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Mantelzorgers
Boven haar mondkapje zie ik vermoeide ogen. Het
is een aanname dat haar ogen getekend zijn door
vermoeidheid. Ik heb haar niet eerder ontmoet.
Dochter is pas net binnen. De ambulanceverpleegkundigen hebben een half uur geleden moeder
naar ons hospice gebracht. Ze oogt dus vermoeid,
die dochter. Ze is mantelzorger voor haar moeder.
Al vele jaren. En mantelzorgers worden op enig
moment nou eenmaal moe. Dit is geen aanname,
maar een gegeven.

Dochter is even weg. Moeder grijpt haar kans en
fluistert dat dochter te veel op haar nek zit. Moeders woorden zijn herkenbaar in de wijze waarop
dochter zich presenteert. Moeder is moe en doet
er het zwijgen toe. Dochter is ook moe, maar geeft
zich er niet aan over. En zit juist vol adrenaline. Ze
maakt een vuist voor de beste zorg voor haar moeder. Zij alleen weet wat moeder nu nodig heeft! Er
is boosheid en ze voelt zich schuldig aan de opname van moeder. Doet ze er wel goed aan?

Halverwege de negentiger jaren organiseerde ik
met een werkgroep van verpleegkundigen een
symposium. ‘Mantelzorg’ was als vernieuwend thema op het programma gezet. Het begrip mantelzorg was destijds nog niet ingeburgerd. Probeer het
eens voor te stellen! Het huidige zorgsysteem kan
niet meer zonder. Wat ik destijds nog niet kon bedenken is, dat ik zelf die mantelzorger zou worden.
Eerst voor mijn vader en later voor mijn moeder.
We rolden er als het ware in, mijn broer en ik. Het
was vanzelfsprekend. Uiteindelijk werden het
twaalf bijzondere jaren. Het is ontzettend fijn om
er voor je dierbare(n) te mogen zijn. De relatie met
mijn ouders werd eens te meer werkelijk en verdiepend. En ook de band met mijn broer is er door
versterkt. Echter, met de toenemende beperkingen
van mijn ouders groeiden ook de taken en verantwoordelijkheden. Voorbij de eigen grenzen, omdat
je de grenzen gewoonweg niet meer (er)kent.

De mantelzorgers. Meestal vrouwen, meer dan
eens werkzaam in een dienstverlenend beroep.
Meerdere ballen tegelijk hoog houdend. Ik voel mij
verwant. Ik ben één van hen.

Ik zit in het ziekenhuis naast mijn zieke moeder
en geef de verpleegkundige nog enkele essentiële
instructies door. Maar wat zou ik zelf nog voor
mijn zieke moedertje kunnen doen? Ik zou alles
willen doen, als ik haar maar niet hoef achter te
laten. Een onaangenaam, maar herkenbaar gevoel
drukt op mijn schouders. De vervorming van liefde,
betrokkenheid en verdriet. Het heet schuldgevoel.
En dan ineens, voel ik mij zo ontzettend alleen.

Mijn moeder is in september 2020 overleden. Vorig
jaar was ik voor de tweede keer mantelzorger af.
‘De Dag van de Mantelzorg’ heeft voor mij een
andere betekenis gekregen. Een dag om te reflecteren op wat is geweest.
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De belangeloze inspanningen van mantelzorgers
in onze samenleving zijn van onschatbare waarde.
Erkenning voor hun taak, gevoelens, eenzaamheid, het behouden van veerkracht en alles wat er
dagelijks aan de orde is. Gelukkig is dat niet onopgemerkt gebleven. Jaarlijks is 10 november ‘De Dag
van de Mantelzorg’. Bijna vijf miljoen zorgzame
helden worden in het licht gezet; om hun bijzondere liefdevolle zorg voor hun naaste. Zelf heb ik
pas na enkele jaren deze dag durven te omarmen...
Ik zou alle mantelzorgers willen oproepen om
gebruik te maken van de aandacht die er voor hen
is. Het geeft je vertrouwen en een boost om weer
verder te kunnen.

De zorgmantel heb ik niet van mij afgeworpen, hij
gleed behoedzaam van mijn ontlaste schouders.

Fotografie
Paul Steenbakker, Victor Schutijser
en medewerkers van Warande
Ontwerp, vormgeving en druk
Vandenberg, Maarn

Aandacht is een uitgave van Warande. Het magazine is voor medewerkers, cliënten en relaties en verschijnt twee keer per jaar.
Heeft u een idee voor een onderwerp of wilt u reageren? Stuur een mail naar redactie@warandeweb.nl.
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Er was eens… verbinding
Er was eens een zoon. Hij neemt afscheid van zijn
moeder. Niet voor altijd, maar voor even. Ze zit op
haar vaste plek voor het raam, met uitzicht op de
parkeerplaats. Hij trekt zijn jas aan, doet de rits
dicht en geeft haar nog een knuffel. ‘Dag mam,
morgen ben ik er weer. Ik neem dan wat lekkers
mee bij de koffie. Spritsen ofzo. Die vind je altijd
zo lekker.’ Verhalen vertellen: we doen het al sinds
mensenheugenis. Rondom een haardvuur, aan
tafel of voor het slapen gaan. Het heeft meerdere
functies: informatie overdragen, maar zeker ook
zorgen voor verbinding. Bernadette Drenth deelt
haar verhaal als mantelzorger voor haar moeder.

Zij pleit ervoor dat ook mantelzorgers meer met
elkaar delen. ‘Je weet van elkaar wat je door maakt
en dan heb je steun aan elkaar.’ Ook Claire van
Spanje deelt haar ervaringen rondom mantelzorg.
Mooi hoe wij bij Warande elkaar verhalen vertellen en met elkaar delen. Onderling, maar zeker
ook met naasten. En voor de werving van nieuwe
collega’s zijn deze verhalen onmisbaar. En dat geeft
verbinding, voor ons, maar ook voor mensen die bij
Warande willen komen werken.
Benieuwd naar die verhalen? Je leest ze op
wijwarande.nl.
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Op de cover
Wij Warande werven!
Deze foto hoort bij onze wervingscampagne voor verzorgenden. De vacature
voor verzorgende IG staat in de top 5 meest moeilijk invulbare vacatures. En
dat merken wij ook. Met gebruik van social media en verhalen van bewoners
en naasten presenteert Warande zich, op zoek naar nieuwe collega’s.
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Wij Warande
verbouwen én
verduurzamen
Een verbouwing kost geld, tijd en energie. Dat merk je als je eigen
huis wordt verbouwd of gerenoveerd. Bij Warande staan er dit jaar
vier huizen op de planning, die we gaan verbouwen of afbouwen.
Een hele opgave, zeker als je daarbij ook rekening houdt met
duurzaamheid. De komende maanden gaan we op verschillende
plekken merken dat we aan het verbouwen zijn, vertelt Marcel Blauw.
Hij is manager vastgoed bij Warande en is nauw betrokken bij de
bouwprocessen. ‘Van het idee tot en met de sleutel zijn we zo drie
tot vier jaar bezig.’

Voor 2022 staat onder andere een prettige en
energiezuinige omgeving voor onze bewoners op
de agenda. ‘We gaan bijvoorbeeld Schutsmantel
in Bilthoven grondig verduurzamen. Het gebouw
heeft nu energielabel G en maakt, na verbouwing,
een sprong naar label C. Dat gaat iedereen
merken. Een belangrijk onderdeel is het goed
isoleren van het gebouw. Dat het warmer blijft in
de winter en koeler in de zomer. Ook zorgen we
voor duurzame LED-verlichting’, vertelt Marcel.
Bovenwegen in Zeist en De Loericker Stee in
Houten zijn al energiezuinig. Marcel: “Bij de
verbouw van Bovenwegen hebben we daar
meteen rekening mee gehouden. Het gebouw
heeft toen een nieuwe jas gekregen, die beter
isoleert. Ook maken we gebruik van aardwarmte
voor het verwarmen en koelen van het gebouw.’
De Loericker Stee heeft al energielabel A en is
een zogenaamd gasloos gebouw. Dit gebouw
is aangesloten op stadsverwarming en goed
geïsoleerd.
Bij In de Dennen in Zeist zijn de werkzaamheden
al gestart in 2021. Dat betekent dat de komende
maanden er hoorbaar en zichtbaar gewerkt wordt.
‘Bij In de Dennen plaatsen we een extra lift. Het
gebouw staat in een natuurlijke omgeving. Daar
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houden we dan rekening mee. We plaatsen
daarom nestkasten voor zwaluwen aan de
buitenkant van de lift’, legt Marcel uit. Als het
goed is, is de verbouwing voor de zomer klaar.

Schutsmantel

Herinrichting van de begane grond. Dit gaat over
o.a. een verbetering van de ingang, het introduceren van frontcooking, het creëren van meerdere
verblijfsruimten en een betere koppeling met de
Bosrank. Daarnaast is het realiseren van 9 extra
appartementen op de begane grond mogelijk.
Het huidige energielabel is G. We investeren om
een energielabelsprong van G naar C te realiseren.

In de Dennen
De appartementen zijn ruim, maar er zijn
nauwelijks gemeenschappelijke voorzieningen
Daarom is het nodig om op de begane grond
een gemeenschappelijke ruimte, een restaurant/
frontcooking en een tweede lift te realiseren.
Volgens planning is in november gestart met de
voorbereidingen en is de bouwplaats ingericht.
En zijn de verbouwwerkzaamheden op de
verdiepingen gestart, zoals verbouwen van ruimtes
tot behandelruimte, teamposten en bergruimten.

De Loericker Stee

De begane grond wordt volledig verbouwd. Warande
wil hier minimaal 25 extra appartementen realiseren.
De appartementen dienen geschikt te zijn voor
bewoners met een complexe zorgvraag.
Ook de appartementen op de derde verdieping
hebben een renovatie nodig. De sanitaire ruimte wordt
vernieuwd, de vloerbedekking wordt vervangen en de
wanden opnieuw geschilderd.

Bovenwegen

Bovenwegen wordt, naast een zorglocatie,
het kennis- en expertisecentrum van Warande.
Het grootste deel van Bovenwegen is in 2017 en
2018 vernieuwd. Een deel van de binnenruimtes
in Bovenwegen is toen niet afgebouwd. Hiervoor
maken we, samen met een gebruikersgroep vanuit
de behandelaren en zorg, een nieuw plan voor. Ook
werken we het frontcooking concept voor Bovenwegen
verder uit, zodat we voor onze bewoners in het
restaurant (deels) vers kunnen koken.

OPTIE
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Proces van verbouw in het kort

 Idee voor verbouw, want de zorg verandert
	Onderzoek: wat hebben we nodig?
	Instellen gebruikersgroep met medewerkers,
cliëntenraad, OR en techniek
	Selectie architect
	Schetsontwerp (globaal intekenen of de
gebruikerswensen in het gebouw passen)
en kostenoverzicht
	Gebruikerswensen omzetten in
gebouweisen: gebouwconstructie,
installaties, verwarming, brandveiligheid,
akoestiek
	Voorlopig ontwerp (meer in detail uitwerken
van het schetsontwerp): kostenoverzicht
 Eventueel flora- en faunaonderzoek:
gericht op verstoring leefomgeving planten
en dieren en de oplossing daarvan
 Definitief ontwerp. Uitvoeringstekeningen
in detail uitwerken: soort ramen, deuren
en kozijnen, breedte gangen, indeling
appartementen, soort vloerbedekking,
kleuren op de muren
	Indienen vergunning bij de gemeente:
welstandscommissie en check
bestemmingsplan
	Publicatie vergunning, omwonenden zijn
geïnformeerd over de plannen
	Selectie aannemer en installateur
	Bestellen grondstoffen: stenen, beton, hout,
onderdelen etc.
	Planning maken: wie gaat wanneer wat
doen?
	Bouwen en dan de sleutel
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KO RT E BER I C H T EN

Digitale werkplek

kocrhtteen

beri

Warande heeft in 2021 het netwerk, veel apparatuur en een deel van de software
vernieuwd. Er zijn in alle locaties duizenden meters extra datakabel getrokken en
honderden wifi-ontvangers opgehangen. Een deel van de medewerkers heeft een
nieuwe laptop gekregen. En we zijn over op een nieuw intranet waarmee we makkelijk met elkaar kunnen samenwerken. En medewerkers kunnen nu op elk apparaat
op elk moment in een paar kliks bij protocollen en informatie. Waar ze ook maar
zijn. Medewerkers kregen in kleine groepjes scholing in het gebruik van het nieuwe
intranet.

Bespreekcirkel
De antroposofische vestigingen gebruiken deze bespreek
cirkel tijdens de zorgleefplanbesprekingen met bewoners en naasten. ‘Zo krijgen wij de héle bewoner goed
in beeld op alle domeinen van het zorgplan.’

zorg,
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mentaal
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omgevingsbewust zijn,
cultuur

Beleggingsfonds koopt
woonzorgcentra
Warande heeft voor € 30 miljoen woonzorgcentra De Loericker
Stee in Houten en Schutsmantel in Bilthoven verkocht aan
beleggingsfonds Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund. Via
een zogenaamde sale & leaseback constructie huurt Warande de
beide locaties voor de komende 20 jaar van Fidelity. De komende periode gaat Warande beide locaties grootschalig
renoveren. Daarnaast werken Warande en Fidelity
samen om de complexen verder te verduurzamen.
Dit is ook onderdeel van de vastgoedplannen van
Warande. Meer hierover op pagina 4 en 5.

Heel Warande digidoet:
vier extra digicoaches
Samen zetten we stappen op weg naar meer vrijheid en comfort voor cliënten.
Apps, domotica, leefcirkels, iPads, smartphones etc. helpen ons hierbij. Dit vraagt
om extra vaardigheden van alle medewerkers. Een digicoach helpt hierbij. Een
medewerker verbetert en ontwikkelt samen met een digicoach zijn digitale vaardigheden. De digicoaches van Warande werken in een zorgteam of er vlak bij in de
ondersteunende diensten. Er is op iedere vestiging
minimaal een digicoach. Warande heeft al zeven
actieve digicoaches. Afgelopen najaar hebben vier
medewerkers een opleiding voor digicoach gevolgd
en zijn meteen aan de slag gaan. Warande krijgt
deze opleidingen betaald uit subsidie van ZonMW.
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M I JN FAVO R I ET

‘Je kan natuurlijk niet
alles inlijsten, anders
wordt het een museum.’
De heer Kraan maakt diamond paintings
De heer Kraan doet al een aantal jaar aan diamond painting. Een soort borduren met steentjes. ‘Toen mijn geheugen
minder werd, ben ik gestart met diamond painting’. Hiermee
moet je je concentreren op de nummers en de kleuren. ‘In
één schilderij zoals deze waar ik nu mee bezig ben, zitten
wel meer dan 30.000 diamantjes’. In de woonkamer staat
een bureautje met daarop een lamp. Onder het doek ligt
nóg een lamp, zodat de heer Kraan het stuk waar hij aan
werkt, goed kan zien. ‘Als er diamantjes over zijn, doe ik ze
in deze bak. Later sorteer ik ze dan op kleur. Ik ga dan van
de steentjes zelf figuren maken die ik dan opplak. Zo houdt
deze hobby mij bezig.’ In de woonkamer van de heer Kraan
hangen bij zijn bureau verschillende diamond paintings.
‘Je kan natuurlijk niet alles inlijsten, anders wordt het een
museum.’

Diamond painting is een mix van borduren en schilderen op nummer. Het is
ontstaan in 2015. Met diamond painting
breng je kleine ‘diamanten’ van plastic
aan op een gecodeerd zelfklevend doek
(canvas) om zo levendige mozaïek
schilderijen te maken.
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ACH T E RG RON D

Rol van naasten en mantelzorgers bij de zorg voor onze bewoner

‘De boodschap is:
je kan meedoen!’
Wanneer iemand bij Warande komt wonen, verandert er veel in
haar of zijn leven. Ook het leven van de naaste of mantelzorger
verandert. Dat kan een partner zijn, maar ook een zoon, nicht of
betrokken buurvrouw. Vaak hebben mensen lang en/of intensief voor
iemand gezorgd, met alle verdriet en vreugde die daarbij komt kijken.
Naasten en mantelzorgers (vanaf nu schrijven we alleen ‘naasten’)
kennen ‘onze’ bewoner door en door. Zij zijn een belangrijke schakel
in de kring rondom de bewoner. Bij Warande zorgen we voor een
fijne dag voor onze bewoners, samen met naasten. Iedereen heeft
daar een eigen rol in. Om te zorgen dat de waardevolle bijdrage van
naasten wordt gezien en gebruikt, willen we dat beter met elkaar
afspreken. Uitgangspunt is dat de bewoner onderdeel is en blijft van
de familie. De vraag is dan hoe kan de familie aangehaakt blijven
bij de zorg. Ellen Mol, manager zorg, en Bernadette Drenth, mantel
zorger en lid van de cliëntenraad, vertellen over hun ervaringen.
Sportvereniging

Bernadette Drenth was jaren mantelzorger van
haar moeder, die haar laatste jaren in het Leendert
Meeshuis woonde. Ook zet Bernadette zich in
voor de cliëntenraad van het Leendert Meeshuis.
“Ik wilde echt wat maken van de laatste jaren van
mijn moeder. Dat zijn 2,5 jaar geworden. Ik had
contact met het huis en daarom aangemeld voor
de cliëntenraad. Daarna zat ik al vrij snel in de centrale cliëntenraad (van Warande). Eerst was mijn
betrokkenheid vooral gericht op of de planten
water krijgen en de tafelkleedjes schoon zijn. Nu
ben ik betrokken bij de commissie kwaliteit, ik zit
in de Identiteitsraad en de werkgroep antroposofische nieuwbouw.” Maar hoe zorg je dat mantelzorgers op deze manier betrokken zijn bij het huis?
Bernadette vergelijkt het met een sportvereniging.
‘Als je je aanmeldt voor hockey of voetbal, krijg
je meteen de vraag wat je kan doen: bardienst of
terreindienst. Dat zou Warande ook kunnen doen.
Misschien niet meteen, maar wel na een paar
weken. De boodschap is dan: je kan mee doen!”

Eerste stap

Sinds ruim een jaar is Ellen Mol manager zorg
bij Heerewegen. Ze ziet een duidelijke rol voor
naasten. “Mantelzorgers zijn voor ons heel belang
rijk. Wij kijken vooral verpleegtechnisch naar een
nieuwe bewoner. Je wilt natuurlijk ook weten hoe
iemand in elkaar zit en hoe diegene geleefd heeft.
En dat moet je samen doen. Het is belangrijk om
familie niet als lastig of bemoeizuchtig te zien.
Ik ben daarom erg betrokken op de afdeling,
ook met mantelzorgers. Dan kan je meteen het
gesprek aangaan. Liefst bezoek ik de mensen thuis
voordat zij hier komen wonen. Wat zijn gewoontes
van iemand? Ik doe graag de rondleidingen op
de afdeling zelf. Dan heb je de eerste stap al
gewonnen.”
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Futiliteiten

Bernadette geeft aan dat er in de afgelopen jaren veel
is veranderd en verbeterd. “In het begin was er weinig
overleg met ons, ook geen zorgleefplanbespreking.
Mijn moeder had echt zorg nodig: ze was vaak haar
gebit kwijt, incontinent en soms agressief. Communi
catie met ons was niet altijd goed. Ik ben daarom groot
voorstander van CarenZorgt. Prettig om een korte
update te kunnen lezen, al is het maar één zin of direct
antwoord te krijgen op je vraag. Kleine communicatie
over futiliteiten, maar voor bewoners zijn die futiliteiten grote zaken.” Ellen maakt sinds kort gebruik van
een extra online communicatiekanaal, Familienet. “We
krijgen goede reacties. Mantelzorgers zien wat er gebeurt in huis, bijvoorbeeld een kleine activiteit of een
vrijwilliger kookt voor de afdeling. Mantelzorgers zijn zo
meer betrokken.”

CarenZorgt

Warande vindt het belangrijk dat naasten van
bewoners betrokken zijn bij de dagelijkse zorgverlening. Om dit gemakkelijk te maken, krijgen
naasten toegang tot het digitale cliëntdossier.
Dat kan via CarenZorgt. In dit dossier staan
onder andere medische gegevens, zoals bloeddruk en gewicht, informatie over artsenvisites en
aantekeningen van medewerkers.

Familienet

Familienet is een communicatie-app voor de
zorg. Zorgmedewerkers delen eenvoudig berichten, foto’s en video’s. Zo is familie goed op de
hoogte van belangrijke en mooie momenten in
het dagelijks leven van hun dierbare.

Buddysysteem

Bernadette pleit voor een warme ontvangst van mantelzorgers. Bernadette: “De een kan natuurlijk meer
dan de ander doen in huis. Ik heb me altijd welkom
gevoeld en niet als bezoek. Mee helpen, tafel dekken, iemand gerust stellen. Bij het Leendert Meeshuis
hebben we een buddysysteem voor mantelzorgers
van nieuwe bewoners: een vraagbaak voor naasten. Zij
hebben vragen waar zij de zorg niet mee lastig willen
vallen. Mag ik een plantje mee nemen? Mag ik koffie
zetten?” Ellen ziet zo’n buddysysteem ook zitten voor
‘haar’ naasten. “Het is een heftige situatie, een verhuizing naar een verpleeghuis en de periode daarvoor
thuis waarschijnlijk ook. Zo kun je mantelzorgers onderling met elkaar in contact brengen.”
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Blik soep

Ellen besteedt ook aandacht aan de naasten tijdens de
verhuizing. “Wij gaan daarbij uit van ‘alles is mogelijk,
tenzij..’ Want het is voor mensen heel verdrietig om een
moeder, vader of partner ‘achter’ te laten. Dan zeggen
wij: ‘eet maar mee straks’. Met elkaar kijken wat er wél
kan. We hebben altijd wel een boterham of een blik
soep.” Ellen vindt het belangrijk dat naasten voelen
dat ze echt bij hun naaste op bezoek komen en niet
in het verpleeghuis. “Dat betekent dat wij hun huis
en dus ook de afdeling, opruimen. Hier wonen zij,
dus houd het netjes.”

Visie op mantelzorg
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de bewoner het beste kent en vaak al jaren zorgt,
wordt structureel herkend, erkend en bevraagd. Wij
kennen de levensloop van de bewoner en naasten
en weten wat zij voor de verhuizing voor elkaar betekenden. Op basis daarvan maken wij het voor de
bewoners en hun naasten zo aantrekkelijk mogelijk
om binnen Warande voor elkaar betekenisvol te
blijven en dingen te ondernemen.
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Warande biedt de cliënt én haar naasten een warm
welkom in een sfeer van gastvrijheid en ontmoeten.
Want de beste zorg en een sfeervolle leefomgeving
ontstaat op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid en als de zorg en steun van medewerkers
in overleg met de bewoner en haar naaste tot
stand komt. De deskundigheid van de naaste, die
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Vrijwilligers

Ondersteuning
van medewerkers van Warande

Gemeenschap

Bernadette neemt in februari 2022 afscheid van de
cliëntenraad, maar heeft een duidelijke wens voor
naasten bij Warande. “Mijn ideaalbeeld is dat je als
mantelzorgers een soort familie bent, een schaduw
familie. Je weet van elkaar wat je door maakt en dan
heb je steun aan elkaar. Andere mantelzorgers weten
de weg en bij wie ik terecht kan met een vraag. Ook wil
je als mantelzorger betrokken zijn bij de mensen naast
wie je moeder of vader woont in het huis. Je bent met
elkaar een gemeenschap. En dan wil je weten hoe het
is en gaat met de mensen om je heen.”

Tips van Bernadette:

•	Houd het dossier goed bij, zodat de mantelzorger
(op afstand) mee kan kijken via CarenZorgt
•	Draag een naambordje, zodat naasten je bij
naam kennen. Essentieel!
•	Zorg voor een goede intake en zorgleefplan
bespreking
•	Geef duidelijke informatie, ook over de lokale
cliëntenraad en mogelijke uitstapjes in de buurt
•	Organiseer activiteiten voor mantelzorgers, bijv.
samen bloembollen planten in de tuin van het huis
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WAR AN DE WER K T SAM EN

Zorgverleners van Warande zijn aangesloten bij Parkinsonnet

Parkinson is een
ingewikkelde aandoening
Hoe zorg je voor de best mogelijke zorg voor mensen met een
ingewikkelde zorgvraag? Daar zijn medewerkers van Warande elke
dag mee bezig. Uiteraard door opleiden, trainen, feedback geven,
vakbladen lezen en gesprekken voeren met cliënten en naasten.
Voor de ziekte van Parkinson is een aantal behandelaren van Warande
daarnaast aangesloten bij Parkinsonnet. Dit netwerk van zorgverleners stelt de mens met parkinson centraal om zo zorg op maat
te kunnen geven.

Korte lijnen

Eén van die behandelaren is Esther Hessel –
van der Valk. Zij is logopedist bij Warande en
enthousiast deelnemer aan Parkinsonnet. “Wat
je met elkaar wil, is mensen écht helpen. En
dat kan door goede zorg te leveren en goed
samen te werken. Door bijvoorbeeld korte
lijnen tussen de verschillende disciplines in de
regio. En we hebben meer tijd voor de cliënten.” Parkinson is een ziekte die ontstaat in de
hersenen. Iedere vorm van parkinson en ieder
mens is weer anders. Het treft vrouwen en
mannen, jong en oud. Van trillende handen en
depressies tot vastgenageld staan op de vloer
en geen initiatief meer tonen. De behandeling
en begeleiding bij parkinson vragen om een
specialistische en deskundige aanpak.

Geprikkeld

Naast Esther zijn er vanuit Warande twee
fysiotherapeuten, twee ergotherapeuten, een
psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde aangesloten bij Parkinsonnet. Esther:
“Via Parkinsonnet word je geprikkeld in alles
wat nieuw is, zoals inzichten, mogelijkheden en
ontwikkelingen. Wij krijgen bijvoorbeeld een
e-learning over de palliatieve fase voor deze
cliënten. Deze fase start vaak eerder dan wij
denken. De cliënt valt bijvoorbeeld veel vaker
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dan eerst of hij verslikt zich meer. Dat heeft
ook effect op de therapie. Je kan wel blijven
oefenen, maar de therapie richt zich dan meer
op comfort. Partners willen er bijvoorbeeld over
praten. En dan schakel je de psycholoog in.”

Beweging

Esther vertelt dat bij de behandeling een combinatie van therapie en medicijnen belangrijk
is. Cliënten hebben soms klachten waar ze niet
mee om kunnen gaan of niet weten wanneer
of hoe zij de medicijnen moeten innemen.
“Parkinsonmedicijnen zijn heftige medicijnen. Die moet je bijvoorbeeld niet innemen
met eiwitten, bijvoorbeeld met vla. Terwijl dat
vaak wel gebeurt. Of mensen hebben last van
speekselverlies. We hebben daar een behandeling voor. En als dat niet werkt, dan kan je
hun wijzen op de volgende stap, bijvoorbeeld
een behandeling met botox”, legt Esther uit.
En ze vervolgt: “Ook adviseren we combinaties
met meer alternatieve behandelingen, zoals
mindfulness, tangodansen of boksen. Want
beweging is erg belangrijk.” Bij mensen met
parkinson worden bewegingen kleiner en onnauwkeuriger. Hun handschrift verandert en kan
onleesbaar worden. Of zij hebben problemen
met starten of stoppen met lopen. Esther: “Bij
deze cliënten moeten bewegingen extreem zijn.

Ik zeg bijvoorbeeld: ‘lopen met grote stappen’. En
als logopedist zeg ik: ‘praat luid, laag en langzaam’.
Niet alleen het bewegen verandert, maar ook het
denken, het informatie ontvangen en verwerken. En
het uiten van emoties. Een patiënt zei eens: ‘mijn
brein stottert meer dan mijn benen’.”

Verschil maken

Alle aangesloten zorgverleners van Warande zijn gedreven om mensen met parkinson de best mogelijke
zorg te bieden en ze te zien als partner. Esther: “Het
is een ingewikkelde aandoening. De kenmerken en
ook de behandelingen verschillen per mens. Daarom
werken wij nauw samen in multidisciplinaire teams,
zodat alle professionals goed samenwerken.” Parkinson is nog niet te genezen. Ook kun je het ziekteproces nog niet vertragen. Behandeling is vooral
bedoeld om mensen een zo goed mogelijk leven te
geven. Esther: “Het verschil maken voor mensen die
leven met deze ziekte. De beste kwaliteit van leven
en de best mogelijke zorg. Dat is wat ons drijft.”

Over Parkinsonnet
Het ontstaan van ParkinsonNet begon met een gedeelde droom van neuroloog Bas Bloem en beweegwetenschapper Marten Munneke. Tijdens een cursus in
2000 spraken zij elkaar over deze complexe ziekte, de
uitdagingen in veel dagelijkse activiteiten voor mensen
die leven met parkinson en de noodzakelijke, gespecialiseerde, zorg vanuit veel verschillende disciplines en
zorgverleners. Het idee van ParkinsonNet, een netwerk
waarbij patiënt en zorgverleners samenwerken aan
zorg op maat, was geboren. Door de mens met parkinson centraal te stellen, samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te verbeteren en expertise van
zorgverleners te vergroten, faciliteert ParkinsonNet een
netwerk van meer dan 3.400 specialisten in Nederland.
Op deze manier draagt ParkinsonNet bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorg. Kijk voor meer informatie
op www.parkinsonnet.nl

‘Mijn brein
stottert meer dan
mijn benen’
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AC T I EF BI J WAR AN DE

Een dag met … Sabine Bokkers, manager zorg

‘Er zit veel
dynamiek in
mijn werk’
Sabine Bokkers, manager zorg In de
Dennen: ‘Ik zorg voor de medewerkers
zodat zij kunnen zorgen voor de bewoners.
Medewerkers moeten gezond blijven om
goed hun werk te kunnen doen. Mijn
opleiding en achtergrond komen goed van
pas in mijn werk. Ik ben verantwoordelijk
voor de zorgkwaliteit, de medewerkers en
de financiën van de locatie’
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Om er voor haar team te kunnen zijn, start
Sabine als het kan om zeven uur ‘s ochtends. Ze
blokt iedere dag tijd voor haar team en ad hoc
dingen. Hierbij zijn er de afspraken om zaken
op de middellange en lange termijn goed te
regelen. Zoals focusgesprekken met alle medewerkers, teamvergaderingen en overleggen
met meerdere specialismen. Sabine: ‘Ik neem
ook deel aan cliëntenraadsoverleg, werving en
selectiegesprekken, scholingsoverleg, besprekingen over wie wanneer werkt en overleggen
over de financiën. Verder wordt soms mijn
expertise gevraagd als er in een andere locatie
van Warande een incident is geweest. Dan geef
ik antwoord op de vraag of bepaalde dingen
anders hadden gekund. Ik kijk ook of de procedures juist zijn toegepast.’

Sabines loopbaan

Sabine startte als verpleegkundige. Na
een tijdje ging ze de opleiding voor
fysiotherapeut volgen. Tijdens deze opleiding bleef ze een aantal uren werken
als verpleegkundige. Na haar opleiding
fysiotherapie werkte ze als verpleegkundige op de revalidatieafdeling van
Warande in het Diakonessenhuis. Hierna
deed ze een waarneming als meewerkend operationeel verantwoordelijke in
Bovenwegen. Je kunt dit vergelijken met
teamleider. Sabine voltooide ook de opleiding Management Zorg en Welzijn. Ze
is nu dus manager zorg bij In de Dennen.

Dynamiek

‘Natuurlijk komen er iedere dag afspraken bij
voor dingen die ik meteen moet regelen. Bijvoorbeeld een medewerker die ziek is geworden of een familielid die graag een gesprek wil.
Er zit dus veel dynamiek in mijn werk. En geen
dag is hetzelfde.’
Tijdens ons interview lopen bouwvakkers langs.
Een deel van In de Dennen wordt verbouwd.
Er komt een nieuwe, open keuken om dagelijks vers te koken voor bewoners. En een
nieuwe lift zodat bewoners makkelijker van hun
appartement naar de gezamenlijke ruimtes
kunnen. Sabine: ‘De verbouwing is een mooie
gelegenheid om ergonomische verbeteringen
voor medewerkers te realiseren. Ik zie met mijn
kennis van fysiotherapie waar het beter kan en
hoe je dit aanpakt. Om te beginnen hebben we
een ‘tilthermometer’ ingevuld. Dit laat zien wat
we in huis kunnen verbeteren om de zorg lichamelijk minder zwaar te laten zijn. Hier is onder
andere uitgekomen dat we andere stoelen voor

‘Een rug is altijd
duurder dan een
tillift. Ik ga hier dus
niet op bezuinigen.’
aan de eettafels gaan kopen. Het schuiven met
de huidige stoelen waar een bewoner in zit is zo
belastend voor de ruggen. De nieuwe stoelen
hebben een hefsysteem onder elke stoel waardoor schuiven niet meer nodig is.’

‘We moeten nog wel meer de hulpmiddelen
gebruiken die er zijn. Het omhoog helpen en
tillen van cliënten is erg belastend. Als we een
tillift gebruiken is dit stukken minder. Maar dit
moet een bewoner willen en durven. En een
medewerker moet weten hoe hij of zij met een
tillift om moet gaan. Zowel de bewoner als de
medewerker moet dus een knop omzetten. Bij
vragen laten we altijd een ergocoach meekijken.
Ook doen we met het hele team twee keer per
jaar een scholing over tillen en verplaatsen van
bewoners. Deze zorg voor medewerkers vind
ik een van de leukste dingen van mijn werk.’

Financieel fit

‘Maar mijn werk heeft ook management
aspecten zoals het uitrekenen van de bed
bezetting. En de bijbehorende inzet van uren
van medewerkers. Hierna kom ik in actie. In
overleg met de maatschappelijk werker zorgen
we ervoor dat een nieuwe cliënt de juiste plek
krijgt. Verder maak ik de begroting voor het volgende jaar. En een jaarplan. Dit jaarplan verdeel
ik in drie stukken. En aan de hand hiervan werk
ik. Tot slot check ik de uren die medewerkers
hebben gewerkt.’

Balans werk en privé

‘Deze drukke managementfunctie kan ik aan
omdat ik zelf mijn grenzen redelijk bewaak. Zo
neem ik tijdens mijn lunchpauze ook echt vrij.
Maar ik heb ook fijne collega’s die goed op me
letten. En mijn man werkt parttime en doet de
meeste zorg voor onze vier kinderen en het
huishouden. We hebben samen bewust gekozen om het zo te verdelen.’
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DI N SDAGM I D DAG

‘Ik hoop met mijn hulp
de vaste medewerkers
te ondersteunen’

Elly van der Schaaf is sinds 2015 aan het
werk als vrijwilliger bij Warande Schutsmantel.
‘Voordat ik vrijwilligerswerk ben gaan
doen heb ik bij Schutsmantel op kantoor
gewerkt. Als vrijwilliger ben ik begonnen
met wat administratieve taken. Toen dat
stopte ben ik eens per week een eenzame
bewoner gaan bezoeken en hielp ik mee
met de kerstdiners.
Op dit moment help ik een keer in de
maand bij de zondagmiddagconcerten.
En ik ben een dagdeel per week aanwezig
als gastvrouw in de lounge. Daar doe ik
allerlei werkzaamheden zoals een kopje
koffie schenken, bewoners de weg wijzen
en bezoekers ontvangen. Bij mooi weer
hou ik een oogje in het zeil bij het terras
en de vijver. Ik hoop met mijn hulp de
vaste medewerkers te ondersteunen,
zodat zij meer tijd hebben voor de zorg
en voor het aanbieden van de activiteiten. Het geeft mij een goed gevoel als ik
merk dat de bewoners een mooi concert
en een gezellige middag hebben gehad.’

www.warandeweb.nl

