsgerichte benadering van onze cliënten.

Verder besteden we in dit InfoKruispunt aandacht aan Alzheimer. In 
drie portretten nemen wij u samen met hun mantelzorgers mee naar de 
belevingswereld van onze cliënten met deze nare en verwarrende ziekte.

In onze coverstory vertelt mevrouw Kosijungan op geheel eigen wijze haar 
verhaal. Maar ook het verhaal van haar zus en mantelzorger Lydia komt aan 
bod. Mantelzorgers zijn belangrijke schakels in het leven van onze cliënten, 
voor wie het altijd schipperen is tussen de zorg voor hun naaste en het hebben 
van een ‘eigen leven’. We hebben elkaar zo hard nodig, maar hoe vinden we de 
juiste balans?

Zoals u ziet hebben wij weer genoeg leuke, mooie en interessante informatie 
en verhalen met u te delen.

Veel leesplezier gewenst.

Alex Reede
Raad van Bestuur
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Korte berichten

Eerste wensen cliënten komen uit
Tijdens de dag van het Humanisme hebben onze cliënten 
hun wensen in de wensboom gehangen. Die wensen 
liepen uiteen van een tripje naar Scheveningen, vele 
handkusjes ontvangen tot lekker uiteten gaan en een 
bezoek aan de Haagse markt. Onze collega’s van Welzijn 
lieten reeds de aantal wensen in vervulling gaan. De 
allereerste, het eten van een overheerlijk tompouce 
was de wens van de heer Dawlat van Pablo Picasso. Met 
een ‘reuze tompouce-kar’ werd hij blij verrast en kon hij 
met al zijn medebewoners genieten van het uitkomen 
van zijn wens! De heer Spiering wilde graag een bos 
bloemen ontvangen en die dan weer doorgeven aan een 
ander. Wat een prachtig gebaar! Aangezien afdeling 2a 
heel graag een bos bloemen wilde geven aan collega 
Jasminka, was zij uiteindelijk de gelukkige van deze 
‘ketting bos bloemen wens’. Een prachtig en ontroerend 
gebaar. 

In memoriam: de heer Secrève
In het vorige nummer stond de heer Secrève samen met 
zijn lieve vrouw op de voorpagina van ons magazine. Zijn 
vrouw Anneke gaf een interview over de impact van de 
ziekte van haar man op hun beider levens. Het was een 
eerlijk, openharig en ontroerend verhaal. Een verhaal 
wat zeer veel reacties opleverde. Groot was dan ook de 
schok en het verdriet toen de heer Secrève kort na het 
verschijnen van het magazine kwam te overlijden. Wij 
wensen Anneke heel veel sterkte toe met dit grote verlies, 
maar zijn dankbaar dat we hun liefde in de spotlight 
hebben mogen zetten. 

Stichting Vrienden van Stichting 
Eykenburg zoekt donateurs
De Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg zet 
zich in voor die extra’s die niet uit het reguliere (zorg)
budget betaald kunnen worden. Extra’s die het leven 
voor onze cliënten aantrekkelijker en plezieriger 
maken. Dit kan door het werven van gelden en/of 
goederen en diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het organiseren van leuke uitstapjes, het realiseren 
van een bijzonder optreden of zoals nu het geval was 
het inzamelen van geld voor de duo-fiets voor Het 
Zamen. U kunt ook vriend worden van deze stichting 
en hen steunen in het bieden van deze extra’s voor 
onze cliënten, bijvoorbeeld via een donatie. 
Mocht u dat overwegen of meer informatie wensen 
over de Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg 
neem dan contact op met ons directiesecretariaat via 
secretariaat@eykenburg.nl of via 070 - 750 73 70.

Ook Haags Ontmoeten-Ook Haags Ontmoeten-
locatie in Huize Eykenburglocatie in Huize Eykenburg

Op 1 oktober opent een tweede locatie van Haags 
Ontmoeten, een initiatief van de gemeente Den 
Haag, haar deuren bij Stichting Eykenburg. Ook in 
Huize Eykenburg kunnen dan drie dagen per week 
mantelzorgers en zelfstandig wonende Haagse 
ouderen zonder afspraak binnen lopen en deelnemen 
aan de activiteiten dan wel een kopje koffie of thee 
drinken. Met de komst van deze tweede Haags 
Ontmoeten kunnen we op beide locaties Haagse 
ouderen een plek bieden waar zij kunnen ontspannen 
en deel kunnen nemen aan de activiteiten. Voor 
mantelzorgers is het een plek waar zij hun zorgen 
kunnen delen, vragen kunnen stellen en andere 
mantelzorgers kunnen ontmoeten. Uiteraard houden 
we u op de hoogte van de activiteiten. 

Nieuwe duo-fiets voor  Nieuwe duo-fiets voor  
Het ZamenHet Zamen
Bewegen is goed voor iedereen. En fietsen is voor veel 
van onze cliënten een geschikte vorm van sporten. 
Het is een matige vorm van inspanning, maar het 
heeft een positieve uitwerking op het geluksgevoel, 
gevoel van vrijheid en welbevinden. Beschikten we 
op Huize Eykenburg al over een duo-fiets, dankzij de 
hulp en steun van ‘Stichting Vrienden van Stichting 
Eykenburg’ kon er voor Het Zamen ook een nieuwe 
duo-fiets aangeschaft worden! Onder toeziend oog 
van collega Manolito wordt deze fiets ingezet voor 
zowel de dagbesteding als voor de cliënten die bij 
ons verblijven. Weer of geen (stralend) weer deze 
zomer, onze cliënten maken er zowel binnen als buiten 
dankbaar gebruik van. 

Pablo Picasso wordt Praktijk-
leerafdeling van Het Zamen

Na het succes van afdeling 2, de praktijkleerafdeling 
in Huize Eykenburg, krijgt Het Zamen nu ook zijn 
eigen praktijkleerafdeling. Met deze tweede afdeling 
bieden we opnieuw studenten de mogelijkheid in 
de praktijk kennis en ervaring op te doen. Samen 
leren en ontwikkelen staat ook op deze nieuwe 
praktijkleerafdeling centraal en waar mogelijk worden 
de opgedane kennis en ervaringen stichtingbreed 
gedeeld. Uiteraard staan de leerlingen er niet 
alleen voor. Teamleider Laura en haar professionele 
team begeleiden en ondersteunen de studenten 
samen met praktijkopleider Gerry en de docenten 
van het ROC Mondriaan. Naast het bieden van 
een leuke en leerzame stageplaats, nemen we zo 
ook, kijkend naar het tekort aan goed opgeleid 
personeel op de arbeidsmarkt, onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Zo willen wij jonge en 
toekomstige collega’s opleiden en behouden voor de 
zorgsector. Uit ervaring blijkt dat sommige studenten 
graag bij ons terugkomen om te werken!

Strategische samenwerking Strategische samenwerking 
HWW zorg en Stichting HWW zorg en Stichting 
Eykenburg Eykenburg 

Stichting Eykenburg is een samenwerking aangegaan 
met HWW zorg voor stadsdeel Centrum. HWW 
zorg werkt net zoals Stichting Eykenburg vanuit 
de persoonsgerichte zorggedachte, is actief in het 
Centrum en onze zorgexpertises vullen elkaar aan. 
Zowel in de verpleeghuizen als in de wijk. In de 
periode die nu volgt, worden de mogelijkheden 
bekeken van het gezamenlijk bieden van een 
compleet zorgaanbod aan cliënten en bewoners 
in stadsdeel Centrum. Tevens wordt onderzocht 
of verpleeghuis De Schildershoek van HWW zorg 
herontwikkeld kan worden tot een ‘Wereldhuis’ 
met een zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van 
cliënten en bewoners in de Schilderswijk. Hoe de 
samenwerking in de praktijk vorm gaat krijgen in 
stadsdeel Centrum, specifiek de Schilderswijk, is 
vooralsnog niet duidelijk. Dat wordt de komende 
maanden bekeken. Uiteraard houden we u hiervan 
op de hoogte. 
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Teamoverstijgend
Thuiszorg bieden we met twee teams, maar de pilot 
voor de praktijkleerafdeling is teamoverstijgend. De 
teams werken in verschillende wijken, dat betekent 
verschillende culturen en dus verschillende zorgvragen. 
Door in verschillende wijken je ervaringen op te doen, 
maximaliseer je eigenlijk de ontwikkeling van de stagiaires 
en leerlingen. Iedere cliënt heeft nu eenmaal zijn eigen 
(zorg)problematiek. 

Buddysysteem
Of de praktijkleerafdeling een succes wordt? Daarvoor 
is Eric niet bang. “Kwestie van garanderen dat iedereen 
begeleiding heeft. En dat is een kwestie van goed plannen 
en roosteren. De stagiaires en leerlingen lopen letterlijk 
mee met ervaren verpleegkundigen. In het begin word 
je aan de hand meegenomen en kijk je toe, daarna 
mag je onder begeleiding zelf aan de slag. Iedere dag 
bespreken ze wat er gedaan is, waarom het op die manier 

is uitgevoerd en wat het met je doet. Samen reflecteren 
en aandacht geven, daar draait het om. Daarnaast krijgt 
elke stagiaire of leerling twee buddy’s ter ondersteuning. 
De stagiaires en leerlingen mogen niet gaan ‘zwemmen’, 
dan ervaar je geen steun en lopen wij kans om geweldige 
toekomstige collega’s kwijt te raken en zij de kans op een 
mooie zorgbaan.” 

Thuiszorg 2.0
De praktijkleerafdeling brengt niet alleen voor de 
stagiaires en leerlingen voordelen met zich mee, 
maar voor alle collega’s. “Door de verschillen in 
opleidingsniveau hebben ze andere leervragen. We 
zullen dus binnen het team kennis moeten delen en 
voor iedereen (klinische) lessen gaan verzorgen. Ook ten 
aanzien van mogelijke technische ondersteuningen in de 
wijk, bijvoorbeeld automatische medicijnuitgifte via een 
geautomatiseerd systeem zoals Medido of de inzet van 
beeldschermzorg kunnen we leren van de kennis die zij 
meebrengen. Dit is echt een unieke aanpak waar we voor 
gekozen hebben bij Stichting Eykenburg”, aldus Eric. “We 
zijn er van overtuigd dat het voor iedereen zijn vruchten 
gaat afwerpen. En dat ook dit weer bijdraagt aan het 
innoveren van de thuiszorg.” 

Dat Stichting Eykenburg een ouderenzorg organisatie is met twee verpleeglocaties, dat 

weet iedereen. Maar dat wij meer bieden, zoals thuiszorg, dát is niet altijd bekend. 

Terwijl het zo’n prachtige baan is en er zoveel ontwikkelingen zijn zoals het opzetten 

van een praktijkleerafdeling, aldus Eric Sluiter, teamleider extramurale zorg. Tijd om de 

thuiszorg te ontdekken. 

“De thuiszorg is zo’n mooie baan. Anders dan in een 
verpleeghuis stap je bij thuiszorg letterlijk iemands wereld 
binnen. Je leert de cliënt daardoor snel goed kennen, 
hoe het reilt en zeilt in de woning, hoe iemand met 
zaken omgaat, je kunt er veel uit opmaken. Het gaat om 
een stukje vertrouwen geven én verdienen. Naast de 
zorgtaak moet je goed kunnen signaleren, anticiperen op 
onverwachte omstandigheden en zelfstandig besluiten 
kunnen nemen. Je hebt een uitgebreid scala aan 
competenties nodig. Je bent dan wel solo aan het werk, 
maar je bent niet alleen. Hulp vragen kan aan je collega’s. 
Stel je voor, je treft je cliënt op de grond naast zijn bed 
aan, dan check je hoe het met de cliënt is gesteld, troost 
hem of haar en ga je na of er sprake is van letsel. Je belt 
met je collega om de cliënt overeind te helpen, en pas als 
alles goed is, begin je aan de eigenlijke zorgtaken. 

Jezelf laten zien
In de thuiszorg wordt dus meer van je gevraagd, maar je 

kan er ook meer van jezelf laten zien. En dat maakt het vak 
zo schitterend. Je bent een wezenlijk onderdeel van een 
netwerk. Je hebt contact met verschillende specialisten 
zoals de huisarts, fysiotherapeut en bijvoorbeeld de 
wondverpleegkundige. Daarnaast heb je regelmatig 
contact met de familie. In de wijk ben jij degene die de 
regie voert. Onbegrijpelijk dat niet iedere verzorgende in 
de thuiszorg wil werken!”, lacht Eric. 

Praktijkleerafdeling 
Hij vervolgt: “Er staan een hoop mooie ontwikkelingen op 
stapel. Ontwikkelingen waarbij het natuurlijk draait om 
het centraal stellen van de cliënt, het geven van de beste 
zorg en het maximaliseren van de samenwerking. En dat 
kan op verschillende manieren. Zo zijn we recent een pilot 
gestart voor het opzetten van een praktijkleerafdeling 
in de wijk, waarbij samenwerken en opleiden centraal 
staan. In de verpleeghuizen is deze aanpak al zeer 
succesvol gebleken. We willen leerlingen, instromers en 
zij-instromers laten zien hoe boeiend en afwisselend de 
thuiszorg is,” aldus een enthousiaste Eric. “We beginnen 
in totaal met 6 stagiaires en leerlingen, maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat dat aantal snel groeit.”

Innovatieve aanpak om Innovatieve aanpak om 

de Thuiszorg te ontdekkende Thuiszorg te ontdekken
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“Het gaat om vertrouwen 
geven én verdienen.”

“Ontwikkeling van stagiaires 
en leerlingen maximaliseren.”

Samen voor  
uw gezondheid!

persoonlijk advies van onze apothekers

altijd open op zaterdag van 9-13 uur

wij bezorgen gratis aan huis

wij verzorgen uw herhaalmedicatie  
en uw recept

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306

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

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m

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

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
www.apotheekvanlaaren.nl
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Froukje is een 

duizendpoot en vindt 

mensen fascinerend. 

Ze ontwikkelde zich 

tot verzorgende IG, 

deed ervaring op in 

een ziekenhuis en in 

verpleeghuizen en werkt 

momenteel met veel 

plezier in de thuiszorg als 

contactverantwoordelijke 

en praktijkdeskundige 

infectiepreventie. “Dat 

een-op-een contact met 

een cliënt maakt het werk 

in de wijk zo bijzonder. 

Er speelt zich heel wat af 

achter de voordeur. Dat 

persoonlijke karakter, dat 

raakt mij enorm.”

“Werken in de wijk is“Werken in de wijk is

zo bijzonder.”zo bijzonder.”

Froukje is begonnen in de zorg als Helpende, daarna 
volgde ze de opleiding tot Verzorgende IG. In haar 
ontwikkeling heeft ze met veel doelgroepen te maken 
gehad, wat erg leerzaam was. Daarnaast deed ze ook 
vrijwilligerswerk, als hulp in de keuken en bediening 
waar mensen met een geestelijke beperking of 
psychiatrische problemen kwamen eten. Die ervaringen 
neemt ze nu dagelijks mee bij haar werk in de wijk. 

“Mensen thuis durven hun persoonlijkheid te laten 
zien. Ze voelen zich veiliger. Dat is wezenlijk anders 
dan in het verpleeghuis. De ervaring die ik heb, is dat 
mensen, zodra ze niet in hun vertrouwde omgeving zijn, 
minder van zichzelf laten zien.” Volgens Froukje is dat 
directe persoonlijke contact een goede basis voor de 
vertrouwensband die ontstaat: “Van sommige cliënten 
word je Contactverantwoordelijke en neem je de zorg 
als het ware van ze over. Zo kun je in overleg met de 
cliënt en bijvoorbeeld een huisarts, sociaalpsychiatrisch 
verpleegkundige of andere behandelaar de zorg 
heel persoonlijk op iemands situatie afstemmen. 
Die mate van betrokkenheid, het samenwerken en 
het vertrouwen dat je krijgt, geeft ontzettend veel 
voldoening.”

Geluksmomentje
Op de vraag of werken in de wijk eenzaam is, schudt 
Froukje ontkennend haar hoofd. “Ook al werk je een-
op-een bij een cliënt, je kunt elke dag terugvallen 
op je team. In die zin doe je het werk samen. De 
zorgafspraken die je met een cliënt hebt afgestemd, 

worden door het team opgepakt. Leidt het tot een 
verbetering in de gezondheidssituatie, dan is dat een 
heus geluksmoment. Daar doe je het voor, met elkaar! 
Maar het vraagt ook veel van jezelf, want je moet je 
kunnen aanpassen aan iedereen die je tegenover je 
krijgt. Het helpt als je niet bang bent nieuwe mensen 
te ontmoeten. Elke nieuwe cliënt is als een puzzel. 
Het werk is daardoor erg gevarieerd. En je bent lekker 
buiten, dat uitwaaien op de fiets is heel fijn.”

Mooie zorgmomenten
Corona is een onderdeel van het dagelijks leven 
geworden. Froukje: “Ons werk speelt zich af in de 
nabijheid van de cliënt. Het maakt dat je extra alert bent 
op veranderingen in iemands gezondheid. Een hoestje 
hoeft niet zomaar een hoestje te zijn. Daarnaast zie je 
dat eenzaamheid een actueel onderwerp is geworden. 
Daarom is het juist zo belangrijk je tijd te nemen voor je 
cliënt. 

Tijdens het zorgmoment praten we er samen over, dat 
zijn heel persoonlijke gesprekken waarin we kijken wat 
nog wel kan. Dat levert prachtige verhalen op. En de 
cliënt kan weer vooruit. Dat heeft mijn beeld van de 
thuiszorg wel veranderd. Ik dacht altijd dat het anders 
was, dat het minder diepgang heeft dan ik nu ervaar. 
Het is een prachtig vak en ik zou willen dat anderen die 
nog geen duidelijk beeld hebben van de thuiszorg, zich 
eens goed laten informeren. Als je er voor open staat, 
gaat er een wereld voor je open!”

“Je stapt echt in iemands 
wereld, de mensen thuis 

zijn authentiek.”

Sabrina vertegenwoordigt de Thuiszorg Sabrina vertegenwoordigt de Thuiszorg 
Onze Sabrina heeft namens Stichting 
Eykenburg meegewerkt aan een fotoshoot van 
werkgeversorganisaties ZorgZijnWerkt & Care2Care. 
Deze twee bedrijven fuseren en bij de nieuwe naam, 
ZWConnect, hoort een nieuwe website! Daarvoor 
waren ze op zoek naar modellen en Sabrina werd 
samen met de heer De Jong uitgekozen om landelijk de 
thuiszorg te vertegenwoordigen. “Een mooie manier 
om de zorg positief in beeld te brengen,” volgens de 
heer De Jong en zijn familie.

Het is nog even wachten, maar binnenkort zien we onze 
Sabrina terug op de website van ZWConnect. 

Benieuwd naar jouw persoonlijke mogelijkheden 
in de wijk? Of wil je weten wat de thuiszorg precies 
inhoudt? Meld je dan aan en stuur een bericht naar 
werken@eykenburg.nl. Je bent van harte welkom!
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Klein wondertje
Nu komt ze twee keer week naar 
de dagbesteding. Ik vind dat echt 
een klein wondertje. Iemand die 
zo graag geïsoleerd leeft, komt nu 
zelfstandig met de taxi naar ons. 
Ze maakt steeds meer contact 
met anderen, alhoewel ze haar 
voorkeuren heeft. Maar wie niet? 
Meedoen aan de activiteiten, 
dat doet ze liever niet, maar 
vandaag zag ik dat ze het naar 
haar zin had bij de rummikub. 
Of althans zo leek het,” zegt 
Jeroen met een kleine glimlach. 
“De zorg die we geven is zeer 
persoonsgericht. We kijken wat 
past bij haar en haar leefsituatie 
en stemmen daar haar bezoeken 
aan de dagbesteding op af. Alles 
uiteraard in samenspraak met 
haar zus.”

Krant
Mevrouw Kosijungan: “De 
meeste activiteiten vind ik niet zo 

interessant. Daarom neem ik mijn krant mee. Die lees ik 
hier uitgebreid. Ik kan een hoop niet meer, maar boeken 
lezen dat lukt gelukkig nog steeds. Daar ben ik heel 
dankbaar om. Ik lees liever dan dat ik naar buiten ga of 
iets sociaals moet doen. Ik heb daar vaak niet zo’n zin in. 
Het kost me nu alleen wel heel veel moeite om een boek 
uit te zoeken. De begeleiders hier vind ik wel aardig. Ik 
ben dat soms niet. Een dame zei laatst dat ze het fijn vond 
hier te zijn. Toen zei ik meteen, nee hoor het is helemaal 
niet fijn. Het probleem is dat als ik een slecht humeur heb, 
ik ga trappen,” zegt ze zachtjes.

Argentijnse tango
“Ik ben veel vergeten, al mijn hobby’s en kan ook niet 
alles meer. Ik ben behoorlijk creatief. Zo breide ik graag. 
Bij voorkeur sokken omdat dat eigenlijk driedimensionaal 
is. En dansen! Dat deed ik ook.” Een glimlach verschijnt op 
haar gezicht. “De Argentijnse tango bijvoorbeeld samen 
met mijn vriend. Of Rock & Roll. In totaal drie dansen, 
maar die derde, ben ik even vergeten. Bridgen lukt ook 
niet meer. Ik weet het niet meer. Maar mijn hersenen 
moeten wel aan het werk blijven. Misschien als ik het 
regelmatig doe dat ik het dan weer kan. Wat vreselijk dat 
ik dat allemaal moet missen.”

Lydia, de zus van mevrouw Kosijungan, is haar 
mantelzorger. Mevrouw Kosijungan: “Ik heb het mijn zus 
best moeilijk gemaakt. Natuurlijk begrijp ik wat ze me 

vraagt, maar ik ben het gewoon vaak niet met haar eens. Ik 
hoef niet ieder dag naar buiten en elke dag douchen vind 
ik eigenlijk onzin. Maar, ik word wel heel goed door haar 
verzorgd. Ze regelt een hoop voor me. Mijn huis, er staat 
altijd wel iets te eten voor mij in de koelkast, zij doet de 
betalingen en regelt mijn kleding. Kijk! Deze schoenen zou 
ik zelf niet gekozen hebben, maar ze zijn wel leuk, niet?” 
Ik beaam dat. Sportief chique zijn ze. We lachen samen. 
Mevrouw Kosijungan vervolgt: “Als ik een compliment heb 
gehad, zeg ik dat ook bij thuiskomst tegen haar.” 

Op mijn oren zitten
Er komt één keer per week iemand die schoonmaakt. Dat 
is heel fijn. Anders hoorde ik steeds wat ik moest doen; 
mijn bed opmaken, schoonmaken etc. Dat werd ik zat. 
En dan werd ik kwaad. Maar denk je dat ik het leuk vind 
om zo te doen? Mensen moeten niet proberen vat op 
mij te krijgen. Ik vind het best lastig als mensen mij tegen 
spreken. Ik ga dan op mijn oren zitten en luister niet.” 

Mezelf kwijtgeraakt
Mevrouw Kosijungan besluit: “Volgens mij heb ik het nooit 
tegen haar gezegd dat ik wel vind dat ze het goed doet. 
Ik verlies dus mijn verstand en dat vind ik erg voor haar. 
Ik zit er niet mee, heb er ook niet om gehuild. Ik kan het 
namelijk niet tegenhouden, maar ik ben wel woedend! Ik 
ben mezelf kwijtgeraakt als gevolg van ‘die rommel in mijn 
hoofd’ zoals ik dat noem. En dat geeft veel frustratie.”

“Leave me alone”“Leave me alone”

Die woorden worden uitgesproken door Henriëtte Kosijungan, ook wel mevrouw Koos genoemd. Ze 

vervolgt: “Wat ik prettig vind, is alleen zijn. Zo heb ik altijd geleefd.” Mevrouw Kosijungan komt pas 

sinds de coronamaatregelen het weer toelaten twee keer per week met een taxi naar de dagopvang. 

Eigenlijk uitzonderlijk aangezien ze erg op haar zelf is. Het liefste is ze alleen thuis. Meedoen met 

de activiteiten, dat doet ze liever niet. “Leave me alone, denk ik dan. Ik lees liever mijn krant.” Het 

openhartige verhaal van mevrouw Kosijungan (74) over het effect van Alzheimer op haar leven. 

“Dat op mezelf zijn, heb ik altijd al gehad. Ik vond de wereld 
waarin ik wilde zijn in mijn boeken. Boeken zijn prachtig! Ik 
ben letterlijk niet aanspreekbaar als ik lees. Misschien minder 
leuk voor anderen, maar het werd altijd geaccepteerd. 
Ik wilde graag veel leren, heb dat ook gedaan en door te 
lezen kon ik dat blijven doen. Tot twee jaar geleden. Toen 
ben ik een paar keer gevallen. Samen met mijn zus Lydia 
ben ik naar de huisarts gegaan. Ik was heel bang dat ik zou 
hebben wat mijn oma en moeder ook hadden. Iets met 
vergeetachtigheid. Ik weet het woord nu ook even niet. Bij 
het maken van de testen wist ik het al; ik dacht dit hoort zo 
niet. Ze vinden vast iets in mijn hoofd.” Op de vraag of de 
diagnose van Alzheimer een klap voor haar was zegt ze: “Het 
klinkt vast raar, maar ik had me dus al voorbereid. Dus nee. 
Het is gewoon zo. Ik ben nummer drie.”

Dagbesteding
Mevrouw Kosijungan komt sinds een paar maanden 
naar de dagbesteding in Het Zamen. Jeroen Jongejan, 
begeleider dagbesteding: “Het is heel bijzonder dat ze hier 
komt. Het is een dame die zich volledig wilde afsluiten van 
alles en iedereen. Slechts een paar vertrouwelingen liet 
ze toe in haar huis en haar wereld en dat meestal voor 
een kort moment. We zijn via haar zus Lydia in contact 
met haar gekomen. Tijdens de coronaperiode konden 
we mevrouw Kosijungan individuele begeleiding bieden. 
Samen een wandeling maken bijvoorbeeld. 

Samen met de nieuwe casemanager Patricia Vermeulen 
is er een oplossing gezocht om de creatieve talenten 
van mevrouw Kosijungan te stimuleren. Ze gaat 
nu twee keer per week naar Siena, centrum voor 
kunstzinnige dagbesteding en individuele begeleiding, 
waar mevrouw Kosijungan weer aan het boetseren en 
aan het schilderen is geslagen. Daarnaast komt ze een 
keer per week naar de dagbesteding in Het Zamen om 
te fietsen en te biljarten. Het doet mevrouw Kosijungan 
duidelijk goed. Ze is nu nog meer op haar gemak. 

“Ik vind het hier 
niet zo leuk.”  

“Ze vinden vast iets 
in mijn hoofd.”

“Spreken mensen me tegen, 
dan ga ik op mijn oren zitten.”
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Dat een ziekteproces ook lastig is voor de familieleden 
die het van dichtbij meemaken, wordt duidelijk uit het 
verhaal van Lydia, zusje van mevrouw Kosijungan. Als 
mantelzorger begeleidt ze haar zus en stimuleert zij haar 
om activiteiten te blijven ondernemen. 

“Mijn zus was altijd zeer geïnteresseerd in alles om haar 
heen. Zeer belezen ook. Daarnaast creatief. Beeldhouwen, 
schilderen, breien en toen op een dag… was ze alles 
kwijt. Het ene moment was ze nog griffier bij de Haagse 
Rechtbank en het volgende moment zat ze ziek thuis. Haar 
ziekte zorgt ervoor dat ze zich nog meer terugtrekt in haar 
eigen wereld. Vroeger had ze dat al met haar boeken, maar 
nu met alles. Ze toonde geen interesse meer en wilde er 
niet meer op uit. Ze leefde echt in haar eigen wereld. 

Operational manager
Na overleg is ze verhuisd. Dichter bij mij. Ik heb 
haar huis ingericht in haar lievelingskleuren en alles 
geprobeerd zodanig in te richten dat ze zo lang mogelijk 
zelfstandig kan functioneren. Dat zit ‘m ook in de kleine 
dingen; een inductiekookplaat bijvoorbeeld in plaats 
van gas. Onze jongste zus neemt Henriëtte eens in de 
twee weken mee op pad en ik regel als een soort van 
operational manager de dagelijkse activiteiten: de 
was, dat er eten is, dat er schoongemaakt wordt, dat 
thuiszorg komt en dat ze kleding heeft. Als mantelzorger 
heb je veel verantwoordelijkheden, maar je hebt ook 
de verantwoordelijkheid van de persoon zelf nog en 
natuurlijk in het verlengde daarvan het gevoel van behoud 
van vrijheid voor beiden. 

Zelfstandig op pad
Omdat ze weinig tot niet meer naar buiten ging, heb ik 
contact met casemanager Janna van Otterloo opgenomen. 
Zij stelde individuele activiteitenbegeleiding voor. Eerst 
kwam Jeroen bij Henriëtte thuis. Hij bood haar een 

luisterend oor. Dat ging goed. Ze accepteerde het dat er 
een vreemde in haar huis kwam. Nu gaat ze twee keer per 
week naar de dagbesteding. En dat doet ze zelfstandig! 
Door haar steeds via te telefoon te coachen zorg ik dat 
ze op tijd klaarstaat voor de taxi. De rest doet ze zelf! De 
structuur doet haar goed, alhoewel de factor tijd een 
uitdaging is. Daarom gaat ze nu einde ochtend zodat ze de 
tijd heeft om op te staan. Anders maakt ze zich zo druk, 
dat ze al ziek is, voordat ze gaat. De spelletjes vindt ze 
wellicht wat minder, maar we zijn nog op zoek naar een 
creatieve invulling. Tot die tijd neemt ze haar kranten mee. 

Ook op sociaal vlak zie ik verbeteringen. Ze gaat bij 
Stichting Eykenburg naar de kapper en de pedicure. Ik 
probeer haar ook aan te laten sluiten bij de fiets- en 
breigroep daar. Laatst wilde ze kroepoek mee voor de 
groep. En ze heeft alweer het idee dat ze kan breien en 
wie weet komt het bridgen dan ook weer terug!

Afhankelijkheidsrelatie
Ze is mijn oudere zus, maar het is nu lastiger geworden 
om met haar te praten. Echt praten bedoel ik. We hebben 
het nu meer over ditjes en datjes. Dat komt omdat er een 
soort afhankelijkheidsrelatie is ontstaan en daarbij denk 
ik dat ze ook wel blij is als ik weg ga. Ik ben een soort 
wervelwind als ik langs kom.” Lydia lacht hardop. “Het is 
lastig, soms echt lastig. De zorg gaat altijd door, ook als ik 
op vakantie ben, maar het is niet anders. Maar dat komt 
ook, omdat ik me altijd bemoei met alles. Dat zit in me. 
Ik ben praktisch, hulpvaardig en gericht op de mensen 
om me heen.” Een wervelvind met een groot hart dus, 
besluit ik en lachend ronden we het gesprek af waarna ik 
de mooie woning van Lydia bewonder. Dat inrichten een 
hobby van haar is, is direct duidelijk. 

“Ik ben een wervelwind 
als ik op bezoek ben.”

“Er is een afhankelijkheidsrelatie “Er is een afhankelijkheidsrelatie 

tussen ons ontstaan.”tussen ons ontstaan.”

De impact van De impact van 

AlzheimerAlzheimer
Je staat in de bloei van je leven en ineens van de een op de ander dag ervaar je dat je dingen vergeet, niet 

meer kan. Dingen die tot voor kort moeiteloos gingen zoals boodschappen doen en betalen met je pinpas 

blijken een uitdaging. Je krijgt problemen met het geheugen. Weet niet meer welke dag het is, welk jaar. 

Je herkent voorwerpen in de keuken niet meer en begrijpt niet wat iemand zegt. Problemen oplossen en 

een gesprek volgen, dat probeer je te voorkomen. Je begint je anders te gedragen. Drie cliënten en hun 

mantelzorgers vertellen over wat leven met Alzheimer voor hen en hun naaste betekent.

Over de ziekte 
De ziekte van Alzheimer is een degeneratieve aandoening. Het is de oorzaak van 60 tot 70 procent 

van alle gevallen van dementie. Het meest herkenbare kenmerk van de ziekte is de moeite met 
het herinneren van recente gebeurtenissen. Naarmate de ziekte langer duurt, kunnen andere 

symptomen ontstaan: spraak- en taalproblemen, desoriëntatie, stemmingswisselingen, een verlies 
van motivatie en initiatief, verminderde zelfzorg en gedragsproblemen. Uiteindelijk zonderen 

mensen met Alzheimer zich af van hun naasten en trekken ze zich terug uit het dagelijks leven.

Bron: Alzheimer Nederland
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“Ze heeft eindeloos veel 

krediet bij mij.”
Ik ontmoet meneer Spoor (88) in het restaurant in Huize Eykenburg. Zijn vrouw (90) heeft 

Alzheimer. Ze zit er vandaag stil bij in haar rolstoel en neemt niet deel aan het gesprek. 

“Mijn vrouw bleef steeds langer weg toen ze boodschappen ging doen. Ze keek steeds 

na of ze alles wel had en checkte constant haar portemonnee. Buren gaven aan dat ze 

vaak stil stond op straat alsof ze geen idee had waar ze heen moest. We hebben toen een 

afspraak gemaakt bij de huisarts. Zo zijn we er achter gekomen.”

“Eerst hadden we thuiszorg en af en toe ging ze in verband 
met lichamelijke klachten naar het ziekenhuis. Ze begon 
gaandeweg steeds slechter te lopen en kreeg steeds 
minder interesse in haar hobby’s en de dingen om haar 
heen. Ook was het voor mij niet duidelijk wat ze steeds 
ging doen. Het huis en alles wat er mee samen hing plus 
haar verzorging kwam bij mij te liggen. Een grote taak. 
Maar zelf was ik ook ziek geworden. Na overleg met 
de zorgcoach werd het duidelijk dat het tijd was voor 
de volgende stap. En toen zijn we verhuisd naar Huize 
Eykenburg.

Rol van muziek
Mijn vrouw was een goede zangeres. Ik ben als musicus 
in de oorlog begonnen en repeteerde in Huize Eykenburg 
op zolder. Speelde later zelfs nog salonmuziek in het 
restaurant. Ik had nooit verwacht hier te komen wonen. 
Maar de muziek is wat ons verbindt. Ook nu nog. Ze zingt 
nog steeds veel. We draaien muziek op onze kamer en 
halen samen herinneringen op. Ook praten we veel over 
de familie, slaan we de fotoalbums er regelmatig op na 
en gaan we vaak ’s middags eten in het restaurant. Verder 

leest ze veel, alhoewel lezen, ze kijkt plaatjes. Op die 
manier houden we het toch leuk ondanks alle toestanden, 
maar gelukkig ontwikkelt de Alzheimer zich nu langzaam.  

55 jaar getrouwd
We leven verder van dag tot dag. Dan maak ik me minder 
zorgen. Ze is toch een patiënt en dat is best zwaar. Zo 
slaap ik heel licht. Ik luister altijd.” Meneer Spoor zijn 
ogen schitteren als hij zegt: “We zijn 55 jaar getrouwd en 
hebben een goed huwelijk. Door de ziekte heen zien we 
elkaar, maar je moet wel veel geduld hebben en vooral 
goed nadenken over wat je zegt. En dat is soms best lastig 
met al die vragen die ze heel de dag stelt. Maar ik ben 
vooral blij dat we nog bij elkaar kunnen zijn.”

De heer Spoor vervolgt zachtjes: “Wat ik het meeste mis is 
dat ik geen goede gesprekken meer met haar kan voeren. 
Ik probeer dat nu te hebben met mensen op de afdeling, 
maar dat lukt helaas ook niet altijd. Verder doe ik mee 
aan spelletjes en hoop ik binnenkort er weer een dagje 
tussenuit te kunnen. Dat kon niet door corona, maar daar 
heb ik wel veel behoefte aan.”

“De muziek is wat ons
 nog steeds verbindt.”

“We zien elkaar door 
de ziekte heen.”
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Op maandag was het altijd ‘oma-dag’. Op een gegeven 
moment viel het mij en mijn broer en zus op dat ze vaak 
verhalen opnieuw vertelde. Kijk, namen vergat ze al heel 
haar leven. Ze had voor iedereen een bijnaam, maar dit 
was nieuw. En het werd steeds erger. Met zijn drieën 
hebben we toen een gesprek met haar gehad. Of ze zich 
niet wilde laten testen? Wie weet kon er met medicatie 
iets aan gedaan worden. Zoals altijd was ze positief: 
“Misschien vergeet ik wat dingen en als het zo is dan is het 
zo, maar ik kom er wel uit.” Uit dat onderzoek van de arts 
kwam toen niets. 

Positieve instelling
“Het kwam in een stroomversnelling toen onze stiefvader 
ziek werd. Dat was een grote klap voor haar en mijn 
moeder raakte verward. Ze ging met stappen achteruit. 
Dingen lukte niet meer, zoals koken en ze vergat veel. Een 
nieuw onderzoek volgde en toen werd het vastgesteld, 
maar ze was al best in een ver stadium. Mijn moeder zei: 
“Het is wel lastig, maar we maken er het beste van en 
gaan gewoon door.” 

Uiteindelijk ging ze naar Huize Eykenburg. Bij mij om 
de hoek. In het begin belde ze wel 50 keer per dag. Dag 
én nacht. Dat was moeilijk. Mijn moeder was altijd een 
onafhankelijke zelfstandige vrouw. Slim ook. Ze heeft ons 

drieën opgevoed en na onze terugkomst uit Mexico nog 
een mooie carrière opgebouwd bij de TU Delft. Ze drong 
zich ook nooit op. Had ze dat maar wel gedaan, denk ik 
nu. Zei altijd: “Kom maar naar huis als je zin hebt, maar 
het is geen verplichting hoor.” Zelfs na haar overlijden 
later wil ze ons geen verplichting opleggen en heeft ze 
aangegeven zich te willen laten cremeren. Houdt ze dus 
opnieuw weer rekening met ons. 

Teveel pijn 
De laatste periode gaat ze opnieuw achteruit. Bellen kan 
niet meer. Praten gaat moeilijker. Hele zinnen lukt niet 
meer. Behalve als ze haar kleinkinderen ziet. Dan praat 
ze ineens voluit. Ik ben er drie keer per week. Doe haar 
was en breng haar spulletjes. Gelukkig herkent ze me nog, 
maar ik weet dat er een dag komt, dat dat ook niet meer 
het geval is. Karaktertechnisch blijft ze gelukkig zichzelf, 
maar het is niet meer de moeder die ik ken. Vroeger zei ik 
wel eens: Gelukkig is het Alzheimer, dan heb ik haar nog 
een tijd om me heen, maar eigenlijk is het vreselijk. Je 
neemt langzaam afscheid. Ze is nog wel de persoon, zacht, 
lief en knuffelig, maar niet meer mijn moeder. Ik mis haar 
enorm. Soms doet het teveel pijn om haar te zien, maar 
minder vaak gaan is geen optie. Mijn liefde voor haar is 
zo groot. Ze heeft zoveel voor mij gedaan. Ze is het enige 
stukje moeder dat ik nog heb en ik wil er voor haar zijn.” 

“Ik mis haar enorm.”
Al van jongs af aan heeft Klaas, jongste zoon van Carla Bremer (72), ervaring met wat 

dementie met mensen doet. “Mijn oma had ook Alzheimer. Een erfelijke vorm. Toen zij 

60 was, wist en kon ze eigenlijk al niks meer. Ik ging vaak met mijn moeder mee naar het 

verpleeghuis. Dat vond ze spannend. Ze zei dan: Als ik dat krijg, dan weten we in ieder 

geval hoe het verloopt. Mijn moeder was altijd positief. Over alles. Uiteindelijk heeft ze 

een andere, niet erfelijke vorm gekregen. Toen ze het hoorde zei ze: “Het is zoals het is, 

we moeten er wat van maken.” 

“Ze is nog wel de persoon, 
maar niet meer mijn moeder.”

“Ze belde in het begin
wel 50 keer per dag.”

INFO K R U I S PUNT • september 2021



september 2021 •  INFO K R U I S PUNT 19

“We hebben samen nog

leuke gesprekken.”
Totdat mijn moeder overleed in 2018, heb ik eigenlijk niks gemerkt aan mijn vader. 

Maar daarna begonnen mij kleine dingen op te vallen. Mariëtte, dochter van Ton van 

Bijsterveld (87), vervolgt: “Zijn pinpas deed het volgens hem soms ineens niet meer of 

hij stond voor een dichte deur van de kerk, terwijl hij al jarenlang naar die kerk ging en 

zelfs hulpkoster is geweest. Hij begon dingen te vergeten en raakte spullen kwijt. Zijn 

geheugen ging met beetjes achteruit, maar wat hem echt de das om heeft gedaan is de 

eenzaamheid tijdens de coronaperiode.”  

“Mijn ouders hadden een duidelijke weekindeling: op 
maandag naar de kerk, op dinsdag ging mijn moeder naar 
Franse les en deed mijn vader de boodschappen en zo was 
er altijd wel een activiteit. Mijn ouders waren altijd druk, 
maar dat viel weg toen mijn moeder wegviel. Hij raakte 
de grip op de dagen kwijt. Vergat steeds meer. Bezoek 
bleef weg door corona. Hij vereenzaamde. Het balletje 
is eigenlijk gaan rollen toen iemand van de ouderenzorg 
langskwam. Verward was het oordeel. En ook in de daarop 
volgende gesprekken met verschillende instanties. 

Toch kon mijn vader nog drie jaar thuis blijven wonen. Hij 
had daar zijn herinneringen aan mijn moeder, voelde zich 
op zijn gemak en had zijn boeken om zich heen. Ik hielp 
hem waar mogelijk en iemand kwam schoonmaken. Tot 
februari 2021. Toen liep mijn vader ‘s avonds weg van 
huis. De politie vond hem in een andere wijk waar hij hun 
en het ambulancepersoneel had verteld dat hij was gaan 
tanken. Hij kwam in de noodopvang bij Bosch & Duin 
terecht. Dat was het moment waarop ik over de toekomst 
van mijn vader moest beslissen. 

Mensenmens
Ik heb toen geregeld dat hij hier terecht kon en tot mijn 
grote vreugde heeft hij het hier naar zijn zin. Hier is hij 
weer onder de mensen, houdt van reuring om zich heen. 

Hij ziet het hier als een soort hotel en vindt de service erg 
goed. Mijn vader leeft nu veel in de tijd van zijn werk bij 
Aegon. Hele gesprekken gaan daarover. Met mij, maar ook 
met de andere cliënten. Tegenwoordig loopt hij altijd weer 
in pak. Mogelijk dat dat verband houdt met zijn baan, 
maar ook dat hij zich altijd keurig kleedde als hij in een 
hotel aan tafel ging. 

Boterham met hagelslag
Hij voelt zich hier verbonden met een vrouwelijke cliënt 
op de afdeling. Dat komt omdat Tineke hem doet denken 
aan mijn moeder. Hij behandelt haar zoals hij mijn moeder 
behandelde, heel hoffelijk. Maar daar is die dame soms 
niet van gediend. Logisch, maar wel erg pijnlijk dan 
om zijn emoties van afwijzing en teleurstelling te zien. 
Gelukkig is hij dat snel vergeten. 

Mijn vader is nu redelijk stabiel en gelukkig herkent hij 
me nog steeds. We hebben samen leuke gesprekken , 
gaan wat drinken in het restaurant of maken gebruik van 
de tuin door daar even te gaan zitten. En hij eet weer 
goed! De laatste twee jaar thuis at hij alleen nog maar 
brood met hagelslag met een beker melk, ongeacht wat 
we allemaal regelden. Maar sinds hij in zijn ‘hotel’ zit, 
eet hij tot mijn verrassing weer goed en moeiteloos. 
Tegenwoordig dus in pak. Dat dan weer wel.”  

“Mijn vader ziet zijn afdeling 
als een soort hotel.”

“Twee jaar lang at hij slechts 
brood met hagelslag.”
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In deze rubriek deelt 

buschauffeur JP, van de 

Stichting Eykenburg bus, 

bijzondere verhalen en 

gesprekken die ontstaan in 

de bus. Deze keer zijn Bep 

en Irene aan het woord. 

Zomaar een zaterdag ochtend... 

Ik ga als eerste Irene ophalen en bel haar op.

Ik: “Ha Irene met JP, hoe is het ermee en ga je mee?”
Irene: “Wat leuk, dat rijmt. Ik zou wel mee willen, 
maar dat gaat niet. Ik heb een afspraak voor de 
griepprik.”
Ik: “Op zaterdag?”
Irene: “Ja, ik vind het ook raar, maar het is niet 
anders, ik kan niet mee. Je hoort me wel als het 
zover is.”

Het heeft geen enkele zin naar haar toe te gaan. Irene 
is vastbesloten (in alles) zal blijken. Ok, ik rij door en 
haal de volgende klanten op in diep Zuidwest. Dan 
naar het Centrum en de Schilderswijk. Aangekomen 
bij Het Zamen gaat de telefoon. Het is Irene.

Irene: “Ha JP, het is gelukt, ik heb alles gecanceld, je 
kan me komen halen.”
Ik: “Yep, goed gedaan, ik kom eraan.”

Ik lever de klanten af in het Ontmoetingscentrum en 
ga wederom naar de Vogelwijk. Aangekomen stapt 
Irene blijmoedig in en we rijden alsof er niks gebeurd 
is naar Het Zamen. 

Daar aangekomen zegt Mariken: “Ha Irene, wat ben 
je laat!”
Irene zegt: “Dat is de schuld van JP, hij was me 
vergeten. Ik heb hem moeten bellen om me te laten 
halen.”
Ontkennen heeft geen zin, ik bevestig met: “En zo is 
het maar net!”

Praatgrage Bep

Bep: “Ik praat veel, dat weet ik. Iedereen is wel ergens goed in en ik ben goed in praten.
Soms praat ik teveel, dan hoor ik mezelf en word daar moe van, maar ik kan het niet helpen.
Ik moet blijven praten. Dat gaat wel eens fout en dan heb ik ruzie. Nou ja, we hebben allemaal wel eens wat.  
Het voordeel daarvan is wel dat je het dan goed kan maken. Dat vind ik ook leuk. 
Soms heb ik zolang niet iets goed te maken dat ik dan maar expres ruziemaak.” 

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 25 jaar terug en wel naar het jaar 1994.

19941994

Regilio Tuur wordt de eerste Nederlandse wereldkampioen 
boksen in de categorie zwaarvedergewicht.

Het Groninger Museum opent haar deuren. Het gebouw, ontworpen door de Italiaanse 
architect Alessandro Mendini, leidt tot discussies vanwege haar vormen en het 
kleurgebruik.

In LA probeert de politie de Football held OJ Simpson te 
arresteren. De achtervolging is live op de televisie te zien. 

Tijdens een training wordt kunstrijdster en potentieel Olympisch kampioene Nancy 
Kerrigan verwond. Haar tegenstandster Tonya Harding bekent haar betrokkenheid. 

In Zuid-Afrika wordt Nelson Mandela de eerste zwarte president van het land. Hij is het symbool 
van de strijd tegen de apartheid.

Na een lange formatieperiode is het eerste paarse kabinet, 
bestaande uit D66, PVDA en VVD, een feit.

Top 5 hits van 1994
1. The Sign - Ace of Base
2. I Swear - All-4-One
3. I’ll Make Love to You - Boyz II Men
4. The Power of Love - Céline Dion
5. Without You - Mariah Carey

Uit 
de 
bus 
klappen
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Dajanara geeft het stokje door aan Jolanda Ligtvoet, 
teamleider hospice Claude Monet en palliatief consulent

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

Column door Dajanara Swalef, teamleider begane grond 
en afdeling 2a

Sinds 2,5 jaar ben ik teamleider 
bij Huize Eykenburg, waar ik 
verantwoordelijk ben voor twee 
afdelingen. Terugkijkend ben ik 
supertrots op wat ik bereikt heb. 
Het was als alleenstaande moeder 
zeker pittig, vooral toen mijn twee 
jongens nog naar de voorschoolse 
opvang moesten, maar ik heb 

mijn droom om verpleegkundige te worden gerealiseerd. 
En eigenlijk meer. Dat geeft een fantastisch gevoel. Als 
teamleider motiveer ik daarom mijn team om ook hun 
dromen te verwezenlijken.  

Van jongs af aan had ik al een passie voor dit vak. Ik werk 
echt met liefde in de zorg. Je dromen verwezenlijken 
lijkt dan zo eenvoudig, maar niets is minder waar. 
Tijdens je werk word je vaak vele malen getest door de 
omstandigheden en het leven zelf. Mijn zorgdroom begon 
toen ik startte als medewerker zorg. De kans om een 
opleiding niveau 3 te volgen, greep ik met beide handen 
aan. Na een jaartje rust begon ik enthousiast aan niveau 4. 
Een uitdagende periode als alleenstaande moeder van 
twee jonge kinderen. Maar met gemiddeld een 8 heb ik de 
opleiding afgerond. 

Geloof in jezelf, doorzettingsvermogen, 
verantwoordelijkheidsgevoel en goed willen zijn in 
je vak. Het zijn factoren die bijdragen aan je succes 
in de verpleeghuiszorg. Net zoals een teamleider die 
in je gelooft, je motiveert opleidingen te doen, de 
medewerkersgerichte filosofie van het bedrijf. En kijkend 
naar mijn kinderen, zijn het ook de lessen die ik hen 
meegeef. Dat ik daardoor eenmaal thuis ook weer hard 
aan het ‘werk’ moet, neem ik op de koop toe. 

Je bent pas succesvol als teamleider als je op één lijn staat 
met je team. Meewerkt waar nodig. Ervoor ze bent, voor 
je team staat en hun motiveert. Dat resulteert in een 
hechte band. Wat heb jij nodig om je ambitie te bereiken? 
Die vraag stel ik altijd aan mijn medewerkers tijdens het 
jaargesprek. Om vervolgens afspraken te maken hoe dat te 
realiseren. 

Ieder mens snakt er naar gehoord en gezien te worden. 
Ik werd dat door mijn toenmalige teamleider en hoop dat 
mijn afdeling later net zo over mij denkt, want pas dan, 
ben ik echt succesvol.

“Ik motiveer anderen ook hun 
droom te verwezenlijken.”

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

Activiteiten Haags Ontmoeten  Activiteiten Haags Ontmoeten  

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 herfst in...

Al uw medische en
facilitaire hulpmiddelen

bĳ één leverancier!
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Elk kwartaal staat er een thema centraal bij Stichting Eykenburg. Tijdens dat thema 

organiseren we diverse activiteiten in het verlengde daarvan voor onze cliënten en 

medewerkers. Het afgelopen kwartaal was dat ‘alles omtrent vocht en voeding’.  

Het lijkt duidelijk. Eten en drinken. Maar wat wordt er precies met dat thema bedoelt  

en hoe verhoudt het zich tot de Stichting Eykenburg filosofie? Een interview met  

Brigitte Kooijman, sectormanager intramurale diensten. 

porties, Hollandse, Chinese of 
Surinaamse keuken, alles is in de 
basis mogelijk. De keuzes kunnen 
op de dag zelf gemaakt worden 
en zijn de kosten hoger dan wat 
gebruikelijk is, dan is bijbetaling 
een mogelijkheid om invulling te 
geven aan de wens.”

Duidelijk, maar je hebt het over 
waar ze willen eten. Dat is op de 
afdeling toch? 
“Nee, er is veel meer mogelijk 
en ook hierin is de keuze van 
de cliënt leidend. Ze mogen zelf 
bepalen waar ze hun maaltijd 
willen nuttigen. Dat kan overal 
zijn: in het eigen appartement, in 
de centrale ontmoetingsruimte 
op de afdeling, op een andere 
afdeling, in het restaurant, in 
de tuin of op het terras. Alles is 
mogelijk.”

Geeft dat geen gedoe? 
“Niet voor onze cliënten. Het 
betekent dat onze medewerkers 
onderling goed contact moeten 
houden waar de cliënten zijn, 
maar dankzij onze Leefcirkel 
filosofie weten we in de praktijk 
dat dat al goed verloopt. Maar 

geweldig toch? Ontbijten op je afdeling, lunchen in het 
restaurant en ’s avonds eten in de kookstudio? Je geeft 
mensen hun mogelijkheden en keuzevrijheid hierin terug.”

Hoe zit het dan met de tijdstippen? Zijn die gelijk voor 
iedereen?  
“Ook dat moment bepalen ze zelf. Het is eigenlijk gelijk 
aan toen ze nog zelfstandig woonden. Uiteraard wordt de 
zorgverlening hier op afgestemd. Het kan in de praktijk 
zijn dat het gezamenlijk op de afdeling is op een moment 
dat meerdere cliënten het prettig vinden om te eten, 
maar dat hoeft niet en de cliënt bepaalt het zelf. Ook 
keuzes om bijvoorbeeld de ene dag de warme maaltijd ’s 
avonds te nuttigen en de volgende dag ‘s middags zijn dus 
mogelijk. Blijkt het in de praktijk ondoenlijk om aan ieders 
wensen te voldoen ten aanzien van bepaalde tijdstippen, 
dan kijken we uiteraard met elkaar naar een passende 
oplossing. Wellicht dat hulp van mantelzorgers dan een 
uitkomst biedt.”

Wat bedoel je met hoe ze willen? 
“Als cliënten er plezier in hebben om zelf de maaltijd te 
bereiden of er aan mee te helpen, dan is dat mogelijk. We 
hebben een kookstudio waar cliënten met elkaar, onder 
begeleiding van onze medewerkers Welzijn, gerechten 
kunnen bereiden. Wil de cliënt dit niet, maar juist de 

maaltijd graag kant en klaar geserveerd krijgen, dan doen 
we dat. Daarnaast kan je denken aan hoe vaak iemand wil 
eten. Sommige mensen eten liever zes keer per dag een 
kleine maaltijd of snack in plaats van drie keer per dag een 
uitgebreidere maaltijd. En willen ze liever brunchen dan 
ontbijten en lunchen, dan organiseren we dat ook graag. 
En dat alles elke dag opnieuw.”

Elke dag opnieuw? 
“Ja, elke dag opnieuw kunnen onze cliënten hun keuzes 
maken omtrent eten en drinken. De ene dag is tenslotte 
de andere niet en nu varieer jij toch ook dagelijks in de 
keuzes die jij maakt? Zo blijft het mogelijk om de ene 
dag in het eigen appartement te eten en de volgende 
dag in het restaurant. Maar ook keuzes in portiegrootte, 
moment van eten en de keuze van het menu zijn dagelijks 
te maken.”

Wat een geweldige ontwikkeling. Maar wat nou als de 
wens van een cliënt niet uitvoerbaar lijkt? 
“Heel eenvoudig. Dan zoeken we gezamenlijk naar een 
oplossing. Een tevreden cliënt, daar gaat het tenslotte om. 
Op elk vlak. Dus ook ten aanzien van voeding.”

Een optimale beleving van eten enEen optimale beleving van eten en

 drinken voor al onze cliënten drinken voor al onze cliënten

INFO K R U I S PUNT • september 202124

Waarom een kwartaalthema over vocht en voeding? 
“Zoals je weet, zet Stichting Eykenburg zich volledig in 
voor het leefplezier en het welzijn van haar cliënten die in 
een kwetsbare levensfase bij ons wonen en/of door ons 
verzorgd en verpleegd worden. 

Een tevreden cliënt, die elke dag als waardevol en 
betekenisvol beleeft, dat is voor ons op alle gebieden 
het uitgangspunt. We doen dat door de cliënten centraal 
te stellen en persoonsgericht te benaderen en door te 
handelen naar hun wensen en behoeften. Op ieder vlak. 
Dus ook ten aanzien van eten en drinken.”

Ok, maar hoe vertaalt zich dat ten aanzien van voeding 
en vocht?
“Eigenlijk heel eenvoudig. Onze cliënten eten wat ze 
willen, waar ze willen, wanneer ze willen en hoe ze willen. 
En dat elke dag opnieuw. Eten en drinken is natuurlijk 
noodzakelijk, het geeft ritme en structuur aan de dag, 
maar daarnaast vertegenwoordigt het ook momenten om 
naar uit te kijken en om van te genieten.”

Dat klinkt goed, maar wat betekent dat in de praktijk?
“Dat de cliënt bepaalt wat hij of zij wil eten en drinken en 
daarin de regie heeft. Warm, koud, grote porties, kleine 

Activiteiten 
‘voeding en vocht’

Workshop tafeldekken
Hoe kan je een eetmoment nou tot iets gezellig 
maken? Dan denk je o.a. al snel aan de aankleding 
van de tafel. Maar waar moet je dan allemaal aan 
denken? Die vraag 
stond centraal 
tijdens de workshop 
tafel-dekken. Een 
trainer van de 
Horeca Academie 
kwam het onze 
collega’s van de 
verschillende 
afdelingen vertellen. 

Smoothiepakket
Het thema werd 
ingeluid met het 
uitdelen van heerlijke 
fruitpakketten 
waarmee de cliënten 
op de afdelingen 
lekkere smoothies 
konden maken al 
dan niet met hulp 
van onze collega’s. 
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Dag van de 
Thuiszorg 
Tijdens de Dag van de 
Thuiszorg werden onze 
thuiszorgmedewerkers op beide 
locaties in alle vroegte verrast met 
een ‘ontbijtje to go’ bestaande 
uit een tas gevuld met heerlijke 
ontbijtproducten. Ook de 
medewerkers van de extramurale 
huishouding werden verrast met 
een heerlijke goodiebag vol lekkers. 

Multicultureel 
zomerfestival
Het festival vormde het decor op 
beide locaties waar cliënten konden 
genieten van overheerlijke gerechtjes 
in zomerse sferen! Er waren hapjes 
van diverse landen over de wereld. Zo 
konden de cliënten o.a. genieten van 
Indische spekkoek, de oer Hollandse 
blokjes kaas & worst en natuurlijk 
mocht een kar met Surinaams schaafijs 
niet ontbreken. De gezellige middag 
werd omlijst met tropische muziek. 

Opening Tikibar 
en Bruin Café
In Het Zamen kunnen cliënten 
tegenwoordig terecht in een 
heuse Tiki Bar (Cor Dam) en Bruin 
Café (Piet Mondriaan). Tijdens de 
opening van de Tiki Bar werden 
er heerlijke cocktails geserveerd, 
hield bestuurder Alex een speech 
én konden de cliënten genieten 
van zomerse muziek. Ook de 
opening van het Bruin Café was 
een groot succes. Sectormanager 
Brigitte had de eer het café te 
openen. Andréa Hazes verzorgde 
een optreden en uiteraard 
mochten die dag de bitterballen 
niet ontbreken. 

Kookstudio officieel 
geopend
Begin september werd de Kookstudio 
in Huize Eykenburg geopend. Acht 
cliënten die fantastisch kunnen 
koken, hadden voor deze dag een 
menu samengesteld, bestaande uit 
soep, stamppot met een gehaktbal 
en een heerlijke appeltaart. Voordat 
de Kookstudio geopend kon worden, 
was het eerst koken en lekker 
lunchen geblazen. Tijdens het toetje 
en na een korte toespraak van 
de heer Docx werd er samen met 
bestuurder Alex en sectormanager 
Brigitte geproost op de opening 
en het succes van deze geweldige 
plek waar cliënten, afdelingen en 
familieleden samen kunnen eten. 

Geslaagde activiteiten rondom kwartaalthema Geslaagde activiteiten rondom kwartaalthema 

‘voeding en vocht’‘voeding en vocht’
Vrijheid staat bij Stichting Eykenburg centraal. De vrijheid dat je mag zijn wie je bent. Passend bij de persoonsgerichte 
zorgfilosofie mag een cliënt dan eten wat, waar, hoe en wanneer hij of zij dat wilt. Keuzevrijheid in eten en drinken dus. 
Dat vraagt flexibiliteit. En kennis omtrent eetgewoonten, culturen, de cliënt en bijvoorbeeld hoe je een eetmoment tot 
iets gezelligs kan maken. Met verschillende activiteiten hebben we er dit kwartaal aandacht aan besteed. Een verslag 
van enkele acties.

Voelt u zich betrokken bij onze cliënten, heeft een 
duidelijke mening en durft u deze ook delen? Komt u 
graag op voor de belangen, hoe klein of hoe groot ook, 
van onze cliënten? En bent u zelf cliënt, familielid of 
vertegenwoordiger van een cliënt? Dan nodigen we u uit 
om zitting te nemen in de cliëntenraad!  

“Belangenbehartiging voor onze cliënten. Dat staat 
centraal bij de cliëntenraad van Stichting Eykenburg. 
De instelling van de cliëntenraad is geregeld in de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.” Aan het 
woord is René Offers, sinds 2017 onafhankelijk voorzitter. 
“De cliëntenraad zet zich in voor Huize Eykenburg, Het 
Zamen en cliënten in de wijk. Ideaal gezien zijn we op 
zoek naar nieuwe leden die de verschillende locaties en/of 
cliëntgroepen vertegenwoordigen. Bij voorkeur niet alleen 
tijdens de vergaderingen, maar juist ook in de praktijk, 
door bijvoorbeeld een praatje te maken op de afdelingen 
en aanwezig te zijn bij evenementen. Op die manier weet 
je precies wat er speelt.”

Onderwerpen
En dat komt weer van pas tijdens de vergaderingen 
die één keer per 6 weken gehouden worden met het 
management van Stichting Eykenburg. Op de agenda 
staan uiteenlopende zaken zoals voeding, huisvesting, 
veiligheid, cultuur & ontspanning en communicatie met 
cliënten. Maar ook toekomstgerichte onderwerpen zoals 
de samenwerking met HWW zorg of de verbouwplannen 
voor de twee zorglocaties. “We overleggen regelmatig 
met het management van de stichting over de gang van 
zaken die de cliënten aangaan. Wij kunnen dan gevraagd 
én ongevraagd advies geven. Het algemeen belang in 
plaats van het individueel belang dienen is dan echt 
noodzakelijk. Soms lastig, gelet op bijvoorbeeld aanwezige 
familierelaties, maar absoluut noodzakelijk.”

Tijdrovend?
Of zitting in de cliëntenraad tijdrovend is, daarover 
is de heer Offers resoluut. “Dat valt reuze mee, de 
overlegmomenten zijn naar gelang de wens van de leden 
overdag of ’s-avonds in te plannen. Het laten horen van 
je stem is waar het om draait. In het algemeen belang 
voor de cliënten en als je het interessant vindt dan kun 
je speciale taken op je nemen, zoals het meedenken 
over de realisatie van Leefcirkels en de wijze waarop 
zorg aangeboden moet worden. Aangezien Alex 
Reede, de bestuurder van Stichting Eykenburg, echt 
de samenwerking met ons aangaat en veel met ons 
deelt, kun je werkelijk het verschil maken in belangrijke 
cliëntgerelateerde zaken.”

Leden gezocht
Kan iedereen lid worden? De heer Offers legt uit: “De  
cliëntenraad bestaat momenteel uit 5 leden. Ik ben in 
mijn positie van voorzitter onafhankelijk, maar dat is 
anders voor de overige leden. Zij hebben bij voorkeur 
juist binding met de stichting als cliënt, familielid of 
vertegenwoordiger van een cliënt.” 

En hoe zit het met een zorgachtergrond? “Ook dat is 
niet nodig. Zelf heb ik die wel. Ik ben begonnen als 
fysiotherapeut en heb later diverse managementfuncties 
bekleed, zowel op decentraal als centraal niveau. Ben 
altijd bezig geweest met beleid en de ontwikkeling van 
zorg en zou me graag de komende periode opnieuw 
inzetten met de cliëntenraad. Wat enkel nodig is, is een 
kritische houding en open vizier. 

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen of wilt u 
meer informatie, schroom dan vooral niet om contact met 
mij op te nemen via clientenraadeykenburg@eykenburg.nl,” 
besluit de heer Offers.  



INFO K R U I S PUNT • september 202128 september 2021 •  INFO K R U I S PUNT 29

De gezichten van Stichting Eykenburg 
Denken we aan Stichting Eykenburg, dan denken we aan zorgverlening in de breedste zin van het woord. Maar wie 
zijn nu die kanjers die elke dag klaar staan voor onze cliënten? Welke functies hebben zij? In deze serie ‘portretten van 
Eykenburgers’ maken we kennis met een aantal bijzondere personen, bijzondere functies en bijzondere verhalen. Een 
kijkje achter de schermen dus.

“Dankzij mijn schoonmoeder zit ik hier. Ik ben als 
nachtportier begonnen. Het werk beviel me en er werd 
vaker een beroep op me gedaan. Nu heet dat werk ‘de 
monitordienst’ en zit ik er na 23 jaar nog steeds met 
heel veel plezier.”

Voor Leo (61) is dit, hoe opmerkelijk, zijn tweede baan, 
naast zijn werk als chauffeur tandtechniek. “Ik werk op de 
momenten dat anderen niet kunnen. In de praktijk komt 
dat neer op heel wat avondjes werk. Nee zeggen zou wel 

kunnen, maar nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Daar 
belast ik dan een ander mee. Daarbij… ik kom hier heerlijk 
tot rust. Wat niet wil zeggen dat het rustig werk is. Leo 
is tijdens de vijf uur waaruit zijn dienst bestaat opperst 
geconcentreerd. We zitten in een soort cockpit met 
allerlei schermen, computers en telefoons. We ontvangen 
alle alarmen van cliënten en bewoners voor beide 
locaties. En ook nog van de cliënten van de wijkzorg van 
Huize Eykenburg. Plus alle binnenkomende telefoontjes.” 

“Mijn vrouw is er aan gewend dat ik twee banen heb. 
In plaats van quality time ‘s avonds hebben we dat ’s 
ochtends heel vroeg. Ook voor mijn kinderen was het 
gewoon. Ik regelde mijn werk zo dat ik altijd mee kon 
naar hun sportwedstrijden in het weekend. Ik ben 
hun grootste supporter en heb ze echt heel het land 
doorgereden en al hun nationale en internationale 
sportprestaties meegemaakt.”

Hobby’: het gezin, voetbalclub Quick Steps 
waar een nauwe familieband mee is.

Een stuiterballetje noemt ze zichzelf. Mirjam (45) heeft 
prikkels nodig en die krijgt ze genoeg bij Stichting 
Eykenburg. “Ik ben begonnen als management stagiair 
in 2015. Dat was leuk en leerzaam, maar al snel kreeg ik 
de kans om als teamleider extramurale zorg (thuiszorg) 
aan de slag te gaan. Diverse andere afdelingen volgden 
waar Mirjam middenkaderfuncties bekleedde. “Altijd als 
meewerkend teamleider totdat mijn rugprobleem mij 
parten begon te spelen.

Ik had mijn HBO-V diploma al op zak en droomde eigenlijk 
altijd al van de opleiding verpleegkundig specialist.” Die 
droom kwam uit. Ze volgde de tweejarige masteropleiding 
en sinds medio september is ook dat diploma binnen! “Het 
is een geweldige ‘brugfunctie’ tussen het behandelteam 
en mijn zorgcollega’s op de afdelingen. Als verpleegkundig 
specialist ben je medisch behandelaar en stel je o.a. 
diagnoses, verricht je onderzoek, coach je collega’s 
en schrijf je medicijnen voor. Daarnaast neem ik mijn 
managementervaring mee. 

Het is echt een superleuke functie. Uit ervaring weet ik 
waar mijn collega’s tegenaan lopen in hun werk. Dat wordt 
als prettig ervaren.” Mirjam werkt vast in Het Zamen. “Ik 
ken daardoor de cliënten goed en hun familie. Ben een 
bekend gezicht. Daardoor kan ik makkelijk contact maken 
en invulling geven aan de persoonlijke zorggedachte. Zo kan 
ik echt iets betekenen in hun leven.” 

Hobby’s: haar 7 katers, vrijwilligswerk sociaal 
cultureel centrum ‘De Vrijplaats’ in Leiden.

“Je leert je pappenheimers wel kennen vanaf deze plek.”

“Contact met cliënten is heel belangrijk voor mij.”

Leo Valk, ’s avonds de oren en ogen van Stichting Eykenburg

Mirjam Riebeek, van management stagiair naar verpleegkundig specialist

Elke maandag zag Tineke (68) haar ouders. Eerst samen, 
maar na het overlijden van haar vader, haalde ze haar 
moeder op of ging ze naar haar toe. Tot 19 augustus 
2020 toen het thuis niet meer ging en haar moeder 
van 91 naar Huize Eykenburg kwam. “Ze woonde in 
Loosduinen, maar ze was echt gelukkig dat ze hier 
terecht was gekomen. Heerlijk vond ze het. Ze was 
weer onder de mensen.”

Tineke bezocht haar moeder een paar keer per week 
met de maandag als vaste dag. “Daar zat ze dan aan 
de grote tafel, omringd door haar vriendinnen van 
de afdeling. Gezellig te kletsen of met zijn allen een 
spelletje te doen. Op haar kamer zitten wilde ze niet, 
want dan miste ze teveel. Ze genoot oprecht van de 
verzorging en het contact met iedereen op de afdeling.” 
Na zeven maanden komt mevrouw Thoen in het bijzijn 
van haar dochters te overlijden. Tineke en haar zussen 
bedanken de medewerksters voor de goede zorgen met 
een fraaie pen. 

“Ik ben na het overlijden van mijn moeder een week 
niet op de afdeling geweest, maar ben net als mijn 
moeder een mensenmens. Ik heb daarom sinds dat 
moment de maandagtraditie weer opgepakt. Ik ben het 
gewend en heb het gevoel dat ik zoiets voor de anderen 
kan betekenen. En dat voelt heel fijn. Mijn moeder 
was blij met ze en dat geef ik weer terug. Zolang haar 
medebewoners op de afdeling blij zijn met mijn komst, 
blijf ik komen.”

Hobby’s: lezen, wandelen, puzzelen en lekker 
bezig zijn in de tuin.

Dat Franco gepassioneerd is over zijn beroep dat wordt 
meteen duidelijk als je hem spreekt. Echt uren kan hij 
over het onderwerp hebben. “Elf jaar geleden heb ik de 
opleiding wondverzorging gedaan aan het Erasmus Mc. 
Daarvoor was ik werkzaam als decubitus verpleegkundige, 
maar wondverzorging gaat een uitdagende stap verder.” 
Het kan gaan om oncologische, bestralings, trauma, 
decubitus of diabetisch gerelateerde wonden.
 
“Je bent eigenlijk als een spin in het web. Ik heb contact 
met de huisarts, specialisten van verschillende disciplines 
en uiteraard met de cliënt of diens familie.” Franco werkt 
zowel in beide verpleeghuizen als bij de cliënt thuis in de 
wijk. “De cliënt kan veel last hebben van de wond, van de 
pijn of de geur. Ze weten zich uiteindelijk geen raad meer. 
Het beïnvloedt echt hun leven. Zo gaan ze bijvoorbeeld 
niet meer naar buiten en trekken ze zich terug in een 
sociaal isolement.
 
Ik zie het als een uitdaging om elke wond sluitend te 
krijgen, alhoewel dat echt niet altijd kan. Desondanks 
ga ik elke uitdaging elke keer opnieuw vol aan. Ik bekijk 
de wond, maak een behandelplan en neem indien nodig 
rechtstreeks contact op met leveranciers voor de juiste 
wondverzorgende middelen. Vaak is snelheid immers 
geboden en zo heb ik toegang tot de juiste maar ook de 
nieuwste producten. Samen met mijn collega’s op beide 
locaties als in de wijk rol ik vervolgens het plan uit met als 
doel het leven van de cliënt weer door te laten gaan zoals 
ze gewend waren. En als dat lukt, dan geeft me dat een 
voldaan gevoel.”

Hobby’s: mijn vier kinderen, kickboksen, 
fitness en gitaar spelen.

“Het zijn de kleine dingen 
die het doen.”

“Ik word er vaak bijgeroepen 
als de situatie erg is.”

Tineke Thoen, van bezoekster naar vrijwilliger 
op afdeling 2

Franco Lambertina, wondverpleegkundige in hart 
en nieren
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“Het contact met mensen. 
Daar word ik pas echt 
gelukkig van.”

Angela Nandpersad, van vrijwilliger via STiP 
medewerker naar stagiair dagbesteding 

Het volgen van de opleiding maatschappelijke zorg was 
voor Angela (32) altijd al een droom. Sinds 1 september 
is die werkelijkheid geworden. “Stichting Eykenburg heeft 
mij echt een kans gegeven.” Angela is als vrijwilligster 
begonnen bij de servicebalie. “Ik zat toen thuis in 
verband met mijn gezondheid.”

Ze had het enorm naar haar zin, maar het was geen 
betaalde baan. “Ik zag mensen binnenkomen door het 
STiP-project van de gemeente. Dat wilde ik ook wel! 
Uiteindelijk heb ik dat uitgesproken en zo is het balletje 
gaan rollen. Na drie maanden werd ik overgeplaatst naar 
de Extramurale Huishouding waar ik ondersteunende 
werkzaamheden ging verrichten. Vervolgens heb ik vier 
jaar bij de cliëntadministratie gewerkt. Begin januari 
vorig jaar dacht ik: nu is het genoeg geweest. Ik wil 
mensen ondersteunen en begeleiden. Door mijn werk 
bij de servicebalie en eerdere banen wist ik dat ik een 
mensenmens ben.”

Die ambitie en haar opleidingsdroom heeft ze 
uitgesproken. “En nu ben ik stagiair bij de dagbesteding. 
Ik wilde dit al zo lang, maar wist in het begin niet hoe dit 
te regelen als alleenstaande moeder die ook nog eens 
haar school niet had afgemaakt. Maar ik ben ontzettend 
gemotiveerd om mijn diploma te halen. Dat zal voor mij 
deuren openen om verder te komen in mijn leven.”

Hobby’s: vloggen over mijn leven als 
alleenstaande moeder en alle uitdagingen 
die ik daarin tegen kom. 

“Ik ben begonnen als vrijwilliger intern transport. Vier 
dagen per week bracht ik cliënten van hun kamer naar 
de kapper, fysiotherapeut of het restaurant of vice 
versa. Ik maakte heel wat kilometers op een dag.” 
Die functie gaf Michel (39) veel vrijheid en hij kon 
hem opzetten zoals hij wilde. “Na twee jaar was er 
een opening bij de Technische Dienst en gezien mijn 
werkverleden, Michel heeft zijn sporen verdiend in de 
installatiebranche, en het gegeven dat ik graag met mijn 
handen werk, heb ik daar op gesolliciteerd.

Dat is me zeer goed bevallen. Aanvankelijk startte ik 
met behang- en schilderwerkzaamheden, maar al 
snel was ik allround TD’er en nam ik de telefonie-, 
PC- en beveiligingsklussen onder mijn hoede. Ik ben 
heel veelzijdig en ontzettend leergierig. Ik merkte dat 
ik bij Stichting Eykenburg mijn vleugels weer uit kon 
spreiden. Dat komt omdat ze je hier niet als nummer 
benaderen, maar als persoon.”

De combinatie van ervaring in ICT en Technische Dienst 
bleef niet onopgemerkt en Michel werd voorgedragen 
voor de functie medewerker ICT. “Ik zit daar helemaal op 
mijn plek. ICT is echt een hobby van mij. Ik voel me als 
een vis in het water. En ik kan me blijven ontwikkelen. 
Nu help ik mijn (oud-)collega’s ook weer als Digicoach 
waarbij ik ze help de ‘pc-geheimen’ te ontrafelen.”

Hobby’s: cruisen met de auto, leuke tijd 
spenderen met mijn zoon Dejay, gamen.

23 Jaar werkt Nathalie (40) al voor Stichting Eykenburg. 
En in die tijd heeft ze eigenlijk als helpende niveau 2/2 
Plus op bijna alle soorten afdelingen gewerkt. “Alle 
afdelingen zijn leerzaam, alhoewel het soms gezien mijn 
gehoorbeperking een uitdaging is; ik ben namelijk doof.” 
Nathalie draagt een gehoortoestel en is volgens haar 
collega’s een ster in liplezen. 

Soms maakt Nathalie gebruik van een doventolk. 
Bijvoorbeeld tijdens een klinische les, vergaderingen 
of als ze in een grotere groep is. Bij haar thuis wordt er 
gecommuniceerd in gebarentaal. “Mijn vriend is ook 
doof. Onze zoon (13) en dochter (11) zijn dat ook. Het is 
erfelijk. Wij praten met onze handen. Het is stil bij ons 
thuis, terwijl we toch zo druk zijn!”, zegt ze lachend.

Ze werkt op PG-afdeling Vincent van Gogh. “Dat is wel 
wat lastiger. Cliënten vergeten vaak dat ik niet kan horen. 
Dan herinner ik ze er aan. Met duidelijke mondbeeld/
articulatie en elkaar aankijken verloopt een gesprek 
prima. Praten is namelijk het probleem niet. En begrijpen 
we elkaar onverhoopt toch niet, dan roep ik de hulp in 
van een collega. Gelukkig krijg ik daar veel steun van.” 
De coronaperiode maakte communicatie erg lastig. 
“Liplezen is niet te doen als iemand een mondkapje op 
heeft. Op flinke afstand het mondkapje even kort omlaag 
was dan de oplossing.”

Mijn hobby’s: lezen, genieten van de zon, 
buitenlandse stedentrips, tuinieren, quality 
time met familie en vrienden. 

“Bij Stichting Eykenburg 
kon ik mijn vleugels weer 
uitspreiden.”

“Het dragen van een 
mondkapje maakte liplezen 
onmogelijk.”

Michel van den Berg, van vrijwilliger naar 
medewerker ICT

Nathalie Nieuwenhuizen, servicegerichte 
Helpende niveau 2 Plus met een gehoorbeperking

Sinds haar 17e werkt Ellen (59) in de zorg en vanaf dag één 
was daar die ongekende klik met psychogeriatrie. “Ik heb 
daar mijn opleiding in gevolgd en ben nu 10 jaar hier in 
dienst. Het is zo mooi om met die cliënten te werken! Ze 
voelen feilloos aan of je er voor hen bent met heel je hart 
of dat het slechts ‘een baan’ voor je is.”

Dat het voor Ellen haar roeping is, is duidelijk. “Elke dag 
opnieuw vraag ik me af wat ik nog voor iemand kan 
betekenen. Ik heb via Stichting Eykenburg aanvullend de 
opleiding GVP gedaan en van daaruit Onbegrepen Gedrag. 
Dat is gedrag wat door de cliënt en of anderen als moeilijk 
hanteerbaar wordt ervaren, bijvoorbeeld agressie, dwaal- 
of roepgedrag. Om het gedrag te begrijpen, observeer ik 
het. Wanneer treedt het precies op en in welke situaties? 
Daarnaast verdiep ik me in iemands levensverhaal. 
Gebeurtenissen of emoties uit het verleden liggen vaak 
aan de oorsprong ervan. En dat maakt het in combinatie 
met dementie lastig. Zij kunnen de dingen niet meer 
plaatsen en niet uitleggen.”

Een bekend voorbeeld is sundowning, dat is onrustig gedrag 
in de namiddag. “Ze zien bezoek vertrekken, zorgcollega’s 
enthousiast gedag zeggen en naar huis gaan. Dan willen zij 
ook naar huis en dat geeft onrust en spanning. Werken met 
deze mensen betekent dat je je continue bewust moet zijn, 
wat jij onbedoeld overbrengt. Maar het is heel dankbaar 
werk en ik haal er zoveel plezier uit.”

Hobby’s: mijn kleinkinderen, lezen en thuis in 
en om het huis lekker bezig zijn.

“Om het gedrag te 
begrijpen, moet je iemands 
levensverhaal kennen.”

Ellen Verhoef, gepassioneerd 
praktijkdeskundige Onbegrepen Gedrag
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Dacht Cock zijn droom eerst waar te maken als 
prof-voetballer bij ADO Den Haag, een blessure 
gooide roet in het eten. Na een indrukwekkende 
carrière in de ICT waar hij 22 jaar verantwoordelijk 
was voor een softwarebedrijf gespecialiseerd in de 
aluminumbranche, kwam Cock (64) door de crisis 
ineens thuis te zitten. “Ik had verwacht snel weer aan 
de slag te kunnen, maar door mijn leeftijd bleek dat 
lastig. 

Toen ik hoorde van het STiP-project heb ik me daarvoor 
aangemeld. Jongeren worden twee jaar betaald door 
de gemeente om werkervaring op te doen. Ik was 
eigenlijk te oud, maar daardoor kon ik hier aan de slag. 
En nu heb ik weer een vaste aanstelling! Ik kwam te 
werken bij de Technische Dienst en heb mijn eigen baan 
gecreëerd door mijn collega’s waar mogelijk steeds te 
ontlasten en werk naar me toe te trekken. Dacht ik in 
het begin nog dat ik het zou missen om niet hele dagen 
op pad te gaan, niets is minder waar. Ik zit nu helemaal 
op mijn plek! 

Mijn werk is enorm gevarieerd. Wat voor mij belangrijk 
is is dat ik mijn werk zelfstandig kan uitvoeren. Ik 
ondersteun de Technische Dienst in administratieve 
zin, ben verantwoordelijk voor een groot aantal (steeds 
nieuwe) projecten en regel een deel van de inkoop. 
Daarnaast hebben we onderling veel lol. Het is een 
gezellige informele afdeling.”

Hobby’s: een goed glas wijn, uiteten, tijd 
doorbrengen met mijn gezin.

Al 33 jaar werkt Anita (46) in de zorg en de laatste 8 jaar 
bij ons. “Eerst werkte ik als verzorgende IG, had een 
leidinggevende functie, maar ik wilde cliënten weer één 
op één aandacht geven. Ze ging daarop bij ons aan de slag 
in de thuiszorg. 

In 2018 werd ik gevraagd de nieuwe functie 
mondzorgdeskundige op te zetten. Dat vond ik een 
hele eer en blijk van vertrouwen. En het past bij mijn 
aandachtsfilosofie. Zo ben ik naast mijn werk ook als 
mantelzorger actief.”

Één dag per week is ze in Het Zamen op alle afdelingen 
en probeert ze oplossingen te vinden voor allerhande 
problemen. “Mondzorg werd vaak vergeten in de 
verpleeghuizen, terwijl het zo belangrijk is. Dat is nu 
gelukkig anders. Een mondbacterie kan tot zeer veel 
ernstige complicaties leiden. Daarnaast is een slechte 
mondconditie hinderlijk voor een cliënt. Als iemand uit 
zijn mond ruikt, gaat dat ten koste van sociale contacten. 
Of iemand krijgt sondevoeding. Hoe ga je er dan mee om? 
Je hebt mensen met angst voor de tandarts of een cliënt 
die enorm afviel. Bleek het gebit teveel pijn te geven.”

Sinds 2020 werkt Anita bij de dagbesteding. “Als gevolg 
van een ongeluk kon de thuiszorg niet meer. Gehuild 
heb ik toen ik daar weg ging, maar ik moest voor mezelf 
kiezen. Gelukkig heb ik het nu erg naar mijn zin in beide 
functies.”

Hobby’s: reizen, shoppen, films kijken, 
tuinieren.

“Ik zit hier helemaal op 
mijn plek.”

“Zorg is liefde geven. Het maakt 
dat mensen zich veilig voelen.”

Cock Clavan, van STiP-medewerker naar 
Inkoper/medewerker Technische Dienst

Anita Sardjoe, praktijkdeskundige mondzorg én 
medewerkster begeleiding

“Mijn hart ligt bij de terminale zorg.”
Janneke Verschoor, van (gepensioneerd) verpleegkundige naar medewerker servicebalie

Stijldansfanaat Janneke treffen we tegenwoordig 
achter de servicebalie aan, maar haar hart ligt bij de 
terminale zorg. Op 17-jarige leeftijd koos Janneke voor 
de verpleging en meldde ze zich aan voor de, wat toen 
normaal was, inservice opleiding. Na haar diploma 
verruilde ze Nederland voor Londen. Eenmaal terug 
had ze verschillende (management)banen bij diverse 
zorginstellingen voordat ze haar ware zorgpassie vond: 
werken in een hospice. 

In 2017 ging ze bij ons aan de slag in Claude Monet. 
“Het werk in het hospice werd uiteindelijk lichamelijk 
te zwaar, maar ik kon en wilde na mijn pensioen nog 
geen afscheid nemen. Bijna een jaar heb ik daar nog 
gewerkt. Het is zo mooi als je het laatste stukje met 
iemand mee mag lopen en die persoon mag verzorgen. 
Dat persoonlijke contact; ik heb zoveel mooie momenten 
daar beleefd.”

De servicebalie kwam als een cadeautje op haar pad. “Ik 
hoef mijn werk nog niet los te laten, kan contact houden 

met mijn collega’s en kan werken op de momenten 
dat het mij uitkomt. Dit kan ik (fysiek) nog wel even 
volhouden,” zegt Janneke met een grote smile. “Het is 
een mooie overgangsperiode naar het einde van mijn 
werkzame leven.” 

Hobby’s: haar 7 kleinkinderen & 2 honden, 
piano spelen, kalligraferen, lezen en 
stijldansen.

Al 52 jaar zijn John en Ria getrouwd. Dag en nacht 
zijn ze samen. Zo ook bij Stichting Eykenburg. Maar 
dan wel ieder op een andere locatie. “Sinds 1986 ben 
ik hier werkzaam als vrijwilliger,” zegt Ria (73). “Mijn 
schoonouders zijn in 1985 hiernaartoe verhuisd en ik ging 
steeds mee met uitstapjes, hielp in het restaurant, deed 
de muziekluisterkring, de puzzelochtend, de creaochtend, 
de bingo etc. Zo is het beginnen en nu 35 jaar later 
ben ik nog elke dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 
in Huize Eykenburg.” Alhoewel, tussendoor is Ria er 
ook om bewoners naar het ziekenhuis te begeleiden, 
boodschappen te doen of uitstapjes te maken. 

Ria heeft in de thuiszorg gewerkt en ook buiten haar 
werk om hielp ze toen haar cliënten. “John (74) ging dan 
als zijn werk het toe liet mee en hielp met de technische 
dingen.” En dat ging ook zo in Huize Eykenburg. Hij hielp die 
eerste jaren met van alles mee. John: “Totdat ik vervroegd 
met pensioen ging. Ik heb toen het eerste jaar ons huis 
opgeknapt en ben toen als vrijwilliger de Technische Dienst 
in Het Zamen gaan helpen. Ik kan gewoon niet stil zitten.” 
John werkt sinds dat moment vier dagen bij de Technische 
Dienst. “Maar niet op woensdag, die dag is van ons samen.”

In zijn werk komt John’s timmermansverleden goed van 
pas. Ik heb bijvoorbeeld de Tikibar gemaakt, maar ben 
ook al acht jaar aan het verven. Ik denk dat ik elke muur 
al een keer geverfd heb.” Ook al zijn Ria en John bevlogen 
vrijwilligers, hun eigen familie gaat toch voor. “Ik vind dit 
werk gewoon fijn,” zegt Ria. We krijgen er een goed gevoel 
van en ik krijg er veel liefde voor terug. En bij binnenkomst 
die grote lach. De rollen zijn nu soms wel omgedraaid, dan 
vragen de bewoners: Doe je niet te veel? Maar, zo lang het 
kan, gaan John en ik hier mee door.”

Hobby’s: Uiteraard het vrijwilligerswerk en 
genieten van hun kleinkinderen. John leest 
verder graag. 

“De woensdag is voor ons samen.”
Ria en John Daamen, al 35 jaar een bevlogen vrijwilligerskoppel
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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 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.

Het Zamen

Karel Appel 070 - 750 7156

Hospice (dag) 070 - 750 7158

Hospice (nacht) 070 - 750 7159

Cor Dam 070 - 750 7160

Piet Mondriaan 070 - 750 7161

Vincent van Gogh 070 - 750 7162

Paulus Potter  070 - 750 7163

Pablo Picasso  070 - 750 7164

‘Ervaar de vrijheid en geniet verstandig was het juiste oplossing van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij 
hebben zeer veel juiste reacties mogen ontvangen. Mevrouw J.C. Dirven-Muns 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 30 november 2021.

ZOMER 
Ook volop genoten deze zomer? Laten we vooral proberen het zomergevoel zo lang mogelijk vast te houden. 

OPLOSSING
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PrijspuzzelPrijspuzzel

L I A T K C O C N P A K D E

B L O E M E N E D N A R T S

V L I E G E R D A B M E W Z

E Z Z O N E H A N G M A T Z

E N O S P R U U V P M A K A

Z W O M P A R A S O L Z V N

W W A T E R P I S T O O L D

E K E R N N O L E N N I I K

M A S M M I I E N S N T N A

B P J R M P M E I I O I D S

R D S N P E B D K E U B E T

O A A E A R N I A T R A R E

E B R A I R B A R B E C U E

K S G L L E I T N A K A V L

BADMINTON
BADPAK
BARBECUE
BIKINI
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

“Mijn visuele handicap vormt in mijn werk geen beperking.”
Suus van der Scheer, van professioneel telefoniste naar vrijwilliger telefoniste 

Iedereen die het centrale nummer belt, krijgt met haar 
te maken: onze telefoniste Suus. “Ik heb dit werk altijd 
gedaan. Vroeger werd je als je een visuele handicap 
had namelijk standaard opgeleid tot telefoniste.” Suus 
is blind geboren. “Het gevolg van Rode Hond wat 
mijn moeder kreeg tijdens haar zwangerschap.” Voor 
Stichting Eykenburg geeft Suus bij drie andere bedrijven 
gewerkt. Na een reorganisatie kwam ze jarenlang 
werkloos thuis te zitten.

“Na zes jaar kon ik via de Haeghe groep (sociale 
werkplaats) gelukkig hier aan de slag! En nu na mijn 
pensionering in 2017, zit ik er nog steeds!” Suus die in 
oktober 70 wordt, werkt drie dagen per week. “Ik heb 
het hier altijd prima naar mijn zin. Gezellig zo met mijn 
collega’s van de Monitordienst. Dat thuiszitten trok mij 
niet aan. Door als vrijwilligster aan de slag te gaan, kon ik 
hier blijven werken.”

Door haar jarenlange ervaring en spraakhulpmiddelen 
te combineren met braille ondersteuning, kan Suus haar 

werk meer dan prima uitvoeren. Ze is ons telefonische 
visitekaartje. “Ik maak er een sport van om het iedereen 
naar de zin te maken. Ik bel net zo lang en zoek naar 
oplossingen totdat het wel lukt om iemand te bereiken. 
Ik zie dat echt als een uitdaging. Dat geeft mij voldoening 
en het wordt enorm gewaardeerd. Nee, ik wil nog niet 
weg, voorlopig zit ik hier nog wel.”

Hobby’s: lezen, muziek luisteren en mijn werk.

Huize Eykenburg

Begane grond 070 - 750 7202

1A 070 - 750 7205

1 070 - 750 7227

2A 070 - 750 7209

2 070 - 750 7211

3 070 - 750 7203

Arkeneel 070 - 750 7340

Klavertje 4 070 - 750 7240

Verzorging 070 - 750 7210

Vragen over:

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

De afdelingen van de twee locaties hebben een eigen telefoonnummer: 



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. 


