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We zijn volop in beweging! Zowel voor de schermen met zichtbare activiteiten en ook 
achter de schermen. Wat hebben we weer genoten tijdens de avondvierdaagse. De 
regen zijn we allang weer vergeten alhoewel onze kleding erg nat was! Dat brengt me 
direct op de was. We zijn achter de schermen volop bezig om te kijken hoe we verbete-
ringen in het proces kunnen aanbrengen.  
Zichtbaar is onze nieuwe website, hartelijk dank aan de mensen die direct zijn gaan 
kijken en ons hiervoor tips hebben gegeven.  
Daarnaast zijn we erg blij met de uitkomsten omtrent de tevredenheid over de maaltij-
den. Ik zou hier natuurlijk nog meer kunnen vertellen over vele activiteiten, maar ik wil 
u uitnodigen om daarvoor de nieuwsbrief verder te lezen.  
Achter de schermen bereiden we ook de nieuwbouw verder voor. Het bestemmings-
plan is inmiddels goedgekeurd. Twee belangrijke stappen zijn nu de definitieve opga-
ven van kosten door de bouwer en de omgevingsvergunning. Na de 
zomer verwachten we dat ook afgerond te hebben en een planning 
voor de bouw en verhuizing te kunnen maken. Best spannend alle-
maal. Nu gaan we eerst van de zomer genieten. Thuis of op een va-
kantieadres wens ik iedereen veel plezier en zie u graag na de zomer 
weer in Liefkenshoek, de Hoge Hof of in de wijk. 
Veel leesplezier.  
Jeanette Horlings-Koetje  

Avondvierdaagse Herveld  
Ook dit jaar was De Hoge Hof  weer van de partij bij de Avondvierdaagse in Herveld.  
Ondanks een fikse regenbui op één van de avonden, wisten de bewoners - ondersteund 
door vrijwilligers en medewerkers - glansrijk de finish te behalen. 

 

Deze mensen hebben genoten van de Avondvierdaagse 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8vvuNrYnjAhULGewKHQbeDYgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.clipart.email%2Fclipart%2Ffinish-line-clipart-png-50302.html&psig=AOvVaw1Badzb_ZY_clFs2Hqmmigt&ust=1561714033189545


 

P A G I N A  2  

 

N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Waardevol, met Aandacht, eigen Regie en Mensgericht                       

Deze vier kernwaarden, ofwel de WARM-waarden, maken de missie en visie van Stichting Samen 
Zorgen concreet. Hiermee worden onze richting, denkwijze en gezamenlijke manier van werken  
duidelijk. Iedere medewerker van SSZ voelt zich verbonden met deze kernwaarden en vertaalt dit 
naar eigen handelen.   

Als laatste in deze reeks lichten we onze vierde kernwaarde Mensgericht toe. Want wat verstaan 
we hier dan onder?  

 Wij gaan uit van gelijkwaardigheid; 

 Wij zijn - naast familie/mantelzorger en vrijwilliger - van betekenis voor wie zorg ontvangt; 

 Wij hebben respectvolle aandacht voor de cliënt, de zorgrelatie staat hierbij centraal;  

 Wij hanteren de juiste afstand en nabijheid.  

Ook deze waarde is weer verbeeld in een foto met tekst en krijgt binnenkort in de vorm van een 
houten wandbord een plaatsje naast de borden met de kernwaarden Waardevol, Aandacht en  
Regie.  

Onze kernwaarden - onze WARMwaarden  

Prezo Care         

Stichting Samen Zorgen wil maximaal cliëntgerichte zorg leveren, persoonsge-
richt en veilig. Daarom hebben we gekeken naar een kwaliteitsmodel dat ons 
daarbij helpt en aansluit bij wat wij belangrijk vinden. We zijn uitgekomen bij 
Prezo Care, een werkwijze waarbij we met elkaar verhalen ophalen en onze 
waarden, regels en dilemma ’s bespreken onder leiding van interviewers, ook 
wel auditoren genoemd. Prezo Care is ontwikkeld door Perspekt, een landelijk Keurmerkinstituut.  
 
Wat gaan we doen? 

Er zullen gesprekken plaatsvinden met een bredere vertegenwoordiging binnen SSZ van cliënten,  
familie, medewerkers, vrijwilliger(s), leidinggevenden en bestuurder - over onze belangrijkste waarden 
en dilemma ’s. Ook op andere manieren zullen zij informatie ophalen. Bijvoorbeeld door middel van 
een video-analyse, documentatieonderzoek of een gesprek met een cliënt en medewerker in de wijk. 
De auditor kan bovendien een onverwacht bezoek brengen aan de locaties Liefkenshoek en De Hoge 
Hof, waarin de auditor zich vrij beweegt binnen de locaties, sfeer proeft, kijkt naar hygiëne, professio-
naliteit, interieur, klantgerichtheid, verantwoordelijkheden, wijze van samenwerken enz.  

Het lijkt ons goed dit door een onafhankelijke instantie te laten toetsen. Wanneer we dan het kwali-
teitscertificaat ontvangen is dat een mooie opsteker en kunnen we dit bij inkoop van zorg overleggen. 
En belangrijker nog: aan iedereen die gebruik maakt, of wil gaan maken, van onze zorgverlening laten 
zien.  

Marjella Jansen 
Beleidsmedewerker zorg  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJ7IitsYfjAhVSCewKHeAMC0YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fperspekt.nu%2Fprezocare&psig=AOvVaw2SY4WWsx0-ABlQvcZ0D8T0&ust=1561646668439502
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Wasgoed  

 

Een studente van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft een onderzoek uitgevoerd naar 
de was binnen Stichting Samen Zorgen.  
 
Er waren meerdere factoren die aanleiding gaven tot het onderzoek: 
 er zijn een aantal klachten ten aanzien van de was (dit kwam ook 

naar voren in het cliëntervaringsonderzoek. 
 we zijn de laatste jaren steeds meer een verpleeghuis geworden 

in plaats van een verzorgingshuis. Deze verandering is ook merk-
baar t.a.v. de was. 

 we hebben de visie en waarden recent opnieuw geformuleerd en 
ook dat heeft invloed op het was-serviceconcept. 

 we vragen ons af of het huidige was-serviceconcept nog steeds  
past bij de geldende wet- en regelgeving. 

 
De studente heeft haar adviesrapport opgeleverd. Met een kleine werkgroep gaan we nu verder. Het 
doel dat wij als werkgroep voor ogen hebben is een was-serviceconcept op te stellen en in te voeren dat 
past bij onze visie en waarden, dat bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van zorg- en dienstverlening en 
dat aansluit bij de huidige wet- en regelgeving.  
 
De volgende resultaten horen daarbij:  
 De tevredenheid van cliënten ten aanzien van de was is vergroot. Dit blijkt uit het aantal klachten 

dat is afgenomen.  

 De waardering die aan de was gegeven wordt in het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek is bedui-
dend positiever dan de waardering in 2018/2019.  

 Er is een passend programma van eisen.  

 
De was is een belangrijk onderdeel  voor cliënten. De cliëntenraad heeft daarom de presentatie van het 
onderzoek van de studente bijgewoond. Ook wordt de cliëntenraad op de hoogte gehouden van de 
voortgang in de projectgroep en betrokken bij eventuele consequenties en de invoering. 
 
Namens de projectgroep,  
Mariëtte Kranendonk 
Manager bedrijfsvoering en facilitaire processen 

Vernieuwde website Stichting Samen Zorgen in de lucht  

Het is lange tijd een stip aan de horizon geweest. Na maanden van 
voorbereiding was het moment suprême eindelijk daar en kon de 
vernieuwde website ‘live’. Het resultaat mag er zijn, zo vinden wij. 
Maar oordeelt u vooral zelf en neem een kijkje op 
www.stgsamenzorgen.nl.  
Wij zijn benieuwd naar uw reacties.  
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW8Li-kYfjAhWLZlAKHdMOA-sQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjfnsG5kYfjAhXEaVAKHfetCvAQjRx6BAgBEAU
http://www.stgsamenzorgen.nl/
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N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Tevredenheidsmeting Maaltijden 2019 
Het team Voeding en Gastvrijheid  heeft in februari/maart 
2019 een enquête gehouden over de voeding en (aspecten 
rondom) de maaltijden.  
De enquêtes zijn uitgedeeld in De Hoge Hof, Liefkenshoek en 
onder de gebruikers van Tafeltje Dekje. Er zijn in totaal 200 
enquêtes verspreid, de respons is gemiddeld 60%. 
 
Respons per locatie: 
Liefkenshoek 69 %  
De Hoge Hof   58 %  
Tafeltje Dekje  50 %  
 
Onze bewoners, gasten en gebruikers van Tafeltje Dekje waarderen onze maaltijden en dienst-
verlening met een gemiddeld cijfer van 7,4.  
 
Per locatie: 
Liefkenshoek: 
Gemiddeld cijfer woningen/huiskamers  7,7 
Gemiddeld cijfer restaurant   7,2 
 
De Hoge Hof: 
Gemiddeld cijfer woningen/huiskamers  7,8 
Gemiddeld cijfer restaurant   7,4 
 
Tafeltje Dekje: 
Gemiddeld cijfer    7,5 
 
Uit de enquête zijn ook een aantal verbeterpunten gekomen. De belangrijkste opmerkingen zijn:  
 gaarheid van maaltijden: deze zijn soms te gaar of onvoldoende gaar 
 er mag wat meer variatie in de menu’s 
 portiegrootte aanpassen 
 sfeer rondom de maaltijden  

 
Het team gaat aan de slag met het verbeteren van deze aandachtspunten.  
Opvallend detail en het vermelden waard, is dat de service van onze Tafeltje Dekje-vrijwilligers 
met een 100% score van goed is gewaardeerd.  
 
Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête. 
  
Mocht u nog vragen hebben over de enquête, dan kunt u contact opnemen met Pieter van den 
Heuvel, Teamleider Voeding en Gastvrijheid. 
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Paard in de gang 

Wij willen graag dat cliënten zo prettig mogelijk wonen in het gebouw van De Hoge Hof. Daarom hebben wij 
een aantal medewerkers, bewoners en familie uitgenodigd om mee te denken hoe we De Hoge Hof gezellig en 
leefbaar kunnen houden volgens onze kernwaarden.   

Op dinsdag 28 mei jl. hebben wij een bijeenkomst gehad om zoveel mogelijk input en ideeën te verzamelen. In 
deze bijeenkomst werd al snel duidelijk wat prioriteit heeft om aan te pakken én niet teveel kosten met zich 
mee brengt. 

Ten eerste: vooral opruimen van de vele spullen waar niets mee wordt gedaan. Daarnaast: een muur verven, de 
ingang van De Hoge Hof verbeteren waarin ook de pakketten beter ontvangen worden, bewegwijzering in het 
huis aanpassen, het zitje en ook de mogelijkheid van een buitenrookplek aanpassen om rookoverlast in de zitjes 
en op naastgelegen appartementen te voorkomen. De huiskamer met kleine aanpassingen verbeteren. Ook is 
er leuke input voor welzijnsactiviteiten op het ontmoetingsplein gegeven. 

In kleine werkgroepjes zijn we uit elkaar gegaan om de plannen verder uit te werken. We verwachten dat jullie 
snel de veranderingen zullen zien. 

Daarnaast willen we jullie uitnodigen om mee te doen met een opruim– en  
klusochtend op zaterdag 31 augustus van 9.00 tot 13.00 uur. Als dank biedt SSZ 
aansluitend een lunch aan op het Hofplein! 

Alvast bedankt voor het meedenken en we zien u natuurlijk allemaal op  
31 augustus a.s. om mee te helpen. Het is fijn als u de hele ochtend kunt helpen, 
maar een uurtje mag ook.  

Tot 31 augustus.  

Namens  
Jozé Berns 
Teamleider zorg en 

Pieter van den Heuvel 
Teamleider Voeding en Gastvrijheid  

Wonen in De Hoge Hof  

Op vrijdag 27 juni kwam er bijzonder bezoek in de woningen  
in Liefkenshoek. Bewoners hebben genoten van de komst van  
deze speciale gasten. 
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 N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Ook hier werken vrijwilligers, en daar zijn wij trots op!! 

Bij Stichting Samen Zorgen zijn veel vrijwilligers actief op verschillende plekken. Graag willen we 
hier in de nieuwsbrief aandacht aan besteden.  
Dit keer nemen we u mee naar woning 2 in Liefkenshoek. Woning 2 is een kleinschalige woonvorm 
voor dementerende ouderen. Hier verblijven 8 ouderen. Ook de moeder van de zussen Willeke en 
Bep verblijft hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willeke en Bep:  
Onze moeder woont sinds 6 jaar in Liefkenshoek, en we bezoeken haar elke 
week. 

Als we bij onze moeder zijn betrekken we ook de andere bewoners en doen 
mee met activiteiten in de woning, bijvoorbeeld helpen bij speciale activitei-
ten zoals pannenkoeken bakken, paas-en kerstkaarten maken etc. En we 
gaan elke week met bewoners wandelen. Bij slecht weer gaan we koffie 
drinken op het Liefkensplein of een spelletje doen in de woning. 

Tijdens het wandelen lopen we langs tuinen en huizen of we gaan een bood-
schapje doen. De bewoners die mee gaan zitten meestal in een rolstoel. 

Als we aan het wandelen zijn merk je dat de bewoners genieten; ze geven 
soms commentaar: “wat een mooi huis” , of “wat een rommel ligt hier”.  
Het is fijn om te zien dat ze het naar hun zin hebben. Vaak gaan we ook even 
samen op een bankje zitten bij de Jumbo. Ze noemen ons al de hang-ouderen 
van Heteren. 

We vinden het trouwens fijn om te merken dat als we bij de kassa staan, de 
kassières ook een praatje met de ouderen zelf maken. Dus niet over de men-
sen praten maar met de mensen, dat is belangrijk! 

We zijn blij dat we dit voor onze moeder en de andere bewoners kunnen 
doen! 
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Stichting Samen Zorgen was op vrijdag 21 juni jl. aanwezig op de 
jaarlijkse Midsummer Night in Heteren. 
Vrijwilligerscoördinator Hanneke Nieboer gaf belangstellenden 
informatie over SSZ en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. 
Het was een gezellige avond met leuke gesprekken. 
Op de foto komen net een paar trouwe vrijwilligers van 
Liefkenshoek: Jan, Ans en Miep een kijkje nemen.  
 
 

Els Fischer, sinds 13 jaar vrijwilligster  
bij de handwerkgroep in De Hoge Hof. Ze staat jaarlijks op de Midsummer 
Night markt in Heteren met door de groep zelfgemaakte spullen zoals sjaals, 
sokjes, mutsjes, geborduurde doeken en grootmoeders tafellakens. 
Met de opbrengst koopt ze weer nieuwe materialen voor de handwerkgroep.  
De groep bestaat uit 10-15 personen en is niet alleen voor bewoners, maar 
ook voor mensen uit de omgeving. 
 
De handwerkgroep komt elke dinsdagmiddag  
bij elkaar op het Hofplein in De Hoge Hof van 
13.30 uur - 16.00 uur. Iedereen is welkom! 
 

 

 

 

 

Bijeenkomst vrijwilligers Tafeltje Dekje Heteren  
Op vrijdag 3 mei jl. hebben de vrijwilligers van Tafeltje Dekje  
Heteren/Rauwendael een bijeenkomst gehad in Liefkenshoek.  

Na een gezellig samen zijn, met uiteraard iets lekkers bij de 
koffie, volgde een rondleiding door het keukencomplex van 
Liefkenshoek.  
Ook de “oude kok” van Liefkenshoek was aanwezig, dit keer als 
vrijwilliger.  

Naast Willeke en Bep zijn er binnen Liefkenshoek en De Hoge Hof nog meer vrijwilligers die samen met be-
woners wandelen. Hier zijn we heel blij mee!! Waar zouden we zijn zonder de inzet van deze enthousiaste 
vrijwilligers?! 

Maar we kunnen altijd nog nieuwe vrijwilligers gebruiken die het fijn vinden om iets voor een ander te bete-
kenen. Interesse? Bel of mail naar: Hanneke Nieboer, vrijwilligerscoördinator h.nieboer@stgsamenzorgen.nl 
tel. 026-4722214 

Midsummernight Heteren 

mailto:h.nieboer@stgsamenzorgen.nl
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 N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Team huisbezoek  
Sinds ongeveer twee jaar hebben wij binnen Stichting Samen Zorgen een Team Huisbezoek. Wie 
zijn wij en wat doen wij? 

Wij zijn: 
Lisa Degen (verpleegkundige Team 1, De Hoge Hof),  
Albertine van Elst (Leerling Verzorgende Team 1, De Hoge 
Hof), Lynn Fiechter (Leerling Verzorgende IG Woning 23, 
Liefkenshoek) , Chantal Krechting (verpleegkundige Team 2, 
Liefkenshoek), Marian Lintsen (welzijnsmedewerker, De Hoge 
Hof), Eline van Eldik (verpleegkundige woning 23, Liefkens-
hoek) & Rina Veldhuysen (verpleegkundige Woning 11, 
Liefkenshoek). Sinds kort wordt ons team versterkt door  
teamleider Jacqueline Meima.  

Wat doen wij? 
Voordat wij in beeld komen zijn er al enkele gesprekken geweest met de WoonZorgBemiddelaar 
van SSZ. Ook zijn er al bezichtigingen geweest in het appartement waar de nieuwe bewoner komt 
wonen. Na dit alles komen wij in beeld. Dit betekent dat er een kamer of appartement vrij is en 
dat er voor de nieuwe bewoner een spannende en misschien ook wel verdrietige tijd aanbreekt. 
Het is namelijk niet niks om je eigen vertrouwde plek te moeten verlaten.  
Nadat de nieuwe bewoner/familie te horen heeft gekregen dat er een kamer of appartement vrij 
is en zij hebben deze geaccepteerd, dan komen wij in beeld. Wij maken dan telefonisch een af-
spraak voor een huisbezoek. Meestal gaan we met z’n tweeën op huisbezoek: 1 verpleegkundige 
en 1 verzorgende IG met een welzijnsachtergrond.  

De verpleegkundige gaat onder het genot van een kopje koffie met de nieuwe bewoner in ge-
sprek over waar hij/zij hulp bij nodig heeft en wat gewoontes of hobby’s zijn. Aan het einde van 
het gesprek hebben wij dan een beeld van datgene waar de nieuwe bewoner behoefte aan heeft. 
Zo kunnen wij hem/haar een zo fijn mogelijke dag bezorgen wanneer de nieuwe bewoner bij ons 
komt wonen.  

Nadat wij in het gesprek de nieuwe bewoner het hemd van het lijf gevraagd hebben over de  
dagelijkse dingen, neemt de collega van welzijn het stokje 
over. Zij stelt dan nog een aantal vragen om een levensloop 
te kunnen maken. Zo kennen wij de belangrijkste gebeur-
tenissen uit het leven van de nieuwe bewoner als deze komt 
wonen. Na het huisbezoek gaan we allebei aan de slag.  
De verpleegkundige zorgt dat het concept zorgleefplan klaar 
is wanneer de nieuwe bewoner komt wonen en de verzor-

gende IG met welzijnsachtergrond of de welzijnsmedewerker heeft de levensloop klaar. Zo heb-
ben we op de dag van komen wonen onze handen vrij om de nieuwe bewoner welkom te heten 
en hoeven wij niet zo veel administratief werk te doen. 

Zo dit was een kijkje in de keuken van het team huisbezoek. Wanneer u vragen heeft kunt u altijd 
iemand van ons aanspreken.  

Met vriendelijke groet, 

Team Huisbezoek 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0-ratzYbjAhXBa1AKHSr8DLgQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwj5reuozYbjAhUEIVAKHXazA-8QjRx6BAgBEAU
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.bestetipsonline.com%2Fde-beste-video-deurbellen.html&psig=AOvVaw2urRtOsQiPjSuEp9Hh8VQh&ust=1561620279228560
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Koningsdag 2019  

Dit jaar was Liefkenshoek uitgenodigd door het Oranjecomité van Heteren om deel te nemen aan de  
Koningsdagoptocht met aansluitend een ontbijt in de Bongerd. Veel bewoners waren zeer enthousiast om 
hier aan deel te nemen, dus aan ons de taak om voor vrijwilligers te zorgen die met ons mee konden. En zo 
geschiedde! 
Al vroeg in de ochtend hebben we met extra hulp in de zorg het voor elkaar gekregen om iedereen op tijd 
klaar en in het juiste vervoersmiddel beneden te krijgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas werkte het weer niet mee, maar eenmaal beneden werd iedereen voorzien van een regenponcho  
en de nodige oranje attributen! Ook was er de mogelijkheid om mee te gaan met de huifkar! Een flinke 
klim, maar ook hier was genoeg animo voor. Uit volle borst werd “Oranje Boven” meegezongen! 

Op naar de Bongerd, vergezeld door de Fanfare uit Driel en allemaal mooi versierde fietsen van de kindjes 
uit het dorp. Eenmaal bij de Bongerd aangekomen werd er eerst geluisterd naar de aubade. Daarna gingen 
we snel naar binnen, waar de tafels al waren gedekt voor het ontbijt. Een kopje thee of koffie erbij, het was 
zeer goed verzorgd! De sfeer werd nog wat verhoogd door een oranjebitter en een kleine polonaise! 
Daarna was het weer tijd om terug te keren naar Liefkenshoek. De wagen werd weer vol geladen, de rol-
stoelen opgesteld en gelukkig kwamen we droog weer terug. 

Zo denk ik dat we terug kunnen kijken op een geweldige dag! Iedereen heeft op zijn of haar manier genoten 
van de dag. Dit hadden we niet kunnen realiseren zonder alle inzet van familie, vrijwilligers en collega ’s die 
op hun vrije dag hier voor terug zijn gekomen.  
 
Bedankt iedereen! 
Chantal Krechting  
Verpleegkundige Team 2  

Uw ervaring met onze zorg en dienstverlening vinden wij belangrijk. 
Laat ons weten wat u van ons vindt. Door uw ervaring te delen leren 
wij wat we goed doen, maar ook wat beter of ánders kan. Bovendien helpt het anderen om een pas-
sende keuze te maken voor een zorgaanbieder. Nóg een belangrijke reden voor ons als organisatie is 
dat het invullen van voldoende waarderingen bijdraagt aan een ruimer budget voor de zorg voor onze 
bewoners. Dus ook voor uw vader, moeder of naaste. 
Op de website www.zorgkaartnederland.nl kunt u een waardering plaatsen. Het achterlaten van uw 
reactie gebeurt anoniem en kost u slechts een paar minuten. Ontvangt u deze nieuwsbrief digitaal? 
Klik dan hier om direct uw waardering te plaatsen. Alvast onze hartelijke dank!  
 

Zorgkaart Nederland, uw mening telt!

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-stichting-samen-zorgen-herveld-15138
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Berichtenverkeer in het cliëntportaal  
Het cliëntportaal wordt gelukkig al door meerderen van u en/of 
uw contactpersoon gebruikt. Binnen het portaal is het mogelijk om 
berichten naar ons te versturen en wij naar u. Sommigen van u 
stuurden ons al eerder een bericht dan wij doorhadden dat we die 
functie konden gebruiken. Daarom kan het zo zijn dat u niet direct 
antwoord heeft gekregen.  
We zullen ons uiterste best doen de berichten voortaan dagelijks te lezen en zo nodig te beant-
woorden. We kunnen u niet beloven à la minute te antwoorden zoals u misschien gewend bent 
bij sommige internetbedrijven.  
 
Rode map 
Als u deze nieuwsbrief leest, heeft u hoogstwaarschijnlijk de nieuwe informatiemap al ont-
vangen. De inhoud van de map is helemaal aangepast. Zo is nu in één oogopslag te zien wie uw 
contactverzorgende en wijkverpleegkundige zijn.  
Er is een plaats ingeruimd waar de huisarts en/of andere zorgverleners berichten kunnen op-
schrijven voor ons.  
Achterin de map zitten twee nieuwe folders. “Wie is wie in de wijk” laat zien welke zorgverleners 
er allemaal bestaan in de wijk en wat zij doen. “Samen ontdekken” is een werkblad dat u kunt 
gebruiken om een gesprek voor te bereiden over iets waar u tegenaan loopt in uw leven en waar 
u eventueel hulp bij kunt gebruiken. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwe informatiemap horen wij dat graag. 
 
Combinatie voeding en medicatie 
Laatst kregen wij een presentatie door een diëtiste. Er  werd uitge-
legd dat er meer invloed van voeding op medicijnen is dan men 
vaak weet. In sommige vruchtensappen zitten bijvoorbeeld toege-
voegde vitaminen die van invloed kunnen zijn op medicijnen. Ook 
bij het gebruik van vrij verkrijgbare tabletten is soms oplettendheid 
geboden. Zo kunnen bijvoorbeeld extra sterke cranberrytabletten 
bepaalde bloedverdunnende medicijnen beïnvloeden. Kortom 
weest u zich ervan bewust dat er een onbedoelde invloed van  
voeding en vrij verkrijgbare tabletten kan zijn op de werking van uw medicatie.  
Bij twijfel is het verstandig contact op te nemen met uw huisarts of apotheek. 
 
Medewerkers 
Nog niet zo lang geleden kwam in het nieuws dat het personeelstekort in de 
zorg “in rap tempo” afneemt. In de praktijk merken wij daar nog niet genoeg 
van. En dat blijkt te kloppen, want inmiddels is gebleken dat de cijfers die aan 
de basis lagen van het positieve nieuws, te rooskleurig zijn. Ze waren vooral 
een gevolg van een andere rekenmethode op het ministerie.  
Om ons steentje bij te dragen aan het opleiden van extra personeel in de zorg, 
verwelkomen we per 1 juli een leerling verzorgende. Carla Eeuwes heeft al wel 
ervaring in de zorg maar gaat zich nu toeleggen op de zorg voor ouderen. We 

Team wijkverpleging en huishouding extramuraal 

N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   
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verwachten haar een prettige leeromgeving te kunnen bieden en wensen haar veel succes met de opleiding 
Verzorgende IG.  
Goed nieuws is dat per 1 augustus a.s. Melissa van Houten het team wijkverpleging weer komt versterken. In 
de zomerperiode gaat Isabel van Dam als medewerker in de huishouding aan de slag zodat er ruimte is voor 
anderen om op vakantie te gaan. Beiden welkom! 
 
Op 25 mei jl. is Devano, derde zoon van Daniëlle Looijen, geboren. Alles gaat goed met moeder en kind. Van 
harte gefeliciteerd! Nog meer (aanstaand) babynieuws, want Veronique Wiltink is in blijde verwachting. Profi-
ciat en een voorspoedige zwangerschap gewenst! 

 
Namens team wijkverpleging en team huishouding extramuraal, 
Wilmanet Buitenhuis en Annelies Verbeek, wijkverpleegkundigen 
tel. 0488-820217 

Welzijnsactiviteiten voor bewoners kleinschalige woningen  
In april jl. is Stichting Samen Zorgen gestart met de pilot: ‘welzijnsactiviteiten voor bewoners van klein-
schalige woningen’. Inmiddels is de naam van de activiteit omgedoopt tot: “het verzetje”. De bedoeling van 
deze pilot is dat bewoners elke dag de mogelijkheid hebben om buiten de woning deel te nemen aan een 
activiteit onder leiding van medewerkers en vrijwilligers. Hier een kort verslag van de ervaringen tot nu toe. 
 
De activiteiten door de week, bevallen erg goed. De ze activiteiten zijn: nieuwsuur (samen het nieuws be-
spreken), creatief, bewegen & beautyactiviteit. Veel bewoners sluiten aan bij deze activiteiten. Het enthou-
siasme van de bewoners is erg fijn om te zien; er wordt gelachen en gepraat en er worden zelfs nieuwe con-
tacten gemaakt. Meedoen is niet verplicht, er bij zitten en kijken is voor de bewoner vaak ook al fijn. Om de 
bewoners naar behoefte en niveau te kunnen ondersteunen worden er voor de medewerkers en vrijwil-
ligers vanuit SSZ workshops georganiseerd. 
De activiteiten die in het weekend gepland staan, zoals samen wandelen en sport kijken, zijn op dit moment 
door gebrek aan vrijwilligers nog niet van de grond gekomen. In de toekomst gaan we dit weer oppakken, 
in de hoop dat we dan voldoende vrijwilligers hebben. Familie hebben we hierbij ook hard nodig. Dus als u 
besluit: “ ik wil wel een keer meedoen”  Graag! Laat het ons weten. We hebben inmiddels ook een email-
adres waar u zich kan aanmelden voor het aansluiten bij een activiteit.  
Het emailadres is hetverzetje@stgsamenzorgen.nl 
 

Wist u dat: 

 er op maandag veel koffie wordt gedronken en veel gekletst wordt? 
 als Anke en Fred (vrijwilliger) op de woning komen, de bewoners al weten dat het leuk,  

gezellig en soms ook serieus is? 
 Anke voor een half jaar niet aanwezig is bij het nieuwsuur? De medewerkers Marianne en 

Shirley nemen deze taak over. 
 de dobbelstenen je op de dinsdag om de oren vliegen?  
 er op woensdag geplakt en geknipt wordt? Scheerschuim is altijd  aanwezig, voor de liefheb-

ber. 
 de bewoners op donderdag al enthousiast zijn als de “mannelijke vrijwilliger” ze op komen  

halen? 
 de polonaise tijdens de gym al een vast item is? 
 de bewoners hun nagels kunnen laten verzorgen en lakken op vrijdag?    
 als u wilt komen helpen, al is het eenmalig, u altijd welkom bent!  

mailto:hetverzetje@stgsamenzorgen.nl
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 Bang voor de dood 

 

“Bang voor de dood? Ik?? 

Welnee! Toen ik hier op de aarde kwam, wist ik ook niet waar ik terecht kwam. 

En het is me niet tegen gevallen. 

Doodgaan is precies hetzelfde. 

Ons moeder zei altijd: Er is nog niemand terug gekomen, dus het zal er best goed zijn! 

 

Soms wil ik wel dood zijn… 

Het kan me eigenlijk niet zoveel meer schelen. Waar leef ik nog voor? 

Ik ben iedereen eerder tot last dan dat ze nog wat aan me hebben. 

Ze hebben hier allemaal veel werk met me.” 

 

Even is het stil. 

 

“Weet je, als ik er ècht geen zin meer in heb, dan spring ik gewoon in de Veste! 

Dat is het water vlak bij waar ons Vader en Moeder woonden. 

Ik kan niet zwemmen, dus dan is het zo gebeurd.” 

 

Een ondeugende glimlach… 

Ze legt haar hand op mijn arm. 

 

“Maak je maar niet ongerust hoor. Ik ken mezelf. 

Ik ben veeeeel te bang voor water, dus dat ga ik ècht niet doen. 

Daar ben ik te schijterig voor. Een angsthaas! 

Nee hoor, toen ik hier op de aarde kwam wist ik ook niet waar ik terecht kwam. 

En het is me niet tegen gevallen. 

Doodgaan is precies hetzelfde. 

Ons moeder zei altijd: Er is nog niemand terug gekomen, dus het zal er best goed zijn!” 

 

Miriam Teunissen van Manen 
WoonZorgBemiddelaar 
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Workshops Dementie  

Stichting Samen Zorgen biedt vrijwilligers, medewerkers, familie 
en mantelzorgers, een workshop dementie aan.  

Inhoud:  

 Wat is dementie? 
 Omgangsadviezen 
 Inleven in een persoon met dementie 
 De vier fasen van dementie 
 Ruimte voor vragen 
 
 

Locatie De Hoge Hof: 

11 juli   13.00 uur MFR 1 

4 september 18.30 uur MFR 1 

14 oktober 13.00 uur MFR 1 

13 november  18.30 uur MFR 1 
11 december  13.00 uur MFR 1 
 

 

U kunt zich opgeven bij de receptie van Liefkenshoek voor 
deelname. De duur van de bijeenkomst is maximaal ander-
half uur. 

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers per keer.  
Minimaal 3 deelnemers! Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze workshop. 

Voel u vrij om een datum uit te zoeken die u het best past.  

U bent van harte welkom! 

 
Dementie,  

Wat is het? 
Wat bedoelen we eigenlijk? 
Hoe kan je het nu het beste uitleggen?  
Wat zijn de juiste woorden? 

Er zijn al vele gedichten over geschreven. 
Mooie pakkende gedichten die meer zeggen 
dan 1000 woorden.  

Dit gedicht komt van dementie.jouwweb.nl.  
Misschien een herkenning voor de familie, 
kennissen, partners van onze bewoners? 

Namens Woning 2B  

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSx-_G1objAhWBKlAKHRAQBzcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdementie.jouwweb.nl%2Fgedichten&psig=AOvVaw2F5Ud8X7fLVIC8LNUVxLVB&ust=1561622303534668


 

Bezoekadressen: 

De Hoge Hof  Liefkenshoek 

De Hoge Hof 1 Hyacintenstraat 23  

6674 BR Herveld 6666 BR Heteren 

0488-452541 026-4722214 

info@stgsamenzorgen.nl  

www.stgsamenzorgen.nl  

Onze visie: 

Warme aandacht voor mensen. 

Volkomen thuis en op uw gemak. Dat bent u bij Stichting 
Samen Zorgen. In de locaties De Hoge Hof in Herveld en  
Liefkenshoek in Heteren is het goed wonen, met de zorg 
en dienstverlening die bij u past. 
 
Het team wijkverpleging van Stichting Samen Zorgen ver-
leent zorg bij u thuis in de naaste omgeving van  
Liefkenshoek, De Hoge Hof en in de omgeving van de 
Stationsstraat in Zetten (nabij het kantoor van de wijk-
verpleging) en in Driel.  
 
Bij Stichting Samen Zorgen staat de ouder wordende 
mens centraal. We omringen u met warme zorg en    
aandacht. Een veilige leefomgeving, die aansluit bij uw 
gevoel van thuis zijn, maakt betekenisvol ouder worden 
mogelijk 
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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar  
receptiessz@stgsamenzorgen.nl of als u deze nieuwsbrief digitaal ontvangt klik hier  

 

Afmelden nieuwsbrief  

WARME AANDACHT VOOR MENSEN 

mailto:Receptie%20Stichting%20Samen%20Zorgen%20%3cReceptiessz@stgsamenzorgen.nl%3e?subject=afmelding%20nieuwsbrief%20

