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Goud!
2011

was voor AxionContinu een
bijzonder jaar, één met een gouden randje.
Al onze locaties kregen het Gouden Keurmerk en daar zijn we trots op. Dat vertelt iets
over onze betrouwbaarheid en dat we doen
wat we zeggen en beloven. Onze cliënten
bevestigen dat. Tot ons genoegen zijn zij
overwegend heel tevreden. Dat hebben we
gezien bij de onderzoeken die we daarnaar
gedaan hebben.
Maar vooral geeft het ons nog meer energie
door te gaan op de ingeslagen weg. Want
wij staan niet stil, maar blijven onze organisatie voortdurend ontwikkelen én verbeteren.
Dat kunnen wij niet zonder de inbreng van
onze cliënten en hun verwanten, de medewerkers en de vrijwilligers.
In de zomer ben ik op alle locaties bij bewoners en vrijwilligers op de thee gegaan om
van hen te horen hoe zij onze zorg beleven
en wat wij kunnen verbeteren. Ik was verrast
door de openheid en verhalen. Het waren
gouden ontmoetingen.

Het leverde waardevolle bouwstenen op voor
de plannen die wij in 2011 gemaakt hebben
voor de komende jaren. Die zijn in het meerjarenbeleidsplan ‘Hoe wilt u later verzorgd
worden...’ opgenomen.
Aandacht is bij ons de rode draad. Aandacht voor de cliënt, voor wat hij of zij wil.
Aandacht ook voor onze medewerkers, die
fijn wonen en goede zorg voor onze cliënten
mogelijk maken. En aandacht voor onze vrijwilligers die zorgen voor net dat beetje extra.
In dit publieksjaarverslag hun verhalen over
de belangrijkste gebeurtenissen in 2011.
Want onze cliënten en hun verwanten, alle
medewerkers en de vele vrijwilligers zijn
degenen die sámen AxionContinu maken.
Daar zijn we zeer verguld mee.
Lex Roseboom
Raad van Bestuur

Met de leden van het Management Team
voerden wij voor de medewerkers het
personeel het toneelstuk ‘A Perfect Day’ op,
waarna wij met hen in gesprek gingen over
de vraag hoe zij later zelf het liefst verzorgd
willen worden. Voor ons een heel goede
manier om te horen wat onze medewerkers
belangrijk vinden in het werk.
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Heel
tevreden
in De Schutse

Mevrouw Riek Potthoff-Popping
is 91 en woont sinds vorig jaar
in De Schutse. Een overgang was
het wel, na het eigen huis in
Friesland. “Maar fantastisch dat
ik hier met mijn man kan blijven
samenwonen. Hij heeft veel
verpleging nodig.”
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Cliënttevredenheidsonderzoek
De Schutse in Lopik behaalde in 2011 de zevende plaats op Elseviers lijst van beste zorginstellingen in Nederland. In totaal werd
de kwaliteit van 2440 instellingen gewaardeerd. Daarbij keek het
weekblad naar het leven van de bewoners, maar ook naar de zorgorganisatie, de zorgverleners en de zorg zelf. Een plaats in de top
tien is een score om trots op te zijn. Het is ook een bevestiging van
de eigen Cliënttevredenheidsonderzoeken, die AxionContinu om
de twee jaar uitvoert. Zowel in 2009 als in 2011 bleken bewoners
van De Schutse het meest tevreden.

H

oewel het stel al in de negentig
is, zat een verzorgingshuis niet in
de planning. Maar liefst 4000 m²
tuin was er te onderhouden in
het kleine Friese plaatsje It Heideskip. Frans
Joseph Potthoff, voormalig plaatsvervangend
rector van De Werkplaats in Bilthoven, deed
dat met plezier. “Op een gegeven moment
merkte ik dat hij begon te ‘prutsen’. Er was
geen plan meer, hij begon dingen te vergeten”, vertelt voormalig onderwijzeres Riek
Potthoff-Popping. Toen de huisarts bevestigde dat haar man dement begon te worden en
thuishulp niet meer genoeg was, verkochten
ze de boel en gingen op zoek naar een verzorgingshuis in de buurt van Utrecht. Want
daar wonen de twee kleindochters die zo’n
beetje door opa en oma zijn opgevoed. “Het
werd Lopik en hoewel ik bijna overal heb gewoond, had ik daar nog nooit van gehoord.
Maar spijt heb ik niet gehad.”
Tafelkleedgesprekken
“De vriendelijkheid van de mensen die hier
werken, is misschien wel het allerfijnste”,
vertelt mevrouw Potthoff, die deels zelf voor
haar man zorgt. “Ik maak zijn ontbijt en zorg
voor schone kleding, maar natuurlijk heb ik
wel hulp nodig. Dan merk je dat nooit iets
teveel is. En als ik zelf even weg wil, kan dat
altijd. ‘Wij letten wel op uw man’, zeggen
ze dan.” Ook binnenshuis gaat mevrouw
zo vaak ze kan naar het koffie drinken, de

gezamenlijke maaltijden en naar de tafelkleedgesprekken, waarbij je steeds van tafel
wisselt en met andere mensen over andere
onderwerpen praat. “Ik vind het belangrijk
om met alles mee te doen. Ik heb behoefte
aan gezelschap. De vrijwilligers zijn ontzettend enthousiast en de dames die hier
wonen, zijn ook prettig. Vaak hebben ze het
over mensen van vroeger, het vee en dorpen
als Jaarsveld. Daar heb ik nooit van gehoord,
dus google ik het even.”
Rauwkost
Het bevalt mevrouw Potthoff voortreffelijk in
De Schutse, maar schrijnen doet het wel. Al
blij zijn als je man zelfs maar een antwoord
geeft, terwijl hij vroeger leiding gaf aan
honderd docenten. “Het wás iemand.” Toen
er afgelopen herfst kans was dat haar man
het nieuwe jaar niet zou halen, heeft ze een
gesprek gehad met zorgmanager Els de Vries
van De Schutse, de huisarts en de psycholoog. “Els zei toen dat ik in dat geval kan
verhuizen naar een aanleunwoning. Dat is
fijn, want ik wil hier heel graag blijven. Dankzij de goede hulp ben ik vrij om te doen wat
ik wil. Als ik zin heb bak ik op mijn eigen

“ ‘Wij letten wel op uw man’,
zeggen ze als ik even weg wil.”
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“Naast mijn bord
zetten ze altijd een
schaaltje rauwkost.”
kookplaatje aardappels en een eitje. Met sla
erbij, want ik eet graag rauwkost. Dat komt
door onze eigen tuin van vroeger. Hier maken ze andijvie met een sausje en bloemkool
met een papje, want dat vinden de meeste
mensen lekker. Gelukkig zetten ze naast mijn
bord altijd een schaaltje met rauwkost. En
eerlijk is eerlijk, je kunt elke dag kiezen uit
twee soorten aardappels en twee soorten
vlees. Op z’n tijd haal ik een harinkje op de
markt, mobiel op zak voor als er iets aan de
hand is. Het is hier goed toeven. Wat nog
beter kan?” Mevrouw lacht. “Het trottoir
naar het dorp. Als ze dat nou even recht
zouden leggen, kon ik ook met mijn man in
de rolstoel op pad.”
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“Ik heb
de eerste
paal
helpen
slaan”
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Vernieuwen
Mevrouw Jansze (86) heeft de bouw van de nieuwe
Wartburg vanaf de eerste steen meegemaakt. Pal voor
haar raam zijn de bouwvakkers druk in de weer. De
vaart zit er flink in. Met de kerstdagen hoopt ze er te
zitten.

D

áár kom ik te wonen”, wijst
mevrouw Jansze naar het appartement op het hoekje van de
bovenste verdieping. “Ik zit er
helemaal vrij, ik heb volop de ruimte. En het
ligt mooi hoog, hè? Ik kan over De Wartburg
heen kijken. Over een paar maanden is het
zo ver. Binnenkort mogen we al gordijnen
en vloerbedekking uitzoeken.” Hoewel ze er
nog niet binnen is geweest, weet mevrouw
Jansze al precies wat ze van haar gloednieuwe tweekamerappartement kan verwachten.
“Ik heb de bouwtekeningen goed bestudeerd. Ik weet hoe ik moet kijken, want mijn
opa was timmerman.”
Een kleine drie jaar geleden verhuisde ze na
een nare val en diverse ziekenhuisopnames
naar De Wartburg. Ze moest opnieuw verkassen toen het oude verzorgingsdeel werd

in De Wartburg

gesloopt. Nu woont ze alweer twee jaar
‘op 8’, zoals dat hier heet. Over haar huidige
kamer is ze heel tevreden, al beviel de oude
iets beter. “Ik had daar aan alle kanten licht.
En hier is het ook wat kleiner.” Mevrouw
Jansze was van de partij toen de eerste
paal voor de nieuwbouw werd geslagen.
Ze mocht er zelfs bij helpen. “Ze maakten
er een heel feest van.”
Fraai en modern
De nieuwbouw wordt fraai en modern en
is van alle gemakken voorzien, maar eerlijk
is eerlijk: van mevrouw Jansze had het niet
gehoeven. “De Wartburg was toch een heel
mooi huis? Zo open en sfeervol. Het trappenhuis alleen al vind ik prachtig.” Met een
ondeugende blik: “Ik mopper wat af, hè?”

Nieuwbouw De Wartburg
De Wartburg vernieuwt. In de nieuwbouw
- karakteristiek door de organische vormen
en het gebruik van duurzame materialen komen verschillende zorgvormen samen. Senioren wonen hier zelfstandig en comfortabel, met alle service en voorzieningen binnen
handbereik. Voor 24 bewoners met dementie
komen er drie kleinschalige groepswoningen,
met ieder een kamer en een gemeenschappelijke woonkamer. De 24 appartementen voor
mensen met een verzorgingshuisindicatie
hebben een aparte woon- en slaapkamer.
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Ook komen er 74 serviceappartementen.
De historische westvleugel van De Wartburg wordt vloeiend verbonden met de
nieuwbouw, die in het najaar van 2012
wordt geopend.

Dat valt allemaal reuze mee. “Ach”, zegt ze
nuchter, “je past je wel aan. Zo is het toch
met alles in het leven? Ik kom uit een gezin
van tien kinderen. Dan leer je wel rekening
houden met elkaar. Bij het eten zaten we
met drie kinderen op de kop van de tafel.
Breeduit zitten was er niet bij.” Nog steeds
schikt mevrouw Jansze makkelijk in. Ook
figuurlijk. De herrie van de bouw, tja, die
hoort ze wel. Maar – ze haalt haar schouders
op – ze stoort zich er gewoon niet aan.
Mevrouw Jansze mag dan 86 jaar zijn, die
zou je haar echt niet geven. Vooruit, lopen
gaat niet meer zo goed en ze draagt een
hoortoestel achter beide oren. Maar wat een
pit! Elke dag leest ze Trouw van voor tot achter. Ze heeft televisie, maar kijkt nooit. Geen
tijd voor. “Ik heb bijna elke
dag bezoek.” Wie langs
wil komen, vraagt ze dus
vriendelijk een afspraak te
maken. De dagen vliegen
om. Mevrouw Jansze zit
het liefst met haar neus
in de boeken. Dochter
Gerrie haalt regelmatig een
nieuwe voorraad uit de
bibliotheek. “Ik lees van alles. Twee boeken per week
haal ik met gemak. Gerrie
zegt weleens: ‘mam, ik krijg ze niet aangesleept.’” Ze heeft het dagboek van Anne
Frank net uit. “Ik heb het nooit willen lezen,
ik dacht dat ik het veel te naar zou vinden.
Maar ik vond het prachtig!”

Zingen

Het koor is jong en nu al beroemd. Televisie, kranten
en websites hebben alzheimerkoor Eigen Wijs, dat elke
woensdagochtend zingt in de kerkzaal van Albert van
Koningsbruggen, ontdekt. Het is dan ook een bijzonder
koor.

in Albert van Koningsbruggen

E

igenlijk is het idee simpel. Mensen
met alzheimer en hun mantelzorgers
zingen wekelijks samen liedjes.
Nederlandse liedjes van vroeger,
Engelse meezingers. Van ‘Alle duiven op
de Dam’ tot ‘Love me Tender’. Meer dan
veertig nummers staan er op het repertoire
dat steeds wordt uitgebreid. Voor alle deelnemers is het wekelijks een feestje.
Voor mantelzorgers is het vaak lastig om nog
iets leuks te ondernemen met een dementerende partner of ouder. Door te zingen in het
koor kunnen zij weer echt iets samen doen
en daar plezier aan beleven.
Bij de koorleden met alzheimer roept het
zingen van de liedjes bekende emoties en
herinneringen op. Ouderen die bijna niets
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meer zeggen, zingen uit volle borst mee.
Vergeten teksten komen ineens naar boven.
Marian de Jonge en Jolien van Schaik van de
dagbehandeling in Albert van Koningsbruggen zijn Eigen Wijs begonnen, geïnspireerd
door een documentaire van de BBC over

Innovatieprijs voor Eigen Wijs
Alzheimerkoor Eigen Wijs heeft in
september de Innovatieprijs 2011 van
AxionContinu gewonnen. Het was een
van de genomineerden van het innovatieproject ‘Wij doen ‘t’. In het koor zingen
alzheimerpatiënten en hun familie
elke woensdagochtend liedjes van
vroeger onder leiding van dirigent
Frederiek Kamphuis.

soortgelijke initiatieven in Engeland. Het
koor kreeg een opstartsubsidie vanuit het innovatieproject ‘Wij doen ‘t’. Daarvan wordt
de dirigent betaald en zijn de zangmappen
gemaakt.
De leden van het koor zijn bewoners van
Albert van Koningsbruggen en ouderen
die naar de dagbehandeling gaan en hun
naasten. Maar het koor is niet alleen bedoeld
voor cliënten van AxionContinu. Ook
dementerenden en hun mantelzorgers van
buiten de organisatie kunnen zich aanmelden. Dat zijn er ook steeds meer. Zo kunnen
zij niet alleen veel plezier beleven aan het
samen zingen, maar ook voorzichtig kennismaken met de organisatie. Nieuwe leden
zijn altijd welkom.

In 2011 bestond verpleeghuis Voorhoeve 40 jaar. Dat werd in
mei groots gevierd met een jubileumfeest voor medewerkers en
oud-medewerkers. “Het leven begint bij 40”, zei regiomanager
Arthur Boumann tijdens zijn toespraak. “En het bereiken van je
veertigste verjaardag is een mooie reden voor een feestje.”

40 jaar
Voorhoeve

V

oorafgaand aan het jubilieum
is hard gewerkt om het huis in
een nieuw jasje te steken. De
huiskamers en keukens werden
vernieuwd in overleg met de cliënten en
medewerkers. Het jubileumfeest werd door
bijna tweehonderd mensen bezocht. Opvallend was het grote aantal oud-medewerkers
dat was gekomen.
Locatie Voorhoeve, dat vroeger voluit het
Dr. J.N. Voorhoevehuis werd genoemd, kent
een lange ontstaansgeschiedenis. Al in 1913
waren er plannen om een homeopathisch
ziekenhuis te vestigen in Utrecht. Dat
‘Homeopathisch Ziekenhuis te Oudenrijn’
kwam er ook, mede dankzij gulle giften van
particulieren. Het ziekenhuis speelde een rol
in het opleiden van homeopathische artsen.
Eén van die artsen was dr. Voorhoeve, die er
in 1917 geneesheer-directeur werd.

een gebrek aan ziekenhuisbedden in de stad
Utrecht, werd het ziekenhuis verplicht om
ook niet-homeopathische zorg te verlenen.
In 1971 werd het ziekenhuis een verpleeghuis en omgedoopt tot Dr. J.N. Voorhoevehuis.
Nieuw gebouw
In de afgelopen veertig jaar is de zorg veranderd. Bezigheidstherapie werd activiteitenbegeleiding en de laatste jaren wordt vooral

ingezet op het vergroten van het welzijn
van de cliënten. De viering van het 25-jarig
bestaan van Voorhoeve vijftien jaar geleden,
viel samen met de opening van een nieuw
gebouw. In dit gebouw wordt nu al vijftien
jaar zorg verleend.

Militair hospitaal
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
ziekenhuis als militair hospitaal gebruikt. Het
werd in die jaren erg verwaarloosd. Na de
oorlog werd de schade hersteld en nam men
het ziekenhuis weer in gebruik. Maar door
AxionContinu 2011 Wij zijn zeer verguld
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Thuis

in ’t Huis aan de Vecht

Jannie (82) en Willem (77) Dijkstra verhuisden anderhalf jaar
geleden naar ’t Huis aan de Vecht. Vooral voor meneer Dijkstra
was het wennen. Nu willen ze niet meer weg. Mevrouw Dijkstra
had bij de high tea dan ook weinig op het huis en de verzorging
aan te merken. “Het is een fantastisch huis. Ik zou het iedereen
aanraden.”
10

Jannie: “Dat was gezellig, theedrinken met
de directeur. We hebben flink zitten kletsen.
Ik vind het altijd leuk om mee te praten. Als
me iets niet zint, dan zeg ik het. Een mens
die klaagt, moet gehoord worden. Klaar.
Maar ik had niet zo veel, hoor. Goed, ik heb
wel gezegd dat onze hulp er eentje was van
de Franse slag. Of het daardoor komt weet
ik niet, maar nu hebben we een heel goede.
En het eten is niet altijd even lekker, dat heb
ik ook gezegd. Maar dat is een kwestie van
smaak.”
Jannie: “We hebben altijd in Zuilen gewoond. Tegenover Roma, de ijscoboer. We
hadden het daar heerlijk, al was ons huis
klein. Maar ik had een slecht jaar gehad. Ik
kreeg een lelijke bloedvergiftiging, was 25
kilo afgevallen en kreeg er reuma bovenop.
Lopen ging niet meer, Willem moest mij
helemaal verzorgen. Maar hij heeft zelf een

“We wilden graag hierheen.
Mijn moeder en broer hebben
hier ook gewoond”
lichte hersenbloeding gehad, hij kon het niet
meer bolwerken. Daarom zijn we hierheen
verhuisd.“
Willem: “We wilden graag hierheen. Mijn
moeder en mijn broer hebben hier ook
gewoond. Veertien dagen nadat er iemand
van het CIZ langs was geweest, kregen we
al telefoon dat er een appartement voor ons
was. Dat ging mij wel erg snel.”
Jannie: “Ik was meteen gewend, Willem
had er moeite mee in het begin.”
Willem: “Ik was altijd bezig, in mijn tuin,
mijn schuurtje. Hartstikke leuk, een beetje
rommelen met gereedschap. Ik had ook een
volière vol parkieten. Dat raakte ik allemaal
kwijt. Het ergste vond ik het moment dat ik
de deur achter me dicht moest trekken. Ik
heb erg gehuild.”
Jannie: “Jij bent ook in de buurt geboren. Je
hebt je hele leven op Zuilen gewoond.”
Willem: “Elke zaterdag haal ik daar nog een
harinkje voor haar. Dan kom ik altijd bekenden tegen. Dan is het: ‘hé meneer Dijkstra,
hoe gaat het met u?’”
Jannie: “Wat leuk, hè?”

Nu klaverjas ik op dinsdag en donderdag.
Bevalt me uitstekend. Alleen brengen ze
allemaal steeds koekjes en snoepjes mee,
die oude mensen. Dat moet je allemaal maar
opeten. Zelf trakteer ik weleens op een bitterballetje.”

“We worden goed
verwend.
Zo vaak als hier
gebak is!”
Willem: “Elke dag om tien over half zes
gaan we naar beneden. Daar hebben we een
vast clubje. Ze hebben een koffiemachine
voor ons neergezet.”
Jannie: “Kunnen we zelf een bakje koffie
zetten. Dan gaan we zitten kletsen. Over

Willem: “We hebben ruimte genoeg. Ik mis
hier niks.”
Jannie: “Een tuin hebben we niet meer,
maar we zitten op de zevende etage en
kijken uit op het groen. Heerlijk toch?”
Willem: “Er is van alles te doen. Sjoelen,
rummikuppen, biljarten.”
Jannie: “En we worden goed verwend,
hoor. Zo vaak als er gebak is!”
Willem: “We hebben het uitstekend naar
onze zin.”
Jannie: “Ik moet wel zeggen: de eerste
maanden heb ik alleen maar boven gezeten.
Maar toen heb ik tegen Willem gezegd: daar
ga ik verandering in brengen. Ik ga wat doen.
AxionContinu 2011 Wij zijn zeer verguld

Op de thee bij...

wat we allemaal hebben meegemaakt. Voor
je het weet is het half acht en dan gaan we
weer naar boven.”
Willem: “Ik mag de mensen graag een
beetje plagen. Op een leuke manier dan, hè?
We hebben hier veel kennissen gemaakt.
Dat ging vanzelf. Laatst was ik ziek. Twee
weken heb ik in bed moeten liggen. De
jongens van de biljartclub kwamen één voor
één langs. ‘Wat doe jij nou, Willem, kom
op joh!” Dat soort dingen.”
Jannie: “We hebben hartstikke goede
leidsters. Toffe meiden. Ze staan altijd voor
je klaar. Aan mij hoeven ze trouwens niet
veel te doen. Wat ik nog kan, doe ik zelf.
Ik trek elke ochtend zelf mijn elastieken
kousen aan.”
Willem: “De verpleegsters zijn ook schatten van meiden. Alsof ik hun vader ben!’’
Jannie: “Dan krijg je zomaar een zoen.”
Willem: “’Wanneer gaan we trouwen?’,
vraag ik ze dan. Dan moeten ze lachen. Ja,
ik maak graag een geintje.”
Jannie: “Nee, ik heb ook tegen de directeur
gezegd: we gaan hier pas weg als we onze
ogen voorgoed hebben gesloten.”

Op
de
thee
bij. . .

Bestuursvoorzitter Lex Roseboom ging
in het voorjaar bij alle zorglocaties op de
thee. Dertien keer zat hij rond de tafel
met bewoners en hun verwanten, vijf
keer met vrijwilligers. Bij thee, cakes,
soesjes en scones spraken ze uitgebreid
over wat in de huizen van AxionContinu goed gaat. En over wat beter kan.
Roseboom vond de bijeenkomsten zeer de moeite waard.
“Je hoort wat mensen werkelijk belangrijk vinden. Het laat je stilstaan bij
het werk van alledag. Kort gezegd bij de vraag: waartoe is AxionContinu
op aarde? De bewoners praatten vrijuit over hun ervaringen, hun ergernissen, hun geluksgevoelens. Waardevolle stof voor discussie die een nieuwe
slinger geeft aan onze inzet ons steeds weer te verbeteren.”
In gesprek met
met bewoners,
vrijwilligers
en verwanten van
bewoners van
AxionContinu
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Turkse thee
bij De Bijnkershoek

Het is woensdag, een uur of elf. Heerlijke geuren komen
uit de keuken van twee samengetrokken woningen aan De
Gasperilaan. Terwijl de deelnemers aan de dagverzorging
– allemaal dames – een deurtje verderop gymmen, zorgen
drie Turkse vrijwilligsters voor het middageten.

12

E

én van de deelneemsters is mevrouw
Melahat Aladag. Ze is 73 en dertig
jaar geleden naar Nederland gekomen
met haar drie kinderen. Haar man,
metaalbewerker, woonde hier toen al tien
jaar. Inmiddels is hij overleden en woont
ze alleen in Lombok. Door een beroerte is
mevrouw Aladag vergeetachtig geworden.
Nadat ze buiten een keer is gevallen, durft
ze niet meer in haar eentje de straat op.
Gymnastiek
De dagverzorging voor Turkse ouderen is een
uitkomst, vertelt ze. “Ik vind het heerlijk om
hier te zijn. Mijn schoondochters komen wel
af en toe bij me langs om schoon te maken,
maar verder zie ik niet veel mensen. Dat mis
ik. Echt, ik zou wel elke dag naar de dagverzorging willen. De andere dames en ik zijn
vriendinnen van elkaar geworden. We drinken thee, eten samen, gaan naar gymnastiek,
doen geheugenspelletjes. Vrijdags komt er
een vrouwelijke imam. Met haar praten we
bijvoorbeeld over de positie van de vrouw in
de islam en over geloven in Nederland. Soms
gaat het ook over hele praktische zaken,
hoor. ”

komen hier nu zes tot tien dames, van wie
vier met indicatie. Mannen komen niet,
die hebben vaak genoeg aan de moskee en
het theehuis. Maar ook voor vrouwen is de
eerste stap moeilijk. In de Turkse cultuur
rust nog altijd een taboe op de zorg voor je
ouders uit handen geven.”

van de dames. De trots wanneer ze een
zelfgemaakte tekening ingelijst mee naar
huis krijgen. Het zelfvertrouwen dat hij elke
keer een beetje groter ziet worden. “Mensen
voelen zich hier gewaardeerd en komen
graag terug. Laatst werd ik gebeld door een
dochter die vroeg waarom de regiotaxi te laat
was. ‘Mevrouw’, zei ik, ‘het is pas dinsdag!’
Men zit echt te wachten tot het weer woensdag of vrijdag is.” Terwijl Duman vertelt,
komen de dames vrolijk kletsend terug van
hun sportieve activiteit. De thee staat klaar.
Snel wordt er nog even brood gehaald bij
de Turkse bakker om de hoek, voor bij het
eten. De tafel in de eetkamer, die grenst aan
de gebedsruimte, ziet er gezellig uit. “Eet je
mee?” Nou, graag!

“Echt, ik zou wel
elke dag naar
de dagverzorging
willen.”

Dapper
“Een dappere vrouw”, noemt projectleider
zorg Cafer Duman haar. Gaandeweg zijn
verhaal begrijp je waarom. Een jaar geleden
nam hij het initiatief voor de dagverzorging.
Eind februari ging de voorziening officieel
van start, met vrijwilligsters uit verschillende
streken van Turkije. “Twee dagen per week

“Het gevolg is dat er nu mensen thuis zitten
te verpieteren, die hier dolgraag zouden willen zijn. Die ouderen probeer ik te bereiken
en dat gaat uiteindelijk lukken. De maatschappij verandert en veel dochters hebben
tegenwoordig een druk bestaan. Bovendien
zien zij ook dat wij een manier bieden om
het verzorgingshuis uit te stellen. Maar het
is een zaak van de lange adem. Mevrouw
Aladag is één van de voorlopers. Iemand die
de stap al heel snel durfde te zetten en ook
geen moeite heeft om erover te praten.”

“Mensen voelen
zich hier
gewaardeerd.”

Zelfvertrouwen
Dat de behoefte er is, ziet Duman in de
buurthuizen die hij bezoekt en hoort hij in
zijn contacten met andere organisaties en
huisartsen. Hij merkt het ook aan de reacties
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Dagverzorging
Turkse ouderen
Eind februari 2012 is De Bijnkershoek
een dagverzorging voor Turkse ouderen uit
Utrecht begonnen. Veelal gaat het om mensen vanaf 55 jaar, die vergeetachtig worden
en weinig sociale contacten of dagstructuur
hebben. De dagverzorging haalt ouderen uit
hun isolement en biedt activiteiten om in beweging te blijven en het geheugen te trainen.
Voor mantelzorgers betekent het een paar
uurtjes rust. De dagverzorging is gevestigd in
twee voormalige flatwoningen op de begane
grond aan De Gasperilaan.
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Goud

in De Componist

“Het was spannend of we het zouden halen”,
vertelt Nicolette Cornelissen (47) groepsleidster in
De Componist. “We hebben erg veel werk verzet
om alles op tijd in orde te krijgen. De voldoening
was dan ook groot toen we hoorden dat we het
gouden keurmerk hadden.”

D

e Componist is onopvallend
gehuisvest in een appartementengebouw in de nieuwbouwwijk
Leidsche Rijn. Verdeeld over zes
kleinschalige wooneenheden verblijven er 39
ouderen met geheugenproblemen. De grootste uitdaging om in aanmerking te komen
voor het gouden keurmerk was gelegen in
het overzetten van alle cliëntgegevens van
papier naar het elektronisch zorgdossier.
“Een enorme klus”, vertelt Nicolette. “We
kregen er extra tijd voor, maar ik ben ook
een paar keer in mijn vrije tijd hier achter de
computer gekropen.” De omschakeling naar
het elektronisch zorgdossier en de digitale
agenda is inmiddels uitgevoerd en vergt nog
wel enige gewenning. “Maar als het eenmaal
routine is, werkt het heel overzichtelijk
en kun je de cliëntgegevens gemakkelijker
terugvinden.”
Erkenning
De audit door Perspekt vond ze spannend.
Ze lopen alles na, de schoonmaaklijsten,
hoe de sfeer is op de woning, hoe de communicatie met de bewoners verloopt. “We
hadden een interne voor-keuring gehad om
de puntjes op de i te zetten, maar als er dan
ineens drie mannen in een pak rondlopen,
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die over je schouder meekijken, aantekeningen maken en vragen stellen, geeft dat toch
wel wat stress.” De ontlading was dan ook
groot toen ze de volgende dag als groep te
horen kregen dat ze het gouden keurmerk
hadden gekregen. Van AxionContinu kregen
ze allemaal een geldbonus en een chocolade
verrassing. “Na al dat harde werken was dat
een fijne erkenning.”

“Zo’n onderzoek
geeft toch
wel wat stress”
Maar ze benadrukt dat het krijgen van een
keurmerk niet betekent dat je op je lauweren
kunt rusten. “We zijn voortdurend bezig met
goede zorg en kijken naar wat er beter kan.”
In het cliënttevredenheidsonderzoek scoorde
De Componist beter dan het landelijk gemiddelde, maar een minpuntje was ‘welzijn’. “In
een kleinschalig huis als dit zijn er minder
activiteiten dan in een regulier verpleeghuis.
We zijn meer huiselijk bezig, de krant lezen,
koffie drinken, dat soort dingen. Voor veel
bewoners is dat ook voldoende, maar kennelijk niet voor iedereen. Sinds kort hebben
we een speciale welzijnsmedewerkster om
dat aan te pakken. In goed overleg met de
familie, want daarmee heb je hier nauw
contact.”

Keurmerk
Perspekt is een onafhankelijke stichting die
de kwaliteit van de zorgverlening beoordeelt
volgens een normenset. Ze verleent daartoe
keurmerken aan organisaties die werken volgens
deze standaarden. AxionContinu ontving in
2011 voor alle locaties het hoogst haalbare
gouden keurmerk. Dat betekent dat alle protocollen op orde zijn en in de praktijk worden
nageleefd.
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Lid cliëntenraad De Componist/
De Ingelanden Jan Smallenbroek:

“Soms vraag ik me af
of er niet te veel
wordt getoetst”
De schoonmoeder van Jan Smallenbroek (56)
woont nu ruim drie jaar in De Componist en dat
bevalt erg goed. “We hebben bewust gekozen
voor de huiselijke sfeer en de kleinschaligheid en
daarom is ze niet in haar woonplaats Woerden
terechtgekomen, wat mogelijk meer voor de hand
had gelegen.” Als schoonzoon heeft hij veel
contact met haar verzorgers, maar als lid van de
cliëntenraad houdt hij wat afstand met het personeel. “Dan heb je een andere rol. Je bent er voor
de belangen van de bewoners.” Hij is niet uit
onvrede in de cliëntenraad gaan zitten. Integendeel, hij ziet het als zijn maatschappelijke plicht
om niet langs de zijlijn te blijven staan, terwijl
er in de zorg zo veel van de medewerkers wordt
gevraagd. “Vrijwilligerswerk is lastig te combineren met mijn dagelijkse bezigheden, maar ik
denk graag mee over beleid en ik ben gewend te
overleggen en te vergaderen.”
Trots
Bij de audits voor het gouden keurmerk is de clientenraad sterk betrokken geweest. “We zijn zelf
ondervraagd en we hebben als raad ook alle onderzoeksresultaten mogen inzien. Bij AxionContinu worden we overal bij betrokken en denken
we volop mee over verbeteringen.” Het verbaast
Jan Smallenbroek overigens wel hoe vaak er wordt
getoetst en ‘ge-audit’ in de zorgsector. “Ik werk
als interimmanager bij de overheid en daar is dat
veel minder aan de hand. Soms vraag ik me af of
het niet te veel is. Je moet ook ruimte laten om te
kunnen werken aan verbeteringen, maar dan staat
er alweer een nieuwe toets op stapel.”
Hij ziet hoe het verlenen van het gouden keurmerk afstraalt op de medewerkers. “Ze zijn er heel
trots op.” Voor familie en toekomstige bewoners
heeft zo’n keurmerk minder impact, denkt hij.
“Voor de keuze van een huis is vooral de sfeer
belangrijk. Maar het is uiteraard fijn te weten dat
de organisatie haar zaakjes op orde heeft”

15

Medische zorg alléén is niet zaligmakend, zeker niet in een hospice, waar mensen tijdens de laatste fase
van hun leven verblijven. De medewerkers en vrijwilligers van Hospice IJsselstein, weten dat. Vandaar dat
er tegenwoordig ‘complementaire zorg’ wordt geboden: zorg die de zintuigen van de gasten prikkelt of hen
helpt te ontspannen.

Complementaire zorg
in vernieuwd Hospice IJsselstein van Mariënstein

I

n het hospice verblijven ongeveer vijf
gasten. Sommigen krijgen van tijd tot tijd
een hand- of voetmassage met etherische
oliën. Niet alle gasten staan open voor
massage. Maar complementaire zorg is ook:
rustig bij iemand gaan zitten, samen muziek
luisteren, de tijd nemen en naar diegene te
luisteren.
De massages kunnen soms onverwachte
effecten hebben, ook op familieleden. Als zij
zien hoe hun vader of moeder van de massages geniet, zijn ze ontroerd. Ook kunnen
de massages net het zetje zijn, dat sommige
familieleden nodig hebben om wat lichamelijker met elkaar om te gaan. Stervende
mensen hebben soms meer behoefte aan
lichamelijk contact. Maar dat hoeft niet per
se in de vorm van een massage te gebeuren,
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familieleden kunnen bijvoorbeeld ook helpen
om hun vader te scheren.
Hospice verbouwd
Het hospice is eind 2010 ingrijpend verbouwd. De stichting Vrienden van het
Hospice heeft deze verbouwing mogelijk
gemaakt. Hospice IJsselstein werd in 2001
opgezet, aanvankelijk met drie kamers. Daar
kwamen na verloop van tijd twee kamers bij,
maar die werden van de rest van het hospice
gescheiden door klapdeuren: niet ideaal. Na
de verbouwing oogt het nieuwe hospice
als één geheel, met een fraaie huiskamer en
ruime kamers voor de gasten.
Het verbouwde hospice is op 18 maart 2011
officieel geopend door burgemeester Patrick
van den Brink van IJsselstein.

Hospice IJsselstein
In Hospice IJsselstein dat is
gevestigd in een vleugel van
Mariënstein, verblijven mensen
tijdens hun laatste levensfase.
Het hospice werkt met zeven
vaste medewerkers, aangevuld
met invalkrachten. Zo’n 35 tot
40 vrijwilligers komen geregeld
langs om te helpen bij huishoudelijke taken, het ondersteunen
van de zorgmedewerkers of ze
maken zich onmisbaar door ‘er
gewoon te zijn’.

Werkcentrum
NAH-bewoners
in De Ingelanden

In de Ingelanden wordt speciaal voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) een werkcentrum opgestart. De ongeveer zestien
bewoners kan dan een zinvolle dagbesteding worden geboden.

M

et het werkcentrum wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te
sluiten bij de belevingswereld
van de NAH-bewoners. “Het
zijn geen ouderen, dus moet je hen ook niet
zo behandelen”, zegt regiomanger Sandra
Kuijpers. Elly Wolf, die zich bezighoudt met
het opzetten van het werkcentrum, beaamt
dit. “De NAH-bewoners variëren in leeftijd
van 35 tot 60 jaar. Hun belevingswereld is
anders dan die van oudere bewoners, die
hebben al een heel leven achter zich. NAHbewoners waren vaak nog volop actief en
moeten opeens leren hun aandoening te accepteren. Daar komt soms een stuk frustratie
bij kijken”, zegt zij.

een vast aantal dagdelen per week wordt
gewerkt. Er ontstaat zo een vaste structuur
zodat de mensen echt het gevoel hebben dat
zij naar hun werk gaan.
Cadeautjes
Oorspronkelijk was de planning dat het
werkcentrum in 2011 geopend zou worden
in een ruimte van het nabijgelegen activiteitencentrum van Boogh. Maar doordat de
ruimte op korte termijn niet vrijgemaakt kon
worden, was dat niet mogelijk. Op dit moment wordt een ruimte in De Ingelanden zelf
verbouwd voor het werkcentrum. Inmiddels
is wel al een voorzichtige start gemaakt met

Niet-aangeboren
hersenletsel
Op locatie De Ingelanden zijn twee
woningen waar in totaal zestien
mensen met NAH wonen. Mensen met
een niet-aangeboren hersenletsel zijn
een bijzondere groep binnen AxionContinu. Vaak zijn ze relatief jong en
stonden nog midden in het leven toen
het noodlot hen trof. Een NAH kan
verschillende oorzaken hebben, zoals
een beroerte (CVA), multiple sclerose,
hersenletsel door een ongeluk of door
een langdurige coma.

het maken van cadeautjes en hip handwerk.
Naar verwachting kunnen de mensen voor
de zomer van 2012 nog aan de slag in hun
nieuwe ruimte.

‘Hip handwerk’
In het werkcentrum komt een copyshop en
er worden cadeautjes zoals sieraden, zeepkettingen, bloemstukken of geboortekleden
gemaakt. Kuijpers: “We zijn van plan de
producten in de winkel van De Ingelanden te
verkopen, maar ook om ze via een webwinkel aan de man te brengen. We denken dat
er in een jonge wijk als Leidsche Rijn wel
belangstelling is voor ‘hip handwerk’.”
En met de copyshop kan werk uit handen
worden genomen van de repro-afdeling van
AxionContinu, die nu erg druk is. Bijvoorbeeld door grote kopieerklussen of mailingen over te nemen. De bedoeling is dat er
AxionContinu 2011 Wij zijn zeer verguld
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“Ik heb meer dan
twintig jaar voor
hem gezorgd”

Samen koken
in Isselwaerde

18

Rob van Eekeren woont sinds een klein jaar in Isselwaerde. Zijn opname in het
verpleeghuis was een ingrijpende verandering. Voor Rob zelf, maar ook voor zijn
vrouw Riet. Zij kon de zorg maar moeilijk uit handen geven. Nu kookt ze samen
met verzorgende Debby Wentwoord regelmatig een lekker potje voor haar man en
de andere bewoners van woning 1.

‘‘G

oedemiddag, meneer Van Eekeren.” Riet van Eekeren buigt zich
liefdevol over haar man heen. Ze
pakt zijn handen vast, knijpt er
zachtjes in, zet zijn bril goed op zijn neus.
“Zo, nu zie je het allemaal wat beter.” Dan
draait ze zich om naar Debby Wentwoord.
“Ha Debby, hebben de mensen al wat te
drinken gehad?” “Kijk, dat is nou typisch
mevrouw Van Eekeren”, zegt Debby, terwijl
Riet in de koelkast duikt, op zoek naar vruchtensap. “Nooit hoef je haar wat te vragen.
Ze staat altijd voor anderen klaar.”

Deze woensdagmiddag geurt het rond theetijd al heerlijk naar knoflook en Italiaanse
kruiden in de huiskamer met open keuken.
Debby heeft alvast een grote schaal kipblokjes in de marinade gezet. Straks gaat het
vlees met roerbakgroente en tomatensaus
door de macaroni. “Het lievelingskostje van
de bewoners”, zegt Debby, die erg van koken
houdt. Sinds een paar maanden bereidt ze
samen met Riet regelmatig de warme maaltijd voor de bewoners van woning 1. Wat ze

zoal kokkerellen? “Bami en nasi”, somt Riet
op, “maar ook broccoli, of bloemkool. En
macaroni dus. Is er trouwens geraspte kaas
om te gratineren?” Debby knikt. “Lekker”,
zegt Riet.
Waardevol
De kookbeurten met Debby zijn waardevol
voor Riet en haar man. “Meer dan twintig
jaar heb ik voor hem gezorgd. Heel moeilijk
om dat van het ene op het andere moment
los te laten. Daarom vind ik het zo fijn om
nu weer voor hem te koken. Zijn we toch
ook nog een beetje samen.” Haar man heeft
Lewy Body dementie en COPD. De tekenen
waren er al langer, de diagnose werd in 2006
gesteld. Daarna ging het vrij snel bergafwaarts. Riet zorgde met veel geduld en liefde
voor haar man, tot hij begin vorig jaar in
het ziekenhuis moest worden opgenomen.
Verpleeghuisopname bleek daarna onvermijdelijk. Op 27 juni was het zo ver. De datum
staat in haar geheugen gegrift. “Ik vond het
vreselijk om hem achter te laten. Rob was
boos. Dat is hij soms nog. Dan wil hij naar
huis.” Dat plezier doet ze haar echtgenoot
graag. “We drinken thuis een kopje koffie en
dan breng ik hem terug.”
Schattig
De eerste maanden waren enorm wennen.
Inmiddels gaat het beter, zegt Riet. “Ik houd
mezelf flink bezig. Anders ga ik piekeren. Ik
ben eigenlijk voortdurend met mijn gedachten bij mijn man.” Ze gaat elke dag naar

“Mevrouw Van Eekeren staat
altijd voor anderen klaar”
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Isselwaerde, vaak komt ze twee keer. Als het
weer en de conditie van Rob het toelaten,
neemt ze hem mee naar buiten. Op haar
oppasdagen komt jongste kleindochter Mila
van anderhalf mee naar Isselwaerde. “Rob
en Mila zijn heel hecht samen”, vertelt Riet,
“ze aait hem en geeft hem stukjes brood. Zo
schattig om die twee te zien.”
Voor Riet is de kookbeurt vanzelfsprekend.
Ze doet het graag. Maar dat geldt vast niet
voor iedereen. Participeren in de zorg is
prima zo lang het vrijwillig gebeurt, vindt
Riet. “Als het een verplichting was, zou
ook ik zeker met een ander gevoel hierheen
gaan. Ik denk dat je zorgtaken moeilijk kunt
verplichten. Veel mensen hebben een druk
leven. Mijn kinderen ook. Ze werken hard,
hebben zelf een gezin. Ik verwacht ook niet
van hen dat ze voor mij gaan zorgen, mocht
dat straks nodig zijn.”

Houd de naaste vast
Zo heet het project waarmee verpleeghuis Isselwaerde de relatie wil verstevigen tussen bewoners, naasten en
medewerkers. Wie jarenlang voor een
dementerend familielid heeft gezorgd,
vindt het vaak moeilijk om de zorg helemaal los te laten als dat familielid naar
een verpleeghuis gaat. In Isselwaerde
zijn naasten van bewoners van harte
welkom om op een natuurlijke manier
zorgtaken uit te voeren. Bijvoorbeeld
door eens per week een gezonde, lekkere maaltijd te koken. Niet als plicht,
maar gewoon, omdat het fijn is.
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Vrijwilligers

in de Drie Ringen

Ze zijn het gouden team, Niek Zijdel en Toon Cohrs, maar uitgerekend op de dag van het interview
even niet. Toon is grieperig en moet thuis blijven. Daarom heeft Niek Gerrit van Hilten meegenomen,
die vanmiddag assisteert bij de soosmiddag.

H

et zonnetje schijnt, de deuren
naar de binnentuin staan wijd
open en de twee vrijwilligers zijn
goed gemutst. Niek Zijdel (81)
en Gerrit van Hilten (80) zouden hier qua
leeftijd niet uit de toon vallen. “Er zijn er
veel die jonger zijn dan wij”, lacht Niek. Hij
woont nog altijd zelfstandig. Gerrit woont
praktisch naast de Drie Ringen, samen met
zijn vrouw. “Ga je weer naar die oudjes”,
grapt ze als hij van huis gaat.
Niek Zijdel is al twintig jaar actief als vrijwilliger, eerst in het Oudenrijn Ziekenhuis, sinds
een paar jaar in de Drie Ringen en De Wartburg. “Ik heb altijd een kantoorbaan gehad,
maar mijn hart lag eigenlijk bij de zorg.” Hij
vertrouwt me toe dat ze hem diverse malen
polsten voor een baan in de b-verpleging,
maar dat hij er nooit op is ingegaan. Hij zou

er in salaris op achteruit zijn gegaan.
Gerrit was dertig jaar chauffeur bij Douwe
Egberts, maar ook hij heeft een nieuwe
roeping gevonden. “Het is zulk dankbaar
werk.” Hij helpt vooral bij uitjes en speciale
activiteiten in de Drie Ringen. “Je hebt hier
een Lentemarkt, een Oostenrijkse Dag en
deze winter een ‘Elfstedentocht’, met spelletjes en opdrachten.”

“Sjoelen is heel
populair”

Vrijwilligerswerk
Binnen AxionContinu zijn zo’n 1000
vrijwilligers actief. Veel activiteiten zouden niet kunnen plaatsvinden zonder
hun inzet. Afgelopen jaar was het ‘Europees jaar van het vrijwilligerswerk’ en
konden alle vrijwilligers binnen AxionContinu deelnemen aan scholingen en
workshops. De meeste vrijwilligers zijn
jonger dan 60 jaar, maar er zijn ook veel
ouderen actief. Volgens een landelijk
onderzoek zet bijna een kwart van alle
75-plussers zich nog in als vrijwilliger.
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Fanatiek
Om half drie begint de soosmiddag. De
laatste eters verlaten het huiselijk ingerichte
restaurant waar de twee heren straks de
spelletjes gaan klaarzetten. Twee tafels om
te rummikuppen, een klaverjastafel en een
opstelling met twee sjoelbakken. “Sjoelen
is heel populair”, zegt Niek. “Verder zorgen
we voor de hapjes en de drankjes, koffie en
thee, maar ook wel wat sterkers. Er is een
dame die altijd een advocaatje met slagroom
neemt.” En om half vijf moet er weer worden
opgeruimd. Soms spelen ze zelf mee, maar
hoofdtaak is het geheel in goede banen

leiden. “Het kan er soms fanatiek aan toe
gaan”, zegt Gerrit. “Vooral bij het rummikuppen doen de dames niet graag voor
elkaar onder.”
Aandacht
Het is zeer belangrijk om praatjes te maken,
zeggen de heren, die toegeven dat ze nooit
een cursus op dit vlak gedaan hebben. “We
praten met de bewoners over het leven”,
zegt Gerrit. “Dat gaat heel natuurlijk en
vanzelf ”, vult Niek aan. “We zijn generatiegenoten.”
Als Gerrit tussendoor even weg moet, geeft
Niek me een kleine rondleiding. “Hoe ging
het interview?”, informeert een medewerkster belangstellend. Niek antwoordt met een
tevreden knikje. We lopen langs een zijtafel
met bloemen, waarop een kaart staat van
een overleden bewoner en een schriftje ligt
met een pen. “Dat is er mede op aandringen
van de vrijwilligers gekomen, want het is
belangrijk dat je weet wie er is overleden.”
Hij vertelt over een echtpaar waarvan de man
nog niet zo lang geleden is overleden. “Dan
zorg je ervoor dat de weduwe weer naar de
soosmiddag komt. Je weet dat het soms
moeite kost om het leven weer op te pakken.
Dan ga je zo iemand ophalen bij haar appartement en geef je haar extra aandacht.”
Volgende week staan Niek en Gerrit weer
paraat als begeleiders van het uitje naar de
Keukenhof. Hopelijk is Toon er ook bij en is
het gouden team weer compleet.

“Er zijn
er die veel
jonger
zijn dan
wij”

Op de foto:
Niek Zijdel en
Toon Cohrs
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Theater
in Tolsteeg
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Hoe kijken medewerkers eigenlijk tegen de zorg van AxionContinu
aan? Wat gaat goed, wat kan beter? Om daarachter te komen ging
het Managementteam met een eigen theaterstuk op tournee langs
vijf locaties. De rondgang begon in Tolsteeg, waar Frans Tienhooven
servicemanager is.

H

et managementteam (MT) speelde
een groep bewoners, die allemaal
hun eigen wensen hebben. De
één was een geleerde die dement
wordt, de ander een rasechte Utregter, zoals
je die vooral bij ons in Tolsteeg ziet.” Tienhooven herinnert zich nog levendig dat een
oudere dame de zaal binnenkwam. Net op
het moment dat een van de MT-leden een
klagende bewoner speelde. “Dat gaf even
een ongemakkelijk gevoel. Het was immers
een stuk voor medewerkers. Gelukkig was
deze bewoonster recht voor haar raap”, lacht
Tienhooven. “Ze werd echt kwaad. Zei dat
het helemaal niet waar was wat er over het
personeel werd gezegd. Dat het in Tolsteeg
allemaal goed is geregeld. En volgens mij had
ze daar wel een punt.”
“In Tolsteeg is de laatste jaren veel veranderd. Een jaar of vijf geleden hebben we
letterlijk de bezem erdoor gehaald. Het
donkere Rosarium waar vroeger hooguit
een laken over de biljarttafel ging als er een
gelegenheid was, is nu een echte huiskamer
geworden. In een venster worden continu
filmpjes van het oude Utrecht gedraaid.
Het is alsof je naar buiten kijkt.” Ook het
restaurant is prachtig opgeknapt en er is zelfs
een moestuin aangelegd. Alleen de ingang
met de oude stoeltjes is gebleven zoals het
was. Want niks Utrechtser dan lekker voor
de deur ‘op het stoepie’ hangen. In onvervalst Utrechts: “En heb het lef ‘s om op míjn
plekkie te gaan zitten!”

Dat is een 100% andere benadering. De klant
is koning. Er wordt niet langer alleen om
12.00 uur eten geserveerd. Kies maar. Wat
wilt u eten, wanneer en met wie? ’s Avonds

“Vroeger woonden
bewoners op mijn
werk, nu werk ik
in hun huis.”
laat nog een bitterballetje op de kamer? Moet
kunnen! Natuurlijk is gastvrijheid niet gratis,
maar als je dingen slim aanpakt vallen de
kosten reuze mee. Waarom zou je bijvoorbeeld om acht uur ’s ochtends een heel
team hebben klaarstaan, als mensen liever

Prikkelen
Wat Tienhooven betreft heeft niet alleen
het uiterlijk van Tolsteeg een opknapbeurt
gekregen. De hele mentaliteit is veranderd.
Organisatiebreed. “Vroeger woonden bewoners op mijn werk, nu werk ik in hun huis.
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’s avonds douchen? Als je creatief nadenkt,
kan veel en is zo’n strak stramien nergens
voor nodig. Daar was het MT op uit met het
toneelstuk. Medewerkers prikkelen om te
brainstormen over wat nog beter kan.
Behoorlijk innovatief vind ik dat, om de rollen om te draaien. Zo van: jullie lopen daar
elke dag, vertel ons nou maar eens wat wij
in de plannen moeten schrijven.”
Meer zeggenschap in het werk, investeren
in kleinschaligheid en gastvrijheid, zorg de
klok rond, meer privacy en goed geschoold
personeel dat de wensen van bewoners kan
vertalen. Die zaken kwamen naar voren in de
reacties op het toneelstuk. Ze zijn verwerkt
in het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015,
waarin het MT de verbeteringen uit het vorige plan nog een trede hoger wil tillen. Want
ga je eenmaal vrijuit denken, dan is the sky
the limit. Tienhooven vindt dat de organisatie heel erg op de goede weg is. “Verleden
jaar heeft mijn moeder gerevalideerd in een
van de huizen van AxionContinu. Ze heeft
het nog elke dag over de professionele en
ontspannen sfeer, maar vooral over alle leuke
activiteiten. Die mist ze, nu ze weer in haar
eigen appartement woont. Echt, we hebben
we met z’n allen al veel bereikt.”

A Perfect Day
In juni bezocht het MT de vijf
regio’s van AxionContinu met het
toneelstuk ‘A Perfect Day’, waarin
het podium aan de ‘bewoners’ was.
De bewoners, gespeeld door de
MT-leden zelf, hadden behoorlijk
wat op de zorg aan te merken. Het
publiek bestond uit medewerkers die
direct na afloop konden reageren.

Zo ontstonden bijzondere gesprekken, waarin medewerkers aangaven
wat zíj belangrijk vinden in hun
werk, hoe zij later verzorgd willen
worden. Dat werd bovendien de
titel van het Meerjarenbeleidsplan
2012-2015. In ‘Hoe wilt u verzorgd
worden?’ zijn eveneens de belangrijkste thema’s meegenomen van
high tea bijeenkomsten met bewoners, familieleden en vrijwilligers.
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In het St. Antonius Ziekenhuis
locatie Overvecht bevindt zich
op de elfde verdieping de
Schakel/revalidatieafdeling
van AxionContinu. Hier worden
mensen verzorgd en behandeld
die door een hersenbloeding of
CVA getroffen zijn of bijvoorbeeld
een heupoperatie hebben gehad.

Revalideren

op de Schakelafdeling

W

ie na de afronding van de
medische behandeling
in het ziekenhuis niet
meteen naar huis kan, verhuist naar de Schakel/revalidatieafdeling voor
verdere revalidatie. Op deze afdeling kunnen
mensen maximaal drie maanden verblijven
om intensief te revalideren. Een deel van de
patienten gaat dan naar huis, maar er zijn
ook mensen die dat niet meer kunnen. Voor
hen wordt een plaats in een verpleeghuis
gezocht.
In 2012 verhuist het St. Antonius Ziekenhuis
Overvecht naar een nieuwe locatie in Leidsche Rijn en moet de Schakel/revalidatieafdeling van AxionContinu ook verhuizen. Dat
was aanleiding om in 2011 te gaan nadenken
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over hoe wij revalidatiezorg in de toekomst
vorm willen geven en specifiek wat er met de
Schakelafdeling moet gaan gebeuren.
Zorghotel
AxionContinu wil in de nabije toekomst
op twee locaties in Utrecht een zorghotel
realiseren. Een zorghotel biedt 24 uur per
dag hoogwaardige zorg in een accommodatie met hotelallure. Gastvrijheid staat binnen
het zorghotel centraal. Een verpleegkundig
team en een hotelteam zorgen dat het de
cliënten aan niets ontbreekt. Het zorghotel
biedt revalidatiezorg, overbruggingszorg en
vakantieverblijf met zorg. Het verblijf en de
zorg worden geheel vergoed uit de AWBZ
of de zorgverzekeringswet, als de gast een
geldige indicatie heeft.

De eerste van de twee geplande zorghotels
komt in het historische gebouw van De
Wartburg, dat voor dit doel helemaal wordt
gerenoveerd. Daarnaast is het plan een
zorghotel in Leidsche Rijn te bouwen, naast
het nieuwe St. Antonius Ziekenhuis Leidsche
Rijn. In 2011 is vooruitlopend hierop een
projectmanager Zorghotel aangesteld,
die de mogelijkheden voor een zorghotel
onderzoekt. Hierbij is ook nadrukkelijk de
samenwerking met andere partijen, zoals het
ziekenhuis, opgezocht.
Het nieuwe zorghotel De Wartburg gaat in
de zomer van 2013 open. Daarmee realiseert
AxionContinu een modern alternatief voor
de Schakelafdeling.

Cijfers

van AxionContinu 2011

Aantal cliënten
2011

2010

1.289
215
371
331

1.289
219
329
288

2011

2010

233.498
245.397
47.306
46.000
46.220

231.614
242.315
47.472
39.612
39.805

2011

2010

€ 88.255.814

€ 85.481.107

2,6%
28,1%
0,3%
4,8%
29,9%

4,5%
25,6%
0,8%
17,2%
28,2%

2011

2010

2.121
1.081
5,7%
13%
958

2.109
1.038
7,4%
11,2%
1.005

Aantal intramurale AWBZ cliënten per einde verslagjaar
Aantal cliënten AWBZ dagactiviteiten per einde verslagjaar
Aantal extramurale AWBZ cliënten per einde verslagjaar
Aantal WMO cliënten per einde verslagjaar

Productie

Aantal intramurale verzorgingsdagen
Aantal intramurale verpleegdagen
Aantal dagdelen dagactiviteiten
Aantal uren extramurale productie
Aantal uren huishoudelijke zorg (WMO)

Financiële resulaten

Totale bedrijfsopbrengst
Resultaat ratio
Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit
Eigen vermogen

Medewerkers

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Ziekteverzuim
Verlooppercentage
Aantal vrijwilligers
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Verhuur
Aantal verhuureenheden van AxionContinu
De Hooghe Camp
De Bijnkershoek
De Wartburg
Schutseplein

166
80
35
27

Aantal huurders per einde verslagjaar
De Hooghe Camp
De Bijnkershoek
De Wartburg (3 appartementen buiten verhuur tbv nieuwbouw)
Schutseplein

165
73
32
27

De verhuur van de woningen van ‘t Huis aan de Vecht en Tolsteeg is in handen
van Woonzorg Nederland, respectievelijk Portaal

Producten en diensten
AxionContinu biedt het volgende pakket aan zorg en diensten:
@cfhXifYbXYb`Ub[Xif][jYfV`]^Z
=i`dV]^\Yh\i]g\ciXYb
EYfgccb`]^_YjYfncf[]b[
KYfd`Y[]b[
>bX]j]XiY`YVY\UbXY`]b[YbVY[Y`Y]X]b[
9U[UWh]j]hY]hYbYb[fcYdg[Yk]^nYVY[Y`Y]X]b[
IfUbgaifU`Yncf[jYf`Yb]b[_YhYbncf[
EU``]Uh]YjYhYfa]bU`Yncf[jYf`Yb]b[
GYjU`]XUh]YYbfYUWh]jYf]b[
8cbgi`hUh]Y
Ocf[VYa]XXY`]b[UXj]Yg
8f]g]gncf[
9U[VY\UbXY`]b[
9U[jYfncf[]b[
9U[cdjUb[BUfc__UUbgYciXYfYb
9U[cdjUb[Iif_gYciXYfYb
EYfgcbYbU`UfaYf]b[
8UgYaUb[YaYbh9YaYbh]Y
DbhacYh]b[YbfYWfYUh]Y
:YfghY`]^bgYf[c"YbZmg]ch\YfUd]Y
KYf\iifkccb"YbgYfj]WYUddUfhYaYbhYb
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Locaties

Colofon

Woonzorgcentra
Albert van Koningsbruggen
Beneluxlaan 924
3526 KJ Utrecht
tel. (030) 282 23 11
avk@axioncontinu.nl

‘t Huis aan de Vecht
Costa Ricadreef 9
3563 TA Utrecht
tel. (030) 264 66 68
hadv@axioncontinu.nl

De Schutse
Anna van Burenstraat 40
3411 AK Lopik
tel. (0348) 55 17 24
schutse@axioncontinu.nl

De Bijnkershoek
Van Bijnkershoeklaan 250
3527 XL Utrecht
tel. (030) 296 85 00
bijnkershoek@axioncontinu.nl

De Ingelanden
Louis Armstronglaan 800
3543 EB Utrecht
tel. (030) 686 78 00
ingelanden@axioncontinu.nl

Tolsteeg
Saffierlaan 10
3523 RC Utrecht
tel. (030) 256 75 67
tolsteeg@axioncontinu.nl

De Componist
Georg Jarnostraat 14-20
3543 BX Utrecht
tel. (030) 686 63 30
componist@axioncontinu.nl

Isselwaerde
Kronenburgplantsoen 3
3401 BN IJsselstein
tel. (030) 688 19 14
isselwaerde@axioncontinu.nl

Voorhoeve
Van Heuven Goedhartlaan 3
3527 CE Utrecht
tel. (030) 295 38 53
voorhoeve@axioncontinu.nl

De Drie Ringen
Kandinskystraat 40
3544 NW Utrecht
tel. (030) 686 69 50
drieringen@axioncontinu.nl

Mariënstein
Benschopperweg 14
3401 BV IJsselstein
tel. (030) 688 17 14
marienstein@axioncontinu.nl

De Wartburg
Kennedylaan 16
3533 KJ Utrecht
tel. (030) 294 00 41
wartburg@axioncontinu.nl

De Bijnkershoek
Van Bijnkershoeklaan 250
3527 XL Utrecht
tel. (030) 296 85 00
bijnkershoek@axioncontinu.nl

‘t Huis aan de Vecht
Costa Ricadreef 9
3563 TA Utrecht
tel. (030) 264 66 68
hadv@axioncontinu.nl

Tolsteeg
Saffierlaan 10
3523 RC Utrecht
tel. (030) 256 75 67
tolsteeg@axioncontinu.nl

De Hooghe Camp
Benschopperweg 14
3401 BV IJsselstein
tel. (030) 688 17 14
marienstein@axioncontinu.nl

Schutseplein
Anna van Burenstraat 40
3411 AK Lopik
tel. (0348) 55 17 24
schutse@axioncontinu.nl

De Wartburg
Kennedylaan 16
3533 KJ Utrecht
tel. (030) 294 00 41
wartburg@axioncontinu.nl

Uitgave
AxionContinu
Coördinatie
Berber Schrijver
Teksten
7A69:C8D
Karin Bos
Annemieke Lenssinck
AxionContinu
Concept en vormgeving
7A69:C8D
Fotografie
Willem Mes
AxionContinu

Serviceappartementen

En verder
Centraal Bureau
Postbus 2251
3500 GG Utrecht
tel. (030) 282 22 00
info@axioncontinu.nl

Marhaban
De Gasperilaan 116-118
3527 GH Utrecht
tel. (030) 293 45 81

Hospice IJsselstein
Benschopperweg 14
3401 BV IJsselstein
tel. (030) 686 97 29
hospiceijsselstein@axioncontinu.nl

Schakelafdeling, St. Antonius,
locatie Overvecht
Paranadreef 2
3563 AZ Utrecht
tel. (030) 263 33 11
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