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Beste lezers,  

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2020. Hoewel het jaar al weer enige tijd op weg 
is, willen wij u vanaf deze plaats toch nog een gelukkig en bovenal gezond nieuwjaar 
toewensen.  
 
We hebben u weer veel te vertellen via deze nieuwsbrief. Na alle festiviteiten van 
december zijn we weer druk aan de slag gegaan.  
Voor de nieuwbouw zijn het de laatste kleine dingen. Met de gemeente, aannemer 
en ten aanzien van de financiering worden nu de laatste punten besproken.  
We krijgen steeds meer beeld: de buitenkant van het pand was al bekend, maar we 
zijn nu over de binnenkant aan het overleggen. Wat is dat ontzettend leuk. 

 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Jeanette Horlings-Koetje 
Directeur-bestuurder  

Tevredenheidsmeting 2019      
Zoals u weet laten wij elk jaar door Van Loveren&Partners een cliënttevredenheids-
meting uitvoeren. In de maanden september/oktober 2019 is deze voor cliënten en 
vertegenwoordigers van Liefkenshoek en De Hoge Hof gehouden.                         

De rapportage is onlangs in concept ontvangen en zal in de maand februari aan alle 
geledingen gepresenteerd worden binnen SSZ, zoals de Cliëntenraad, OR, RvT en  
natuurlijk teamleiders en teams.  

Uiteraard delen wij de resultaten ook met u, via de website, de komende nieuws-
brief of in persoonlijke gesprekken. Verder gaan wij aan de slag met de verbeter-
punten. 

Zoals u kunt zien in het schema was de respons behoorlijk hoog. Hiervoor bedanken 
wij iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld. Voor ons gaat het om waardevolle  
informatie! 
 
In de volgende nieuwsbrief zal 
ik de resultaten en verbeter-
punten nader toelichten.  

Marjella Jansen  
Beleidsmedewerker  
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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   

In de cliëntenraadpleging van 2018 bleek dat cliënten de kwaliteit van dienstverlening met betrek-
king tot de was onvoldoende vonden. Naast de cliëntenraadpleging merkten we die ontevredenheid 
ook in de praktijk. Het ging dan bijvoorbeeld om het lang wegblijven van wasgoed of het kwijtraken 
van kleding. Dat was voor ons aanleiding om een nader onderzoek te starten.  
 
Inmiddels is het onderzoek afgerond. We hebben een programma van eisen opgesteld met wensen 
en eisen die voor cliënten en voor Stichting Samen Zorgen belangrijk zijn. Op basis daarvan hebben 
we een keuze gemaakt. De cliëntenraad is in het onderzoek en selectieproces betrokken geweest. 
Wij gaan per 1 maart overstappen naar wasserij Cleanlease. 
 
Cleanlease is een grote wasserij, die zeer ervaren is in het leveren van 
bed- en badlinnen voor de zorg. Ook hebben zij veel ervaring in het 
wassen van persoonsgebonden goed. Kleding wordt bij hen niet meer 
gemerkt, maar gechipt, waardoor de kans op kwijtraken van kleding 
geminimaliseerd wordt.  
 
Naast dat we overstappen naar een andere wasserij verandert er nog 
iets. Wanneer u in een verpleeghuis woont, is het verpleeghuis verant-
woordelijk voor het bad- en beddengoed. Het gaat dan om handdoeken, washandjes, lakens, dek-
bedden etc. Dit betekent dat wij voortaan gaan zorgdragen voor zowel de aanschaf als het wassen 
van het bad- en beddengoed. Indien u liever gebruik wilt blijven maken van uw eigen bad- en bed-
dengoed, dan kan dit ook. In dat geval betaalt Stichting Samen Zorgen de waskosten. De aanschaf 
van het bad- en beddengoed blijft dan voor uzelf.  
In het verleden zijn we, in overleg met de cliëntenraad, van deze regel afgeweken. Nu we gaan ver-
anderen nemen we de wettelijke regels als uitgangspunt. 
 
Niet iedereen maakt gebruik van dezelfde faciliteiten met betrekking tot de was. Daarom kiezen we 
ervoor om u de aankomende periode via brieven, uw contactverzorgende en een inloopspreekuur 
op maat te informeren. Zodat we u kunnen vertellen wat de veranderingen voor u betekenen. 
 
Namens de was werkgroep  
Pieter Paul van den Heuvel, Marion IJkhout, Jacqueline Meima, Mariëtte Kranendonk 
 

Nieuwe wasserij per 1 maart 2020 

Prijsaanpassingen 2020 
Met ingang van 1 januari 2020 hebben wij onze prijzen aangepast. Dit heeft te maken met  
stijgende kosten, zoals personele kosten en kosten voor inkoop van producten en materialen.  
Stichting Samen Zorgen hanteert voor de meeste producten en diensten een prijsverhoging van 
2,5 %. Wij volgen daarbij het prijsindexcijfer dat de overheid jaarlijks vaststelt. Daar waar wij 
hiervan afwijken wordt u, of bent u inmiddels al, geïnformeerd door middel van een brief.   
De actuele prijzen die gelden in de restaurants van Liefkenshoek en De Hoge Hof treft u aldaar 
aan op de menukaarten.  
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Uitstapjes naar Intratuin Elst  
Op maandag 25 november 2019 zijn wij met bewoners van Woning 23 naar de Intratuin geweest. Na  
aankomst rond een uur of 11 hebben de bewoners genoten van een kopje koffie en een apfelstrudel met 
vanillesaus. Daarna zijn zij met een familielid de Intratuin gaan verkennen. Ze genoten zichtbaar van de 
mooie kerstversiering. Tijdens de lunch was er voor iedereen een broodje kroket en uiteraard iets te drinken. 
Om 14.00 uur keerden de bewoners, voldaan van dit leuke uitstapje, weer terug naar Liefkenshoek.  
 
Namens de medewerkers van Woning 23 
 

 

 

Op 7 november kwam een bus van Noot de Hyacintenstraat inrijden. Voor wie was die bus?  
Voor de cliënten van de Tuinkamer. We maakten ons op voor een gezellig dagje uit. Het weer zat  
die dag niet mee, maar dat mocht de pret niet drukken. We gingen naar de Intratuin en daar was het 
droog en behaaglijk. Wat was het leuk om met z’n allen in de bus te zitten. Het leek wel een school-
reisje en er werd zelfs gezongen. 

Eenmaal aangekomen in Elst konden de cliënten in een rolstoel met hun begeleider - zoon, dochter, 
zus, vrijwilliger of medewerker - hun eigen weg uitstippelen. Op de benedenetage, waar de planten, 
kaarsen, luchtjes, bloempotten etc. stonden of met de lift naar boven, naar de kerstafdeling.  
Wat was er veel te zien en wat een indrukken allemaal. 

Na een uurtje rondsnuffelen werden we in het restaurant verwacht. Daar werden we getrakteerd  
op koffie of thee en een lekkere apfelstrudel, eventueel met vanillesaus. Hmmmm… heerlijk.  
Na dit heerlijke momentje vervolgden we onze reis. Zo gingen de cliënten die het boven gezien had-
den beneden kijken en snuffelen en vice versa. Na ongeveer 1 uur gingen we met leuke koopjes 
weer terug naar Liefkenshoek.  

Graag willen we Marga en haar partner bedanken voor het sponseren van de bus!!  
Geweldig om dit met z`n allen mee te maken.  



 

P A G I N A  4  

 
 

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 aandacht voor de boekenuitleen in Liefkenshoek: 

1000 boeken naar Liefkenshoek en terug……………. 

Al 4 jaar lang haalt en brengt vrijwilligster Sytske boeken van de bibliotheek Heteren naar 
Liefkenshoek en weer terug : “In die 4 jaar heb ik zeker meer dan 1000 boeken vervoerd”. 

Elke dinsdagmorgen liggen er boeken klaar op het Liefkensplein om uitgeleend te worden.  
Het is een divers aanbod met als overeenkomst: het zijn grootletterboeken. 

De uitleen wordt gedaan door een vaste groep van 4 enthousiaste vrijwilligers en onlangs is er  
een 5e vrijwilligster bijgekomen. De vrijwilligers zijn: Jopie van de Lindeloof, Christ & Mia van  
Bussel, Gerda Giesen en Sytske Cobussen. 

De vrijwilligers rouleren in duo’s zodat ze elke 14 dagen aan de beurt zijn. Dit gebeurt in goed  
onderling overleg. Vrijwilliger Christ heeft een mooi uitleensysteem op papier gezet, zodat de  
vrijwilligers precies weten wie welke boeken heeft geleend. Er maken zo’n 20 mensen gebruik  
van deze uitleenservice. 

De boeken worden elke keer zorgvuldig uitgezocht door Sytske bij de bibliotheek in Heteren.  
Ze heeft goed contact met de bieb en hier denken ze ook altijd mee. Vaak worden de boeken  
door Sytske zelf gelezen, zodat ze precies weet waar het boek over gaat. Daardoor kunnen de  
vrijwilligers goede adviezen geven aan de mensen. Meestal zijn het streekromans, boeken die  
over vroeger gaan, maar ook over de tegenwoordige tijd. 

Sytske: ik heb 36 jaren gewerkt bij Stichting Samen Zorgen. Daarna wilde ik vrijwilligerswerk  
gaan doen. Er is mij toen gevraagd om de bieb nieuw leven in te blazen. Dit doe ik nu dus al  
vele jaren met veel plezier samen met de andere vrijwilligers: 

 het is ontzettend leuk om mooie boeken uit te zoeken en wij genieten als bewoners zeggen: 
“wat had ik weer een prachtig boek!”   

 
Uitleen: elke dinsdag van 10.00-11.30 uur op het Liefkensplein 

Kosten:  10 cent per boek 

Voor wie:  cliënten van Liefkenshoek en bewoners van de omringende woningen.  
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Waardevol, met Aandacht, eigen Regie en Mensgericht          

De vrijwilliger 

Waardevol 
U draagt bij aan een betekenisvol leven 
En u doet dat niet maar even 
U helpt ons zodat de client kan doen wat hij of zij wil 
En dat gebeurt ontzettend warm, soms met geluid 
maar vaak ook stil  

Aandacht 
U bent betrokken bij het leven van cliënten die u kent 
En er gebeuren dingen die u niet bent gewend 
Wat een ieder wil die leeft  
Is de aandacht die u geeft 

Regie 
Voor een waardevol leven 
Kan de cliënt samen met u de dag inhoud geven 
U steunt de cliënt bij de autonomie 
Zonder u kon dat nie  

Mensgericht  
U bent voor ons stiekem een medewerker 
Daardoor zijn wij nog sterker 
En omdat we dat samen als collega en medewerker doen 
Verdient u simpelweg een hele dikke zoen 

Onze WARM-waarden en de vrijwilliger 

Vrijwilligersfeesten in 2019  
Zoals u wel kunt lezen: zonder vrijwilligers kunnen we niet! Om vrijwilligers te bedanken voor alle  
inzet vieren we ieder jaar een vrijwilligersfeest in november. Dit keer was het een avond waarbij niets 
hoefde en alles kon. Er was een stamppotbuffet, mensen konden gezellig praten met elkaar, er was 
livemuziek en er kon gedanst worden. Bovendien waren er diverse (verwen)workshops waaraan vrij-
willigers deel konden nemen. Kortom: een avond voor ieder wat wils!  

Zowel in Liefkenshoek als in De Hoge Hof was er een goede opkomst. Het waren geslaagde avonden, 
zo blijkt uit de vele enthousiaste reacties die we mochten ontvangen. 
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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   

Nieuws van Woning 2B 

Er ligt een drukke, maar ook bijzondere en gezellige tijd achter ons. Sinterklaas bezocht ook  
Woning 2B en bracht voor een ieder een kadootje mee uit Spanje. 

Stichting Samen Zorgen zorgde ervoor dat we op 15 december een gezellige avond mochten  
beleven met cliënten en hun familie. Allereerst genoten we met z’n allen, aan gezellig gedekte  
tafels, van pannenkoeken en ijs met slagroom. Daarna kwam er een muzikant in de woning.  
Samen zongen we liedjes uit de oude doos en na de pauze, met koffie en koek, kwam het kerst-
repertoire aan bod. Natuurlijk kende iedereen de liederen en er werd uit volle borst meegezongen. 
Al met al een zeer geslaagde, gezellige dag.  

Vervolgens waren we 16 december druk in de weer om gezamenlijk mooie kerststukjes te maken. 
Dit dankzij een familielid van een cliënt, die zorgde voor alle materialen. Er kwamen prachtige  
creaties tevoorschijn. 

En toen was het Kerst. De woning was sfeervol versierd met 2 kerstbomen en de nodige lichtjes 
voor de ramen. Er kwam veel bezoek en er heerste vooral gezelligheid. We hebben heerlijk gege-
ten. Met dank aan de koks en al de keukenmedewerkers, die daar een extra stapje harder voor  
lopen in deze drukke tijd. 

En dan zijn we nu alweer beland in 2020. Wat zal het ons brengen?  
Wij, team van Woning 2B, willen u in ieder geval een gezond en liefdevol jaar toewensen! 

Feestdagen in de Tuinkamer 
2019 ligt al weer achter ons en wat een fijne feestmaand hebben we gehad. 

In november hebben wij, op uitnodiging van het Oranjecomité  
Heteren, Sinterklaas met een grote groep ingehaald in het dorp. 
Met z’n allen op een rij bij kapsalon PIKI’s. Onder het genot van 
een heerlijk kopje koffie en een koekje zagen wij hoe de Sint en zijn 
Pieterbazen vanaf de dijk naar de Bongerd werden verwelkomd. 
Een feest voor jong en oud. Eenmaal terug in de warmte van 
Liefkenshoek, werden we ontvangen door de gastvrouwen in het 
restaurant, waar we gezellig hebben nagepraat. 
  
5 december heeft de Sint ook Liefkenshoek bezocht.  
Op 4 december in de avond mochten we allemaal onze schoen bij 
de voordeur zetten. In de ochtend van 5 december werden we verrast met een verlicht stolpje met 
kersttafereel voor de decembermaand. Op de dag waren we uitgenodigd in het restaurant, waar de 
Sint met zijn Pieten ons welkom heetten en allemaal even persoonlijk gedag kwamen 
zeggen. Met gezellige muziek, een kopje koffie met speculaas of banketstaaf was dit weer zeer ge-
slaagd. Als afsluiting kreeg iedereen een portie warme poffertjes vanuit de poffertjeskraam op de 
oprit. 
Wat hebben de gastvrouwen, vrijwilligers en iedereen die aanwezig was er weer alles voor gedaan 
om iedereen een fijne middag te bezorgen, iets wat niet vaak genoeg gezegd kan worden. Dank voor 
dit alles. 
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Kerst in de Tuinkamer 
Twee dagen van echt samenzijn. De 1e Kerstdag waren de tafels prachtig gedekt in de andere huiskamer. 
We gingen écht uit eten! Het eten, verzorgd door onze koks en hun assistenten, was uitgebreid en zeer 
smaakvol! 
Ook voor de 2e  Kerstdag was de tafel mooi gedekt. Gezamenlijk hebben we genoten van het eten, zingen, 
even stil staan bij het afgelopen jaar en bij het ‘hier en nu’. Fijn om te zien dat onze bewoners en collega’s 
hebben genoten van het samenzijn op deze toch wel speciale dagen.  

Dank aan een ieder die heeft bijgedragen aan deze mooie dagen!  
Namens alle collega’s vanuit de Tuinkamer, Liefkenshoek 

Welzijn buiten de woningen  
Binnen Stichting Samen Zorgen wordt gebruik gemaakt van de extra kwaliteitsgelden om de  
kwaliteit van zorg te verbeteren. De kwaliteitsgelden worden onder andere besteed aan extra 
inzet van zorgmedewerkers bij welzijnsactiviteiten. 
Stichting Samen Zorgen vindt het belangrijk dat er een goed en divers activiteiten- en welzijns-
aanbod is voor de bewoners van de PG (psycho-geriatrie) woningen. 
 
Zo is er vanaf 1 januari 2019 per woning 4 uur per dag aan welzijnsactiviteiten ingezet. Bewoners 
van de PG woningen kunnen naar wens aansluiten bij deze activiteiten, die plaatsvinden buiten de 
woning, bijvoorbeeld in de serre of op het Liefkensplein. 
 
Hieronder kunt u lezen wat ons aanbod is. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dit jaar willen we graag het aanbod in het weekend uitbreiden. We willen beginnen met  
1 activiteit per kwartaal. Hier hoort u spoedig meer over. 
 
We hebben inmiddels ook een eigen e-mailadres : hetverzetje@stgsamenzorgen.nl 
Via dit mailadres kunt u uw ideeën of vragen kwijt.  
En vindt u het leuk om te helpen bij een van deze activiteiten? Kom gerust langs voor een  
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Uw/jouw hulp is altijd welkom! 

Dag Tijd Plaats Soort 

maandag 10.00-11.30 uur vergaderzaal nieuws uur 

dinsdag 10.00-11.30 uur Serre Liefkensplein spelletjes 

woensdag 10.00-11.30 uur Serre Liefkensplein knutselen 

donderdag 10.30-11.30 uur 
  

Liefkensplein bewegen 

vrijdag 14.00-17.00 uur Serre Liefkensplein beautymiddag of 
vragender wijs. 
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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   

Teambuilding in de gevangenis? 
Leren door spel 
Zowel team 1, team 2 als team 4 van Liefkenshoek gingen in het kader van teambuilding naar  
De Koepel, het voormalige Huis van Bewaring in Arnhem. Zij gingen de uitdaging aan en lieten 
zich geheel vrijwillig opsluiten in een zogenaamde ‘escaperoom’. Het doel is om binnen een  
bepaalde tijd te ontsnappen door het oplossen van verschillende puzzels en raadsels.   
In een escaperoom heb je alle middelen om de oplossing te vinden. Je weet dat het kan.  
Je moet alleen nog even uitvinden ‘hoe’. Maar de klok tikt! Samenwerking, vertrouwen en  
problemen oplossen staan centraal. Hoe het de teams verging leest u hier.  

We kozen voor een escaperoom en dan wel in de gevangenis De Koepel te Arnhem. 
Na de escaperoom lekker met elkaar BBQ-en, en als afsluiting een rondleiding door 
het gebouw. Jammer genoeg konden twee teamleden niet mee. Met 11 personen 
gingen we op weg naar De koepel. 

Ik kan je zeggen dat het heel indrukwekkend is/was. Wat een prachtig gebouw en 
wat een geschiedenis.  
Na ontvangst met een kopje koffie gingen we op weg naar de escaperoom. Het is ons 
nét niet gelukt om te ontsnappen! Maar dit kon de pret niet drukken. Om met z’n 
allen te puzzelen was erg leuk en leerzaam! 
Daarna was het lekker eten, met een wijntje of frisdrankje.  

Als afsluiting hadden we de rondleiding. Deze werd verzorgd door een oud gevange-
nisbewaarder. Ik vond de rondleiding heel indrukwekkend, vooral de verhalen erbij 
maakte het nog indrukwekkender. 

Al met al een zeer geslaagde activiteit.  

Marion IJkhout,  
Namens Team 2, Liefkenshoek 

Woensdag 11 december was het zo ver. Om 17.00 uur 
werden we verwacht in het voormalige Huis van Bewa-
ring De Koepel in Arnhem.  
Na een gezellige BBQ en vol goede moed werden we  
naar de kelder begeleid. Maar eerst werd ons vriendelijk 
verzocht om een oranje overall aan te trekken en onze 
mobiels en tassen achter te laten.  
Eenmaal in de kelder was de opdracht om door middel 
van codes en samenwerken steeds weer een nieuw slot 
te openen om uit deze kelder te ontsnappen. Het was 
spannend, interessant en erg leuk. Door de goede samen-

Medewerkers team 4  
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werking zijn wij er als team, heelhuids en binnen de tijd uitgekomen. Wij hebben een superleuke 
avond gehad! 

Namens Team 4, Liefkenshoek  

Wat een spannende en leuke avond hebben wij als team gehad!   

Na ontvangst met koffie en thee zijn wij begonnen met een escaperoom. Opgesloten op een  
afdeling waar voorheen mensen vast zaten in afwachting van hun rechtszaak. Hier mochten wij 
een ‘moord’ oplossen, door het oplossen van verschillende puzzels en raadsels en op zoek te 
gaan naar de juiste informatie. Dit was allemaal te vinden in verschillende cellen. Via deze weg 
moesten wij aan de juiste antwoorden komen voor de code die 
de sleutel tot de uitgang gaf.  
Na veel lachen en gieren, maar vooral als team communiceren 
en samenwerken, hebben wij het gehaald. Nét op tijd, er waren 
amper 2 minuten over. Daarna hebben wij met z’n allen geno-
ten van een BBQ met een drankje erbij. 

Vervolgens zijn wij doorgegaan voor het koepelspel. Wat een 
ruimte en wat een geluid hier en groot, echt groot! Hier hebben 
wij drie verschillende opdrachten mogen uitvoeren waarbij we 
minimaal 8 punten moesten halen voor een prijs. Die prijs  
wilden wij natuurlijk wel!  
Het eerste spel was het moeilijkst. De eerste persoon van ons 
team kreeg een 6-tal zinnen te horen. Deze moesten vervolgens doorgeven worden aan de twee-
de persoon en die gaf ze weer door aan de volgende etc. De tiende en tevens laatste persoon 
van ons team had de taak om de informatie die ze ontvangen had op te zeggen. Nu raden jullie 
het al, dit liep niet helemaal goed. Het is best moeilijk om 6 volle zinnen via een ketting van men-
sen foutloos door te laten lopen, maar we hadden minimaal 5 steekwoorden goed doorgegeven 
waardoor we toch punten kregen.  

Bij het volgende spel moesten wij een puzzel oplossen door middel van vragen en informatie die 
in twee andere cellen te vinden waren. Vanuit drie cellen konden wij via walkietalkies communi-
ceren en al vrij snel hadden wij het woord van de puzzel geraden. Weer punten gescoord!  
Het laatste spel ging om het vinden van een ID-nummer van een gevangene, dat ergens in een 
cel te vinden zou zijn. Dus met z’n allen zoeken in de aangewezen cel naar het nummer en dat 
was heel snel gevonden. We hebben hier als team heel goed samengewerkt, veel gelachen, ge-
noten van het uitje en het samen zijn. Wij hadden genoeg punten behaald en daardoor een bon 
gewonnen om weer een keer wat leuks te gaan doen samen als team. 

Namens Team 1, Liefkenshoek  

Medewerkers team 1  

De Koepel in Arnhem  
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 Team wijkverpleging en huishouding extramuraal 
Zorgplan ondertekenen 
Voor alle cliënten die gebruik maken van persoonlijke verzorging en/of verpleging door team 
wijkverpleging wordt door een van de wijkverpleegkundigen een zorgplan gemaakt. In dat zorg-
plan staat welke zorg u ontvangt, met welk doel u deze zorg ontvangt en op welke momenten u 
zorgt krijgt.  

Het zorgplan wordt tijdens het kennismakingsgesprek (ook wel intakegesprek genoemd) bespro-
ken, na zes weken geëvalueerd en vervolgens waar nodig en gewenst eens per (half) jaar door-
genomen met uw contactverzorgende.  

Vanuit de zorgverzekeraars worden wij verplicht om u het zorgplan te laten ondertekenen. De 
handtekening is vereist onder de eerste versie van het zorgplan. Met deze handtekening geeft u 
als cliënt aan dat er afstemming is geweest met de wijkverpleegkundige over de te leveren zorg 
én dat hierover wederzijdse instemming is. Bij kleine wijzigingen in uw zorgplan hoeft het zorg-
plan niet telkens opnieuw ondertekend te worden.  

Mocht het zo zijn dat u een Wet Langdurige Zorg-indicatie heeft dan geldt deze verplichting niet. 
In plaats van een handtekening wordt geëist dat wij aantoonbaar moeten kunnen laten zien dat 
het zorgplan met u is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan. 
Aantoonbaarheid kan door ondertekening van het zorgplan of door het plaatsen van een aante-
kening in het digitale zorgplan door de wijkverpleegkundige. 

Aan diegenen onder u die via de zorgverzekering bij ons in zorg zijn, willen we graag een digitale 
handtekening vragen. Hiervoor kunt u, of uw contactpersoon, in het cliëntportaal inloggen en 
dan de volgende procedure volgen: 

 Klik op ‘documenten’ in de linker kolom  

 Open het document door op de onderstreepte naam van 
het document “Zorgleefplan” te klikken  

 U kunt geen ongelezen documenten ondertekenen 

 Nadat u het document gelezen hebt sluit u dit en krijgt u 
een vraag om te ondertekenen 

 Na op ‘Ja’ geklikt te hebben wordt het document opgesla-
gen 

We zouden het erg op prijs stellen als u zelf of uw contactpersoon een digitale handtekening zou 
willen plaatsen in het cliëntportaal. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn contact met ons op te nemen? Dit kan door het te bespreken met uw contactver-
zorgende of door te bellen of mailen met een van de wijkverpleegkundigen. 

Afzeggen van zorg 
Gelukkig merken we dat het tijdig afzeggen van zorg steeds beter gaat. Daar zijn we blij mee. 
Als u 24 uur voor aanvang van de zorg afmeldt, voorkomt u dat u een factuur krijgt.  
 

Verzetten van zorg  
Wilt u er bij het maken van afspraken bijvoorbeeld in het ziekenhuis, bij de tandarts of bij de 
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 kapper of pedicure rekening mee houden de afspraak te plannen na het tijdstip 
waarop u normaal gesproken zorg van ons krijgt?!  
Wij gaan alleen in uitzonderlijke situaties, in overleg met een van de wijkverpleeg-
kundigen, de planning aanpassen. In alle andere  gevallen zijn wij genoodzaakt uw 
zorgmoment te laten vervallen.   
 
Afmelden van zorg kunt u doen door het aan een medewerker die bij u komt door te geven of door een  
telefoontje naar ons te plegen. Verzetten van zorg graag altijd telefonisch bespreken met een wijkverpleeg-
kundige. 
 
Medewerkers 
In het team van de huishouding hebben we fijne nieuwe collega’s  kunnen verwelkomen: 
Sylvia Hut en Deana Meijnders, welkom! 
Veronique Wiltink is na haar zwangerschapsverlof en geboorte van haar tweede dochter  
begin januari weer gestart met werken. Van harte gefeliciteerd en weer veel werkplezier 
gewenst. 
Blij zijn we voor Melissa van Houten en haar partner. Een baby op komst! We wensen je 
een voorspoedige zwangerschap toe. 
Leerling verpleegkundige Carla Eeuwes heeft een mooie periode ervaring opgedaan in de wijk. Vanaf februari 
gaat zij haar kennis verder uitbreiden door te gaan werken in woning 10 van Liefkenshoek. Veel succes! 
Vanaf begin januari is Martine Lensink gaan meelopen in de wijk. Zij is een zogenaamde zij-instromer. Dat zijn 
mensen die uit een andere werkomgeving komen en er voor kiezen om een opleiding in de zorg te gaan vol-
gen.   
Joy Smeenk komt per 1 februari ervaring opdoen in de wijk. Zij is verpleegkundige en heeft tijdens haar  
opleiding geen gelegenheid gehad om in de thuiszorg ervaring op te doen. Daarvoor krijgt ze nu alsnog de 
mogelijkheid.  

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

 

 

Duo Alert op ‘Inspectiebezoek’ 

In het kader van samen veilig werken met informatie binnen Stichting  
Samen Zorgen werden de locaties in oktober jl. bezocht door twee heuse 
‘Inspecteurs’. Zij namen ter plaatse de proef op de som en deelden hun  
bevindingen via een filmpje.  
Deze ludieke actie was één van de acties die op touw zijn gezet met als doel  
Informatiebeveiliging en privacy onder de aandacht te houden en de bewust-
wording omtrent dit belangrijke onderwerp te vergroten. Hierbij sluit SSZ aan  
bij de landelijke week van ‘Alert Online’ die jaarlijks in oktober plaatsvindt.  

 
Daarnaast heeft recent een tweede externe audit plaatsgevon-
den. De rapportage geeft ons zicht op wat al goed gaat en waar 
het nog beter kan. Samen gaan we daar mee aan de slag. Want 
Informatiebeveiliging is van iedereen!  
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 Blouse 
Mevrouw komt met haar rollator naar de Huiskamer gelopen. 
In het mandje van de rollator ligt een blouse. Een mooie kleurige blouse.  
Echt een blouse die past bij haar! 
Ze neemt de blouse uit het mandje en overhandigt het aan de medewerker. 
“Deze is niet van mij, een foutje bij het uitdelen van de was.” 
De medewerker bekijkt de blouse en zegt haar dat de blouse van mevrouw is.  
Mevrouw reageert: “Meisje, het zou van mij kunnen zijn, want het zijn mijn kleuren 
en het is mijn stijl, maar geloof me, de blouse is niet van mij”.  
En met een glimlach: “Ik had het inderdaad zelf uitgekozen kunnen hebben.” 

De medewerker speelt daarop in en zegt: “Nou, dan neemt u de blouse maar, want  
het past inderdaad precies bij u.” 
De ogen van mevrouw worden groot van verontwaardiging. Dat gaat haar echt te ver! 
“Neeeee! Ik kan niet zomaar een blouse van iemand anders gaan dragen!” 
Mopperend over de slechte houding, over de jeugd van tegenwoordig zonder fatsoen  
en nog meer onverstaanbare moppers, loopt ze weg uit de Huiskamer. 

De medewerker legt ‘s avonds de blouse van mevrouw terug in haar kledingkast. 
Zichtbaar geïrriteerd komt mevrouw met haar rollator naar de Huiskamer gelopen. 
Korte driftige passen. In het mandje van de rollator ligt de blouse. 
Door de irritatie is haar stem luid en de toon hoog. “Deze blouse is niet van mij!” 
Het ligt in mijn kast, maar ik wil hem niet hebben! Hij is NIET VAN MIJ!” 
De hele dag blijft mevrouw last houden van het onrustige, geïrriteerde gevoel. 

De medewerker besluit te overleggen met de echtgenoot van mevrouw die elke dag  
op bezoek komt. Meneer bevestigt dat de blouse van zijn vrouw is. 
De medewerker legt uit wat er aan de hand is en meneer neemt de blouse mee naar huis. 
Misschien dat ze later in de tijd wel kan accepteren dat het haar eigen blouse is. 

De volgende dag komt meneer zoals gewoonlijk bij zijn vrouw op bezoek met een tasje  
bij zich. Zacht zegt hij tegen de medewerker: “Ik heb de blouse mee teruggenomen”.  
Hij houdt het tasje omhoog. “Thuis heb ik hem nog eens goed bekeken en ik denk  
namelijk dat mijn vrouw gelijk heeft. Kijk zelf maar eens. Er staat een andere naam in.” 

De medewerker haalt de blouse uit het tasje en vouwt de kraag open. 
Hardop leest ze het merklabel in de kraag voor: “Miss Etam” staat erop. 

Mysterie opgelost. 
 

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 
 
 
 
 

Data workshops 2020  
Locatie De Hoge Hof: 
 
3 maart   18.30 uur MFR 1 
2 april   18.30 uur MFR 1 
10 juni  18.30 uur MFR 1 

30 juni  18.30 uur MFR 1 

1 september 18.30 uur MFR 1 

7 oktober 18.30 uur MFR 1 

2 november 18.30 uur MFR 1 

9 december 18.30 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! 

Noteer alvast in uw agenda!  
Open huis in De Hoge Hof en Liefkenshoek 
Ook dit jaar doet Stichting Samen Zorgen weer mee aan de landelijke Week van Zorg en Welzijn.  
We willen graag laten zien wat we doen en waar we trots op zijn en zetten onze deuren open.  
 

Wanneer:  woensdag 18 maart van 18.00 – 20.30 uur in De Hoge Hof  
      donderdag 19 maart van 18.00 – 20.30 uur in Liefkenshoek 

 
U kunt onder andere informatie vinden over werken en leren bij Stichting  
Samen Zorgen, vrijwilligerswerk, wonen, dementie en wijkverpleging.  
Wij zorgen voor een hapje, drankje en muzikale omlijsting. 

Komt u ook sfeerproeven? U bent van harte welkom! 



 

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  
verleent zorg en diensten bij u thuis in Herveld-Andelst, 
Zetten, Indoornik, Randwijk, Heteren en 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 

Zorgkaart Nederland, uw mening telt!
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 passende 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!  
 

mailto:Receptie%20Stichting%20Samen%20Zorgen%20%3cReceptiessz@stgsamenzorgen.nl%3e?subject=afmelding%20nieuwsbrief%20
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-stichting-samen-zorgen-herveld-15138

