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Beste lezers,  

Deze nieuwsbrief zal een andere zijn dan de nieuwsbrief die u van ons gewend bent. 
Sinds 19 maart jl. zijn de locaties Liefkenshoek en De Hoge Hof gesloten voor  
bezoekers, familie en mantelzorgers. Een pijnlijke maatregel die, onder normale  
omstandigheden, indruist tegen belangrijke waarden waar Stichting Samen Zorgen 
voor staat, zoals eigen regie voor de cliënt en familieparticipatie. Met pijn in ons hart 
zijn we ‘op slot’ gegaan, in het besef dat de omstandigheden verre van normaal zijn 
en dat het bieden van veiligheid en het beschermen van ouderen én medewerkers is 
wat ons te doen staat.  
Zoals u wellicht hebt vernomen heeft het kabinet op 21 april jl. besloten dat de maat-
regel om de deuren op slot te houden in ieder geval tot 20 mei a.s. wordt  
verlengd. Dit besluit vraagt veel van iedereen. Van de cliënten, van familie en naas-
ten, van medewerkers in de directe zorg op de locaties en in de wijk. En van de mede-
werkers in de ondersteunende diensten. Maar ook van medewerkers die plotseling 
en niet altijd onder ideale omstandigheden hun werk vanuit huis moeten doen.  
Het gemis aan direct contact wordt door allen ervaren.  
In onze locaties zijn nog geen cliënten en/of medewerkers besmet met het corona-
virus. Er zijn enkele vermoedens van besmetting geweest. Gelukkig bleken de testen 
in alle gevallen negatief. Spannend was het wel. Het blijft ook de komende periode 
onze prioriteit om het virus buiten de deur te houden en ervoor te zorgen dat cliën-
ten én medewerkers niet besmet raken en wij continuïteit van zorg kunnen blijven 
bieden. We blijven alle voorzorgs- en hygiënemaatregelen goed naleven.   
 
We prijzen ons gelukkig dat er vanuit de dorpen, de ondernemers, families en andere 
betrokkenen zoveel warme belangstelling is. Velen leven mee met cliënten en mede-
werkers. Deze saamhorigheid is hartverwarmend, wordt gewaardeerd en doet zicht-
baar goed. Verderop In deze nieuwsbrief ziet u een fotocollage van een aantal initia-
tieven. We kunnen ze helaas niet allemaal plaatsen. Op de Facebook pagina van 
Stichting Samen Zorgen treft u meer voorbeelden aan.  

Binnen de locaties wordt veel aandacht besteed aan het welzijn van 
de cliënten. We bieden diverse mogelijkheden om toch het contact 
met familie te hebben, al beseffen wij ons dat we het gemis niet  
volledig kunnen compenseren. Hoewel grote activiteiten niet door 
kunnen gaan, zetten alle medewerkers zich in en denken mee om het 
welzijn voor cliënten op een creatieve wijze vorm te geven en daarbij 
de veiligheid in het oog te houden.   

We kunnen ons voorstellen dat u met vragen zit. Op onze website 
www.stgsamenzorgen.nl vindt u antwoord op veel gestelde vragen. U kunt ook  
contact opnemen via telefoonnummer (085) 0645877 of uw vraag per e-mail stellen: 
vragencorona@stgsamenzorgen.nl  

Ik wens u allen veel gezondheid toe! 

Jeanette Horlings-Koetje, directeur bestuurder  

http://www.stgsamenzorgen.nl
mailto:vragencorona@stgsamenzorgen.nl
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In de vorige nieuwsbrief werd u al enigszins geïnformeerd over de respons op de vragenlijsten in 
december 2019. In deze nieuwsbrief ziet u de verbeterpunten en de sterke punten. De rapportage 
voor cliënten kleinschalig wonen is samengevoegd. De meting voor wijkverpleging vindt op dit 
moment plaats. De uitslag hiervan volgt nog. 

 

Top 3 van resultaten per groep in aandachtspunten en sterke punten 

Cliënten met somatische hulpvragen die in Liefkenshoek wonen (zonder behandeling) 

Verbeterpunt/aandachtspunt     Sterk punt   
Aandacht voor woonomgeving en specifieke momenten  Respectvolle omgang     
Ondersteunen bij regiebehoud      Medewerkers hebben juiste kennis 
Familieparticipatie kan beter (samenspel)   Zelf invulling aan leven kunnen  
        geven 
                                                         
Cliënten met somatische hulpvragen die in De Hoge Hof wonen (zonder behandeling) 

Verbeterpunt/ aandachtspunt     Sterk punt   
Vormgeven van nabijheid, aandacht en begrip   Dagelijkse zorg sluit aan bij wensen 
Communicatie over veranderingen in de zorgverlening  Zelf invulling geven/leven bepalen 
Familieparticipatie kan beter (samenspel)   Respectvolle omgang  
  
Cliënten met dementie die kleinschalig wonen binnen Liefkenshoek en De Hoge Hof, 
vertegenwoordigd door familie/contactpersoon 

Algemeen:  De NPS is ten opzichte van vorig jaar gestegen. Met name de NPS voor kleinschalig 
wonen is gestegen van 19 naar 39, de NPS voor het verblijf in de appartementen is vrijwel gelijk 
gebleven. Een mooi resultaat! 

Verbeterpunt/aandachtspunt     Sterk punt   
Tijd voor een echt gesprek      Respectvolle omgang  
Goede informatie, wat kan men verwachten   Bereikbaarheid van medewerkers   
Zinvolle dagbesteding is verbeterd, maar kan nog beter,   Smaak warme maaltijd   
o.a. bewegen  
 
Uit de antwoorden zijn een aantal conclusies te trekken, zowel positief als negatief: bijvoorbeeld dat 
verwachtingen soms verschillend zijn. De communicatie blijft een punt van aandacht, net als het 
goed luisteren en het samenspel tussen cliënten/familie en medewerkers met aandacht voor de rol 

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 cliënten Stichting Samen Zorgen   
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Het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen te verlengen tot 20 mei a.s. maakt dat we hebben  
besloten de abonnementsgelden de komende twee maanden niet te gaan incasseren. Dit geldt alleen voor 
de abonnementhouders die op dit moment géén gebruik maken van de dagelijkse bezorgservice van de 
maaltijden aan huis.  

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u al verteld over de Prezo  
Care audit. Een nieuwe manier van auditeren, waarbij we met een  
brede groep betrokkenen verhalen hebben opgehaald en onze  
waarden, regels en dilemma ’s hebben besproken onder leiding van  
auditoren. Prezo Care is ontwikkeld door Perspekt, een landelijk  
Keurmerkinstituut. Met trots kunnen we melden dat we het Prezo Care 
kwaliteitscertificaat hebben behaald.  
De voorbereidingen om dit heuglijke feit te vieren waren al in volle 
gang, de uitnodigingen verstuurd. Helaas gooide het coronavirus roet 
in het eten en hebben we de feestelijke uitreiking moeten uitstellen tot 
nader order. Neemt niet weg dat we heel blij zijn met dit behaalde  
resultaat, een mooie opsteker!  

Abonnementen  

van vrijwilligers. Maar mooi om te zien dat respectvolle omgang, de bereikbaarheid en kennis van  
medewerkers wordt gewaardeerd door u, zodat we met elkaar zorgen voor een waardevol leven, juist in deze 
hele moeilijke (Corona) tijd. 
 
Nogmaals hartelijk dank voor ieders bijdrage! 
 
Marjella Jansen  
Beleidsmedewerker  

Beddenwissel  
Op maandag 2 maart 2020 vond een grote beddenwissel plaats in 
Liefkenshoek en De Hoge Hof.  
Bewoners met een bed via de eigen zorgverzekeraar kregen een bed  
van Stichting Samen Zorgen. In totaal zijn 35 bedden gewisseld.  
Het was een drukte van jewelste... 

Prezo Care certificaat behaald! 
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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!! 

Ook deze rubriek, waarin we de verschillende facetten van het vrijwilligerswerk binnen SSZ  
belichten, ziet er dit keer wat anders uit. Door de coronamaatregelen is de inzet van vrijwilligers 
enigszins aangepast. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom. Wel zijn een aantal voorwaarden gesteld 
om dit zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Een aantal vrijwilligers kan daarom het vrijwilligers-
werk tijdelijk niet meer doen, bijvoorbeeld omdat zij zelf tot de risicogroep behoren of dat niet 
meer kunnen omdat zij nu mantelzorger zijn.  
Wat wordt er op dit moment binnen SSZ nog wél aan vrijwilligerswerk gedaan?  
Hieronder vindt u een opsomming.  

 De boekenuitleen. Het is nog steeds mogelijk voor cliënten om 
(grootletter)boeken te lenen. 1 x per 14 dagen worden de  
boeken ververst en door een van de vrijwilligers naar de locatie 
gebracht. De boeken worden vervolgens door de zorgmede-
werker naar het appartement van de cliënt gebracht.  

 Het bezorgen van de Tafeltje Dekje maaltijden gaat  
gewoon door.  

 Door een van de vrijwilligers worden boodschappen  
gedaan voor een cliënt. 

 Er is een vrijwilliger die regelmatig telefonisch contact heeft 
met een cliënt.  

 Er worden kaarten gemaakt door een vrijwilliger.  

 Een vrijwilliger verricht hand en spandiensten tijdens de snackavond en vrijwilligers 
helpen bij de maaltijden.  

 Het ‘vlaggen’ wordt op de beide locaties verzorgd door 
een vrijwilliger.  

 En ook de kippen en de vogels in de volière bij De Hoge 
Hof worden niet vergeten. Ook zij worden verzorgd door 
een van de vrijwilligers en inmiddels ook weer door een 
bewoner, nu dit veilig mogelijk is gemaakt door de  
geplaatste hekken buiten.  
We willen vanaf deze plaats benadrukken dat de betrokkenheid van de vrijwilligers bij  
cliënten en medewerkers van SSZ onverminderd groot is. Dat wordt gewaardeerd!  
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Fotocollage  

Warme aandacht van u voor cliënten en medewerkers van SSZ 

DANK U WEL! 
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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   

Verhaal van een mooi weerzien 
 

“Hallo Ellen, zou je me even willen bellen voor het volgende?” Collega Cynthia 
stuurt me een mail. “Misschien is het verhaal geschikt voor de nieuwsbrief, wat 
denk jij?”. Het begin van een mooi verhaal….. 

Op 29 september a.s. wordt ze 90 jaar. Mevrouw Gosen. Ze woont sinds een klein 
jaar in Liefkenshoek. Daarvoor woonde ze in Hofstaete. Mevrouw Gosen heeft een 
bijzonder verhaal te vertellen, dat ze graag wil delen met de lezers van deze 
nieuwsbrief. En dat laten we ons geen twee keer zeggen.  
 
Aangezien ik vanwege de coronamaatregelen een ‘thuiswerker’ ben geworden en 
mevrouw daarom niet face-to-face kan spreken, neem ik telefonisch contact met 
haar op. Er volgt een geanimeerd gesprek. Op de vraag hoe het met haar gaat in 
deze tijd van corona antwoordt ze: “ik voel me goed en heb gelukkig geen corona 
klachten”. Ondanks dat er geen grote activiteiten meer mogen plaatsvinden in 
Liefkenshoek, vermaakt zij zichzelf goed door te lezen, woordstreeppuzzels te  
maken “en ja, de t.v. biedt zo nu en dan ook uitkomst”. Mevouw Gosen maakt 
graag gebruik van de mogelijkheden die er nog wél zijn om elkaar te ontmoeten, 
zoals het gezamenlijk koffiedrinken en het samen eten op het Liefkensplein. 
“Netjes met 1,5 meter afstand”, benadrukt ze. Sinds kort kan ze ook weer naar 
buiten en genieten van het mooie weer in de afgesloten tuin. Dat is fijn en doet 
haar goed. “Mijn appartement biedt uitzicht op het grasveld, dus er is ook altijd 
wat te kijken. En de medewerkers niet te vergeten, die doen hun uiterste best om 
het ons als bewoners naar de zin te maken”.  

Ons gesprek gaat verder terug in de tijd. 
52 jaar geleden was het, in het jaar 1968 
op 5 maart. Het was koud, het had die 
nacht nog gevroren. Mevrouw Gosen, 
destijds 38 jaar, was nog niet zo heel 
lang bevallen van dochter Cynthia. Ze 
woonde in De Meern bij Utrecht en 
moest nog even snel op de fiets eropuit 
voor een boodschap. En toen gebeurde 
het. Aangekomen bij de Meernbrug zag 
zij een kind kopje onder gaan in de  
Leidse Rijn. Ze bedacht zich geen  
moment. “Met dikke winterjas en de 
schoenen nog aan sprong ik het water 
in”. Het lukte haar het kind vast te pak-
ken en met hulp werden beiden naar de 
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kant gehaald. Egbert Jan Kleber, zo bleek het jongetje heten. Hij was nog maar 4 jaar. Hij had een 
stokje in het water laten vallen en wilde die er eventjes uithalen, maar kukelde het water in.  
 
De krant deed verslag van deze heldendaad en ook de burgemeester liet van zich horen.  
Mevrouw Gosen ontving een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds. Dit fonds verleent 
onderscheidingen aan iemand die met gevaar voor eigen leven andermans leven heeft gered of 
heeft geprobeerd dit te doen.  

Eind goed, al goed. De jaren verstreken en contact met Egbert Jan was er al die jaren niet meer 
geweest. Tot dochter Cynthia een balletje opgooide en haar moeder vroeg hoe ze het zou vinden 
om hem weer te ontmoeten. Daarmee stemde mevrouw Gosen in. Na enig speurwerk wist  
Cynthia contact te leggen met de toenmalige drenkeling. Hij vond het een geweldig idee om  
mevrouw Gosen na al die jaren te ontmoeten. Op 26 januari jl. was het dan zover. Egbert Jan 
kwam op bezoek in Liefkenshoek en bracht een mooie bos bloemen mee.   

“Het was een geweldig weerzien en ontzettend 
leuk om het hele leven de revue te laten passe-
ren. We hadden veel aanknopingspunten”.  
Na deze mooie ontmoeting gaf Egbert Jan aan 
graag nog een keer op bezoek te willen komen, 
maar dan samen met zijn vrouw.  

We praten nog even na over deze bijzondere 
ontmoeting en hoe moedig het was om met 
gevaar voor eigen leven het water in te  
springen. “Ik deed het zonder er bij na te  
denken. Er stonden mensen aan de waterkant 
te kijken, maar niemand deed iets”.  

Ze heeft er nog vaak aan gedacht, want het was inderdaad best gevaarlijk besefte zij zich achter-
af. Haar mantel was loodzwaar geworden en het viel niet mee om de kant te bereiken. “Maar”, 
zegt ze, “een van mijn kinderen, ook een jongetje, heb ik verloren ten gevolge van een noodlottig 
ongeval. Ik zag in een flashback mijn eigen kind weer voor me. Daardoor was er geen enkele twij-
fel. En deed ik wat ik moest doen. Ik denk dat mijn leven in ieder geval ergens goed voor is  
geweest”.  

Bedankt mevrouw Gosen, voor dit inkijkje in uw persoonlijk leven. U heeft mij er in ieder geval  
een plezier mee gedaan. In deze tijd met veel verhalen over corona-leed, geven mooie verhalen 
ook een beetje hoop. Een lichtpuntje, op weg naar betere tijden! 

Namens de redactie: 
Heeft u ook een mooi verhaal en wilt u dat met onze lezers delen? Wij horen het graag! 
Stuur een mail naar: e.maassen@stgsamenzorgen.nl  
 



 

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. 

 

P A G I N A  8  

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

