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Herontwikkeling
woonzorgcentrum De Venus
Vanwege de landelijke politieke ontwikkelingen in de ouderenzorg,
werkt Driezorg aan de herontwikkeling van locatie woonzorgcentrum
De Venus. De locatie zal zich in de toekomst volledig gaan richten op
het leveren van extramurale zorg. Het leveren van de intramurale zorg,
oftewel de ‘verzorgingshuiszorg’, zal daarmee binnen nu en één à twee
jaar worden afgebouwd. De komende periode wordt voor alle huidige
bewoners en medewerkers een passende alternatieve woon-/werkplek
gezocht.

Bouwvergunning woonzorgcentrum Hof van Blom

Een nieuwe
Driezorg-huisstijl
Meer wit, frissere kleuren, actuele fotografie:
binnenkort krijgt de huisstijl van Driezorg een
nieuw jasje! Van briefpapier tot website en van
folders tot visitekaartjes; dit najaar worden alle
uitingen vernieuwd. Benieuwd naar hoe
de nieuwe huisstijl er straks uitziet?
In deze Driezorg-Totaal geven we u alvast een
voorproefje!

Postadres
Postbus 658
8000 AR Zwolle

Postadres
Postbus 658
8000 AR Zwolle

Bezoekadres
Zijpe 4
8032 HX Zwolle

Telefoon
(038) 453 67 11

E-mail
info@driezorg.nl

Internet
www.driezorg.nl
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korte berichten

In juli is de bouwvergunning voor de nieuwbouw van locatie Hof van Blom ingediend bij de gemeente
Hattem. De gemeente beraadt zich nu op de aanvraag èn de reacties die sommige omwonenden hierop
hebben ingediend. In het vierde kwartaal wordt duidelijk of de vergunning wordt verleend. Dan staat
voor belanghebbenden de mogelijkheid open bezwaar in te dienen. Wordt vervolgd!
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In het economische verkeer
is veelal sprake van vraag en
aanbod. De prijs van het aanbod
wordt daarbij ook vaak bepaald
door de vraag. Is er veel vraag
naar iets, dan stijgt de prijs. Is
de vraag erg laag dan heeft dat
ook invloed op de hoogte van de
prijs. Tot zover mijn economische
beschouwing.

v

raag en aanbod in de zorg is tegenwoordig ook
de normaalste zaak van de wereld. Er zijn mensen die aanbod regelen - zoals zorgorganisaties,
verpleegkundigen, huishoudelijke hulpen - en er
zijn mensen die zorg vragen. Hen noemen we patienten of cliënten. Gek genoeg is er geen parallel te
trekken met het economische verkeer: de prijs in
de zorgsector wordt immers vaak niet bepaald door
de verhouding tussen vraag en aanbod. Nee, de
prijs wordt vastgesteld door de overheid of de zorgverzekeraar. Bepalend voor de prijs is vaak wat we
er met ons allen voor over hebben. Als we het belangrijk vinden dat mensen op hoge leeftijd goede
verzorging krijgen, dan zijn we ook bereid daar een
deel van ons inkomen voor af te staan. Maar, wanneer blijkt dat die kosten erg hoog worden, zijn we
minder enthousiast.
Met ons allen hebben we daarom bedacht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen
wonen. Eigenlijk wordt bedoeld: ouderen moeten
gewoon zelf hun woonkosten betalen en de zorg,
in afgeslankte vorm, blijft ten dele een collectieve
last. Op zich sta ik achter een dergelijke zienswijze
en bovendien is het geweldig als mensen in hun
oude vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Maar, roepen dat alle verzorgingshuizen kunnen
gaan sluiten, is een kapitale blunder. Strikt genomen wijken de kosten van verblijf en zorg (lees:
wonen in een verzorgingshuis) niet eens zo gek
veel af van zelfstandig wonen, vaak met huurtoeslag, PGB en aanvullende thuiszorg. Dat zien we
ook in de praktijk: als de thuiszorg in een te hoge
frequentie geboden moet worden, wordt al snel
gezegd dat ‘meneer of mevrouw toch maar een indicatie moet aanvragen voor het verzorgingshuis.’
Decennia lang is geïnvesteerd in nieuwe woonzorgcentra. Ook Driezorg deed dat, net als alle
collega-zorgorganisaties in de regio. En we doen
het nog; ik noem de plannen voor de Hof van Blom
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Wim J. Rave
is sinds 1986 directeurbestuurder van Driezorg
w.rave@driezorg.nl

in Hattem. Naast nieuwe zorgwoningen komt
er een perfecte plek voor mensen die meer zorg
nodig hebben. In een hedendaags gebouw dat
niet op een traditioneel verpleeghuis met ‘cleane
gangen’ zal lijken. We doen dat omdat we de
mening zijn toegedaan dat er altijd mensen zullen zijn die een vorm van residentieel wonen met
zorg nodig hebben. Goed, dat zullen er minder
zijn dan dat we gewend zijn, maar om te zeggen
dat mensen met bijvoorbeeld een flinke vorm
van dementie zelfstandig kunnen wonen, dat
gaat ons te ver.
Als er minder mensen in woonzorgcentra of
verzorgingshuizen gaan wonen, betekent dat
automatisch dat de vraag vanuit de thuissituatie
zal toenemen. Dus, het aanbod moeten we ook
meer richten op die thuissituatie. Wij krijgen
dan meer te maken met plaatselijke overheden,
die er gek genoeg vaak verschillende zienswijzen
op nahouden. In tegenstelling tot veel collegagemeenten heeft de gemeente Hattem ervoor
gekozen om verantwoordelijkheid te blijven
nemen voor hulpbehoevende mensen.
Dit gebeurt onder de vlag van een ‘algemene
voorziening’, waarbij de gemeente ook nog
belang hecht aan een fatsoenlijke CAO voor de
thuiszorgwerkers. Veel zorgorganisaties haken
dan af, immers kosten en kwaliteit komen in een
gevaarlijke paradox te staan. ‘Als we geen kwaliteit kunnen bieden doen wij niet meer mee,’ is
het antwoord en ach, je kan daar nog wel begrip
voor opbrengen ook.
Mag je bijvoorbeeld van de medewerkers in de
laagste salarisschaal van onze CAO verwachten
dat zij kwaliteit bieden? Wij denken van wel. En
daarom is Driezorg ingegaan op het verzoek van
de gemeente om de totale huishoudelijke zorg
in Hattem te gaan verzorgen. En, om bij de titel

van dit stuk te blijven: we willen dat doen door
vooral goed te letten op de vraag. Dus niet een
standaard aanbod, maar aanbod toegespitst op
de individuele situatie.
Daarbij onderschrijven wij de mening van de
gemeente dat we alleen willen werken met een
fatsoenlijke CAO, waarbij medewerkers niet het
lot van de zelfstandige zonder personeel (ZZP)
wacht. Waarbij medewerkers recht houden op
inkomen bij ziekte en recht houden op pensioenopbouw. Want, diezelfde medewerkers zijn
ons goud. Even mee naar de apotheek, even een
praatje in eigen tijd, even een boodschapje tussendoor doen; de betrokkenheid die vaak zichtbaar is en de extra zorg die vaak belangeloos
geboden wordt, is van onschatbare waarde.
Vraag en aanbod in de zorg vraagt om anders
denken. Ook het economisch belang van het
exact op elkaar afstemmen van vraag en aanbod
telt mee. Dat betekent liefst zo breed en flexibel
mogelijk ingaan op de vraag, maar tegelijkertijd
zo zuinig mogelijk gebruikmaken van de beschikbare capaciteiten. En de vraag of de gevraagde
zorg wel goede zorg is. Wanneer is iets goede
zorg? Is dat omdat de zorgvrager er tevreden
mee is of omdat zij voldoet aan de hoogste
professionele (bv. medische en verpleegkundige)
eisen? Het mooist is misschien wel als de zorgvrager die zorg goed noemt, die naar professionele maatstaven het best voor haar of hem is.
Dit betekent dat goede zorg dus niet alleen in
euro’s te vertalen is. Ook al doen berichten in
de media dat wel vermoeden. Nee, goede zorg
wordt nog steeds gegeven door goede zorgverleners die oog en oor hebben voor wat de zorgvrager nodig heeft en haar of hem 100% betrekken
bij de zorg. Het gaat immers al lang niet meer
om het aanbod, maar om de vraag!
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Project: Wijkleerbedrijf
Zorg voor mekaar Zwolle-Noord
‘Gemeenten kampen met een groeiende zorgvraag en oplopende
werkloosheid. Zorginstellingen zitten te springen om personeel. Scholen
vragen zich af waar ze geschikte stageplekken kunnen vinden. …Op al deze
fronten biedt het wijkleerbedrijf uitkomst.’

Met deze introductie geeft Calibris – kenniscentrum voor leren in
de praktijk in zorg, welzijn en sport – precies aan waar de kracht
van wijkleren zit: iedereen wordt er beter van! Dat is dan ook
de reden dat zij - in samenwerking met ROC Deltion college en
Driezorg - vanaf 1 december starten met het project ‘Wijkleerbedrijf
Zorg voor Mekaar Zwolle-Noord’.

voor wie is het wijkleerbedrijf?
“Het wijkleerbedrijf richt zich op buurtbewoners
die wél behoefte hebben aan zorg en/of begeleiding, maar hiervoor géén AWBZ- of Wmoindicatie hebben,” legt Jan Willem ten Brinke,
projectleider bij Calibris, uit. “Indien zij een zorg/
hulpvraag hebben, kunnen zij zelf het wijkleerbedrijf benaderen. Daarnaast kunnen ook andere
betrokkenen als familie, buren, zorgverleners
mensen naar het wijkleerbedrijf doorverwijzen.”

Wat kan het wijkleerbedrijf concreet betekenen?
Jan Willem: “Het wijkleerbedrijf biedt een breed
scala van zorg en diensten, veelal bij wijkbewoners thuis. Denk aan:
• Begeleiding bij bezoek aan arts en andere zorgverleners;
• Begeleiding naar activiteiten in de buurt, mogelijk ook daarbuiten;
• Hulp bij het boodschappen doen, zo mogelijk
samen met de klant;
• Wandelen met de klant;
• Verzorgen van eenvoudige huishoudelijke taken
waaronder:

• Afwassen;
• Eenvoudig schoonmaakwerk;
• Wassen en strijken.
• (Helpen bij het) bereiden van een maaltijd, koffie, thee en dergelijke;
• Helpen met eten en drinken;
• (Helpen bij) Het verzorgen van huisdieren.”

Door wie worden de diensten van het
wijkleerbedrijf uitgevoerd?
“Het wijkleerbedrijf is een maatschappelijk
leerbedrijf, dat wordt gevormd door zestien
medewerkers. Acht daarvan zijn werkzoekend;
oftewel mensen met een uitkering. Door werkervaring op te doen, een opleiding te volgen, werknemersvaardigheden te leren en zich te oriënteren op scholing en/of werk in de zorg, pakken zij
de kans om actief deel te nemen aan de maatschappij. Door bovendien eigen inkomsten te genereren en hun werknemersvaardigheden vergroten, nemen hun kansen op de arbeidsmarkt toe
en wordt de afhankelijkheid van een uitkering
verkleind,” legt Jan Willem uit. “Daarnaast zijn er
acht Driezorg-medewerkers werkzaam, die hun
maatschappelijke kansen willen vergroten. Bin-
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nen het wijkleerbedrijf volgen zij de opleiding
Zorghulp of Helpende Zorg & Welzijn en zijn zij
een jaar lang aan het werk in de wijk.”

Waar worden de diensten van het
wijkleerbedijf geleverd?
Jan Willem: “Het wijkleerbedrijf in ZwolleNoord is (fysiek) gevestigd in Holtenbroek, in
Driezorg-locatie woonzorgcentrum Fermate.
Van hieruit worden de zorg en ondersteuning
geleverd. Uitgangspunt is dat de plek waar
deze hulp en ondersteuning geboden wordt,
maximaal 15 minuten fietsen van het wijkleerbedrijf verwijderd is. Daarnaast wordt in het
wijkleerbedrijf in Fermate een fysieke ontmoetingsruimte waar buurtbewoners geïnformeerd gaan worden over allerlei onderwerpen,
die de zelfstandigheid en sociale omgeving
versterken.”
Maartje Janssen, hoofd Personeel & Organisatie van Driezorg vult aan: “We richten ons op
de wijken Aa-landen, Dieze, Holtenbroek en
nemen daarin ook Stadshagen en Westenholte
mee. Met name in de eerste drie wijken zijn
vergrijzing en/of leefbaarheid en/of sociale
cohesie belangrijke sociaal-maatschappelijke
issues die spelen. Daarnaast zijn er juist in
deze wijken meerdere initiatieven ontplooid
en aanbieders actief, maar zou de onderlinge
verbinding versterkt en verankerd moeten
worden.”

Waarom een wijkleerbedrijf?

KaRin HOL
is Opleidingsmanager
StaRt.Deltion en Helpende
Zorg en Welzijn

Jan WiLLem
ten BRinKe
is projectleider bij calibris
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“Door de veranderingen in de AWBZ en Wmo
krijgen steeds minder mensen een zorgindicatie, terwijl toch hulp en ondersteuning nodig
is. Er ontstaat letterlijk een leemte tussen
vraag en aanbod, met alle gevolgen van dien,”
stelt Maartje. “Het Wijkleerbedrijf vult die
leemte op. Het is een aanvulling op de bestaande zorg- en welzijn in de wijken, op het
grensvlak van informele en professionele hulp.
Het doel van het wijkleerbedrijf is dan ook om
een bijdrage te leveren aan verbetering van de
kwaliteit van leven, welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners in de wijk. Als aanbieder
van wonen, welzijn en zorg willen we daar
uiteraard graag het voortouw in nemen,” vervolgt Maartje. “Vandaar dat we hierin de regie
voeren op het proces. Daarnaast sluit het
project aan bij onze visie op maatschappelijk
verantwoord ondernemen, de ideeën rondom
ontwikkeling van woonservicegebieden en
onze ambitie om samen te werken met andere
partners in de stad.”
Ook Karin Hol-Kruimink, opleidingsmanager
START.Deltion en Helpende Zorg en Welzijn
bij Deltion College, onderkent de waarde van
het wijkleerbedrijf: “Vanuit de zorgopleidingen

niveau 1 en niveau 2 zien we op dit moment
dat er een verschuiving optreedt van intramurale naar extramurale zorg. Het wijkleerbedrijf speelt daar op een goede en innovatieve
manier op in, door studenten een boeiende
leersituatie aan te bieden, passend binnen de
beroepscontext. Het leren is praktijkgericht;
daardoor wordt de kans op het succesvol
afronden van de opleiding voor deze groep van
studenten aanzienlijk vergroot.”
“Kortom, er is sprake van win-win-win, want
op beide ontwikkelingen sluit het concept
wijkleerbedrijf erg goed aan,” besluit Jan Willem. “Samen werken én leren, voor bewoners
in de wijk en dat alles vanuit één fysieke locatie; het wijkleerbedrijf. Daar ligt onze kracht:
uiteindelijk wordt iedereen er beter van!”

Meer weten over het wijkleerbedrijf?
Kijk op: www.calibris.nl/wijkleerbedrijf
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H ove n i e rs b e d r i j f
Re u s ke n
Poppenallee 38, 7722 KX Dalfsen, M 06-20602814, www.hovenierreusken.nl, info@hovenierreusken.nl

tuinvormgeving . aanleg . onderhoud . boomverzorging

5 Generaties op de foto
Donderdag 16 mei jl. was voor mevrouw
Ans Hoekstra (93 jaar), bewoonster van
een aanleunwoning van de Havezate,
een bijzondere dag. Vanuit Canada
waren afgereisd: haar dochter Addy,
haar kleindochter Conny, haar achterkleindochter Jena en haar achter-achterkleindochter Lily. Haar zoon Hans bracht
deze vier dames vanuit Scheveningen
met de auto naar Zwolle. Daar vond
op verschillende locaties binnen de
Havezate een fotoshoot plaats van deze
vijf generaties. Een bijzonderheid en iets
wat niet zó vaak voorkomt. Fotograaf
was Heidie Mulder – Stoffer uit Biddinghuizen. Zij maakte prachtige plaatjes
van deze vijf dames, zoals u op de bijgaande foto kunt zien.
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Feiten e
Zijn gehoor werd wat minder, maar zijn
geest werkte nog perfect. Meneer de
Vries had de bel niet gehoord en toen
plotseling Marloes, de verzorgende van
zijn afdeling, voor hem stond, schrok
hij. “Ik kom even met u de menukeuze
voor volgende week doornemen,”
vertelde Marloes vriendelijk. Meneer
de Vries wist gelijk wat zij bedoelde en
pakte zijn leesbril erbij. De keuzelijst
bevatte een veelheid aan componenten,
maar meneer de Vries was kritisch.
Extra kritisch was hij, omdat na een
buikoperatie, nu zo’n twintig jaar
geleden, men in het ziekenhuis had
gezegd dat hij voorlopig beter geen
koolsoorten kon eten. Sinds die tijd had
hij de bloemkool, boerenkool en ook de
zuurkool in de ban gedaan.
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m een vaak voorkomend misverstand uit de wereld te ruimen, begin
ik dit artikel met het verhaal van meneer De Vries, die ooit een advies kreeg
over het eten van koolsoorten na zijn
buikoperatie. Eén woordje heeft hij niet
opgemerkt: ‘voorlopig’. Dat ene woordje
maakt echter wel het verschil: meneer de
Vries eet nooit meer een lekkere boerenkool! Net als in de medische wetenschap,
is er echter ook veel veranderd op voedingskundig gebied. Dus als er ooit een
bepaald advies is gegeven, is het verstandig om nog weer eens aan een diëtist te
vragen of dit advies nog steeds klopt. Net
zoals men vroeger zei dat iemand met
diabetes absoluut geen suiker mocht, zijn
ook die inzichten totaal veranderd.

Diabetes en suikergebruik
Het absolute suikerverbod geldt bijvoorbeeld niet meer bij diabetes. U mag
best tussendoor een plakje ontbijtkoek
nemen, of een handje met druiven (wat
vroeger beslist niet mocht) of een klein
koekje bij de thee. Suikervrije chocolade
of suikervrij gebak hoeft u niet meer
te halen als er iemand met diabetes op
visite komt. Deze producten bevatten namelijk allemaal veel meer verzadigd vet.
Bij diabetes gaat het er nu om dat:
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n en fabels

over diëtetiek

- de maaltijden goed over de dag verdeeld worden en;
- er 3 x per dag een kleine tussenmaaltijd gebruikt wordt, zoals een portie fruit, een plak
ontbijtkoek of een schaaltje vla.
Daarnaast is het verstandig dat u meer op het
vetgebruik let. Dat wil zeggen minder verzadigd
en meer onverzadigd vet. Dit omdat u als diabetes patiënt meer kans loopt op het krijgen van
hart- en vaat ziekten.

verzadigd en onverzadigd vet

- u in conditie blijft;
- uw bloedsuiker lager wordt bij diabetes;
- u minder kans loopt op het krijgen van hart- en
vaat ziekten;
- u makkelijker op gewicht blijft;
- u minder kans heeft op osteoporose (ook wel
botontkalking of broze botten genoemd);
- uw huid - onder invloed van zonlicht - vitamine
D kan vormen.
Dit is nog maar een greep uit alle voordelen die
bewegen en naar buiten gaan oplevert. Dus: ga
lekker naar buiten, beweeg en geniet ervan!

Maar, waar zit nu verzadigd vet en onverzadigd
vet in? Onverzadigd vet is een goed soort vet. Het
zit met name in dieethalvarine en dieetmargarine, vloeibare bak- en braad producten, noten en
pinda’s en alles wat hiervan gemaakt wordt zoals
pindakaas en satésaus. Én in alle soorten vis. Ook
de vette soorten zoals: makreel, haring en zalm.
Kortom, u mag meer van bovenstaande producten gebruiken! Waar u beter minder van kunt
gebruiken, zijn de producten die verzadigd vet
bevatten zoals: koekjes, gebak, chips, roomboter,
kokosproducten, volle melkproducten, vet vlees
en vette vleeswaren.
Heeft u diabetes en overgewicht? Dan is het
verstandig om van bovenstaande producten niet
de soorten te nemen waar ook veel kilocalorieën
in zitten!

Bianca Rave
Bianca Rave (inderdaad....., de vrouw vàn)
is werkzaam als diëtiste
bij de isala Klinieken en
revalidatiecentrum De
vogellanden in Zwolle. in
deze Driezorgtotaal geeft
ze een tipje van de sluier
over gezonde voeding voor
ouderen.

Bewegen
Bewegen en naar buiten gaan wordt voor de
ouder wordende mens steeds belangrijker. Beweging zorgt er namelijk voor dat:
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extra vitamine D innemen
Ik noemde net dat onder invloed van zonlicht
vitamine D wordt gevormd. Deze vitamine heeft
u nodig om calcium in de botten op te kunnen
nemen, zodat u dus minder kans op osteoporose
loopt. De gezondheidsraad adviseert met name
aan de ouder wordende mens om extra vitamine D te slikken in de vorm van supplementen.
Vrouwen van boven de 50 zouden 10 microgram
vitamine D per dag extra moeten slikken en
mannen én vrouwen van boven de 70 jaar 20
microgram extra. Vitamine D blijkt ook te helpen
tegen depressiviteit en verlagen van het risico
op valgevaar. Dus u zou heel goed iemand een
potje vitamine D cadeau kunnen doen of zelf als
cadeau kunnen vragen….!!

voldoende drinken
Uit onderzoek blijkt ook dat de ouder wordende
mens te weinig drinkt. Waarschijnlijk omdat ouderen in de praktijk minder dorstprikkel hebben.
Te weinig drinken kan net als te weinig bewegen,
ervoor zorgen dat u last krijgt van obstipatie,
ofwel een slechte stoelgang. Het zou helpen als
u minstens 1700 ml vocht per dag gebruikt. Dat
zijn ongeveer 11-12 kopjes thee/koffie/water/frisdrank/melk etc. per dag. U mag alles meerekenen wat vocht is, zoals bijvoorbeeld soep en een
toetje. En ook een dagelijks borreltje is natuurlijk
vocht…

Feit of fabel?
-in roomboter zit meer vet dan in margarine?
Niet waar, het is even vet. Alleen in roomboter zitten meer
verzadigde vetten ofwel verkeerde vetten. Die zijn niet goed
in verband met een grotere kans op hart en vaatziekten
-varkensvlees is vetter dan rundvlees?
Niet waar, het is even vet. Het ligt eraan wat u met elkaar
vergelijkt. Een magere varkenslap is magerder dan een
riblap.
-Boerenmelk is gezonder dan volle melk?
Niet waar, “boeren” is altijd vetter dan “vol”. Dus ook weer
slechter voor hart- en bloedvaten.
-verse groente bevat meer vitamine c dan groente uit
pot of blik?
Niet waar, het bevat ongeveer evenveel vitamines. “Verse
groente” kan heel lang in de winkel gelegen hebben en
daarna te lang in de koelkast thuis bewaard worden en
vervolgens ook nog te lang gekookt worden, zodat er echt
geen vitamine meer in zit. Groente in blik of pot is direct
van het land, kort gekookt in blik of pot gegaan, waardoor
de optimale hoeveelheid vitamines behouden blijven. Alleen in pot of blik zit meer natrium, ofwel zout. Dus als
u niet zoveel zout mag gebruiken dan kunt u het beste
diepvriesgroente kopen zonder sausjes. Deze is geheel vrij
van zout.
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- Zoete drop bevat minder zout dan zoute drop?
Niet waar, er zit evenveel zout in zoete als zoute drop en
daarnaast bevat drop ook glycyrrhizine. Dat is een stofje
dat de bloeddruk verhoogt. Dus voorzichtig met beide soorten drop als u risico loopt op een te hoge bloeddruk.
- Zure producten, zoals augurken, zilveruitjes, zure haring en zuurkool, kunnen beter niet genomen worden
bij een te hoge bloeddruk?
Waar, deze producten bevatten erg veel zout. In veel supermarkten kun je ze ook kopen zonder zout. Dan staat erop:
geschikt voor een natriumarm dieet.
-als u aan de lijn doet kunt u beter geen halvarine op
uw brood gebruiken?
Niet waar. En omdat vrouwen vaker ‘aan de lijn doen’ dan
mannen en zij vaak minder brood gaan eten, krijgen zij te
weinig vitamine D binnen. Door de fabrikant is aan halvarine (én ook aan margarine) juist extra vitamine D toegevoegd. Naast vitamine D is halvarine ook goed voor een betere ontlasting. Dus juist altijd dieethalvarine op uw brood
gebruiken of als u aan moet sterken dieetmargarine!
-Dieethalvarine is magerder dan halvarine?
Niet waar. ‘Dieet’ staat niet voor ‘beter voor de lijn’, maar
dieet staat voor goede onverzadigde vetten en minder kans
op het krijgen van hart- en vaatziekten.
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De leukste vakantie
begint bij ons!

uw
specialist
in beweging
Telefoon 038 4541511

Huisstijl

Het is leuk bij ons! Onder het genot
van een kopje koffie zoeken wij de
vakantie die bij je past. Met ons
persoonlijk reisadvies kom je nooit voor

Stadshagen: Werkerlaan 91 038-4259010 - AA-landen: Rijnlaan 8 038-4533300
Zwolle-Zuid: V.d. Capellenstraat 148 038-4672 000 - Kijk ook eens op www.joland.nl
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Een kostbaar
Perzisch tapijt
Het is zover. Het nieuwe boek van Khaled Hosseini is uit,
genaamd: En uit de bergen kwam de echo. Reikhalzend werd naar
het boek uitgekeken door lezersfan, recensent en boekhandel.
Dat is ook geen wonder. Hosseini is een weergaloos succes na
bestsellers als De vliegeraar (2003) en Duizend schitterende zonnen
(2007). Inmiddels zijn er wereldwijd alweer 38 miljoen boeken
van hem verkocht. In Nederland doet Hosseini het ook goed: ook
het nieuwe boek stond vliegensvlug in de top 10 best verkochte
boeken en prijkt daar nog steeds op de eerste plaats.
JOS BOeR
Jos Boer is marketing
manager, tekstschrijver,
communicatieadviseur,
ontwerper, fondsenwerver
en ondernemer. in eigen
tijd bedrijft hij filosofie,
schrijft hij blogs en is
recensent literatuur en
non-fictie bij het online
magazine 8WeeLKY. Jos is

recensie

woonachtig in Zwolle.
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at is dat toch met Hosseini, dat hij zoveel
weerklank blijft vinden? Eén van de redenen
is dat hij een geboren verhalenverteller is. Iemand
die tijdens een feestje vanuit het niets een verhaal uit zijn duim zou kunnen zuigen en iedereen
ademloos aan zijn lippen laat hangen (laat staan
het effect wanneer hij dit met voorbedachte rade
doet). Een schrijver waarbij verhalen en het vertellen van verhalen in zijn natuur zit; wat zijn wezen
is. Maar er is nog een reden te noemen die mogelijk van meer importantie is: het is een Amerikaan
afkomstig uit Afghanistan, met verhalen waarbij
iedere keer Afghanistan centraal lijkt te staan.
Hierdoor biedt Hosseini een sleutelgat naar die
gans andere wereld. Het veelbesproken, enge, terroristische en mysterieuze Perzische gebied. Maar
dan een verhaal van binnenuit, ontdaan van de
opgeklopte elementen.

Relaties en afghanistan
En uit de bergen kwam de echo gaat over veel, veel
onderwerpen en is daardoor een totalitair boek,
groots, complex en diepgaand. De levens van
de personages zijn verweven als een tapijt. Een

Perzisch tapijt, zo u wilt. En dan zijn er ook nog
eens veel mensen en plaatsen die er in het boek
toe doen. Toch lijkt En uit de bergen kwam de echo te
zijn opgehangen aan Pari, in het begin van het
boek een driejarig meisje (in de jaren 50 van de
vorige eeuw) uit een arm dorp in Afghanistan, die
niet veel later wordt verkocht aan rijke burgers uit
Kabul. We volgen haar tot in haar volwassenheid.
Maar ook vele andere personages worden recht
gedaan. Hosseini vertelt over deze verschillende
bewogen levens afzonderlijk, welke gedetailleerd
aan elkaar blijken te zijn verbonden, zoals we bijvoorbeeld ook sterk zien in de film Magnolia.
Door dit alles kan dan ook geen simpele rode draad
worden ontsluierd. Al de verhalen van de personages doen ertoe, deze zijn verschillend, zijn belangrijk op zichzelf en maken veel mee. De individuele
verhalen lijken dan ook ondergeschikt aan de
manier waarop de karakters in relatie tot elkaar
staan: hoe ze elkaar raken. Hierdoor draait En uit de
bergen kwam de echo niet om een ‘er was eens’, hoezeer dat ook een van Hosseini’s krachten is, maar
om intermenselijk contact. Het boek wordt een
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vertelling van emoties, liefde, pijn, bewogenheid, de
tragiek van het leven; van hemel en hel. Hiernaast
kan niet voorbij worden gegaan aan Afghanistan zelf.
Want hoewel het boek zich ook afspeelt in Parijs,
San Francisco en het Griekse eiland Tinos, ademt het
boek Afghanistan. Door de Afghaanse hoofdrolspelers
en plekken, maar ook door een groot stuk historie
van dit land, dat de revue passeert.

Zie de mensen
Door En uit de bergen kwam de echo krijgen schrijvers
de inspiratie om te schrijven en lezers de drang om
te lezen. Het boek is dan ook alweer grandioos, met
tal van gedurfde elementen. Zo geeft Hosseini aan
het einde niet prijs waar toch het hele boek naar
toe wordt gewerkt, gebruikt hij veel verschillende
vertelvormen (bijvoorbeeld een hoofdstuk in de vorm
van een brief of van een interview). Maar mogelijk
verreweg zijn grootste prestatie is zowel de individuele levens recht te doen als de relatie tussen deze
levens centraal te stellen. Hosseini doceert ons over
de mens, over de menselijke natuur en interactie
met zijn soortgenoten.
Zijn er geen minpunten? Eerlijk gezegd niet. Wel zijn
er aandachtspunten te noemen. Want hoe voortreffelijk Hosseini er ook in slaagt om de complexiteit
kloppend te maken, het vraagt een scherpe en zeer
aandachtige blik van de lezer om de draden van
het tapijt te ontwarren. Het kan zijn dat Hosseini
moeilijk schrijft, het kan ook zijn dat hij het hoge
segment publiek aanspreekt. De vraag is alleen of dat
ook zijn drijfveer is. Een ander punt is dat ook zijn
derde boek Afghanistan (mede) als thema neemt.
Een sterk onderwerp in de voortgaande ‘war on terror’ maar hiermee blijft in het midden of Hosseini
ook iets anders kan. Een volgend boek met weer
Afghanistan als bakermat zou Hosseini zeker lezers
doen verliezen.

auteur Khaled Hosseini

En uit de bergen kwam de echo is dus een aanrader die
de lezer zeker niet mag worden onthouden. Het
belooft voor de lezer een nieuw, heel menselijk
perspectief op het Oosten, een storten in het dal
dat ook het leven heet en het opborrelen tranen om
wat liefde doet. En dat allemaal samengebald in een
enkel boek.
M a g a z i n e va n D r i e z o r g | N A J A A R 2013
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Vanaf 15 september is de dienstverlening Hulp bij het
huishouden van Driezorg uitgebreid naar nagenoeg de hele
gemeente Hattem (m.u.v. aanleunwoningen van collegazorgorganisatie Hanzeheerd De Bongerd). De nieuwe
dienstverlening wordt aangeboden in de vorm van een
algemene voorziening, waarover Driezorg afspraken heeft
gemaakt met de gemeente Hattem.

Hulp bij het huishouden
Hof van Blom regelt het!

raag bij het vinden

u uit om uw

D

e algemene voorziening is een nieuwe, gemeentelijke voorziening om inwoners die dat
zelf niet meer kunnen, te helpen hun huis schoon
en leefbaar te houden. Er is sprake van een aantal
verschillen ten opzichte van een individuele
voorziening; zo wordt er geen uren-indicatie meer
gesteld door de gemeente, maar maakt Driezorg
rechtstreeks afspraken met de cliënt over het te
behalen resultaat.

Bestaande afspraken ‘hulp bij het huishouden’ herzien
Aangezien voor de realisatie van de huishoudelijke hulp voor Driezorg andere voorwaarden
en beperktere financiering beschikbaar zijn dan
voorheen, moesten bestaande afspraken worden
herzien. In de periode tussen 14 augustus en 15
september zijn we met alle cliënten in gesprek
gegaan om de individuele situatie te bespreken
en nieuwe afspraken vast te leggen. Vanwege de
beperkte beschikbare tijd hebben we gemerkt
dat er bij cliënten nog veel vragen zijn. Om die
reden gaan we dit najaar nogmaals in gesprek
om de eerste periode van dienstverlening te evalueren en eventuele vragen te beantwoorden.

38) 444 26 36 | www.driezorg.nl

in gesprek met huishoudelijke hulpen
In de tussentijd zijn er ook organisatorisch gezien
de nodige voorbereidingen getroffen. Zo hebben
er in korte tijd onder andere gesprekken plaatsgevonden met de huishoudelijk medewerkers.
We merken dat er heel erg veel waarde wordt
gehecht om de huidige hulp te behouden; wij
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Medewerkers huishoudelijke hulp zijn er klaar voor! Vanaf 15 september leveren zij in bijna de hele gemeente hulp bij het huishouden.

doen dan ook ons uiterste best om zoveel als mogelijk met huidige Hattemse gezichten te blijven
werken; dichtbij en vertrouwd.

Waarom de uitbreiding van de dienstverlening ‘Hulp bij het huishouden’?
Ondanks de teruglopende budgetten en aanvullende voorwaarden heeft Driezorg toch besloten
de huishoudelijke hulp aan te bieden. De belangrijkste reden? De uitbreiding van onze zorg- en
dienstverlening biedt mogelijkheden om cliënten
straks nóg beter van dienst te kunnen zijn. Immers, vanuit huishoudelijke hulp is de stap naar
verzorging, verpleging, begeleiding, welzijn en/of
andere diensten, eenvoudiger en beter te maken.
Hiermee zet Driezorg in de gemeente Hattem
een grote stap in het realiseren van haar ambitie:
wonen, zorg èn welzijn onder één dak.

meer informatie of kennismakingsgesprek
aanvragen?
Kent u iemand met een vraag op gebied van
huishoudelijke hulp, maaltijden, boodschappen of
zorg? Breng gerust de mogelijkheden van Hof van
Blom onder de aandacht! Voor meer informatie of
een vrijblijvend kennismakingsgesprek, kunt u verwijzen naar de locatie, tel. (038) 444 26 36 of mail:
hofvanblom@driezorg.nl.

De volgende stap: boodschappen en
maaltijden aan huis
Om nog beter in de behoefte te voorzien, werkt
Driezorg aan de uitbreiding van verschillende
diensten. Zo is er al een boodschappen-, was- en
maaltijdservice aan huis. De komende periode
wordt - op basis van behoeften in de stad - het
dienstenpakket van Driezorg ofwel uitgebreid of
wordt in de stad de samenwerking met andere
partijen gezocht. Om de genoemde diensten te
leveren, wordt onder andere gebruik gemaakt
van een Driezorg-auto, die vanaf september
wordt ingezet in de stad.

Waar nodig kan de Driezorg-auto in de hele gemeente worden ingezet.
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Een kijkje in
de keuken bij …
Gert Martens: begeleider
kook- en bakactiviteit
woonzorgcentrum Rivierenhof
‘Het ruikt er elke week zo lekker! Jullie moeten echt eens
gaan kijken…’ Met deze tip ging de redactie op pad naar
de kook- en bakactiviteit in de Tuinkamer van Rivierenhof.
Begeleider Gert Martens geeft ons - letterlijk - een kijkje in de
keuken.

even terug in de tijd
Voordat Gert ingaat op de kook- en bakactiviteit,
vertelt hij hoe hij in de ouderenzorg terecht is
gekomen: “Eigenlijk heb ik de doelgroep ‘ouderen’ ontdekt tijdens mijn vorige studie ‘sociaal
agogisch werk’. Vanuit mijn stageperiode bij
Driezorg-locatie Arcadia, kwam ik steeds meer
over de doelgroep te weten. Ik was verbaasd over
wat ze allemaal doen en kunnen: ze zijn helemaal
niet saai, integendeel! Ze zijn leuk, uitdagend, gezellig, begrijpend, leergierig en vooral erg dankbaar. Ik raakte meer en meer betrokken en begon
het werken met deze doelgroep steeds leuker te
vinden!
Ik was dan ook erg dankbaar dat Driezorg mij
een baan aanbood op de groepsverzorging. Toen
ik een tijdje in het werkveld actief was, werd
ik erop geattendeerd dat er op vrijdag ‘kook en
bakactiviteiten’ op het programma stonden.
‘Prima’, dacht ik. Probleem was alleen dat ik zelf
nog nooit een maaltijd had bereid; daar zorgden
mijn ouders altijd voor’, lacht Gert. Maar omdat
ik altijd open sta om nieuwe dingen te leren, was
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dit een mooie nieuwe uitdaging voor mij. Want
zeg nou zelf: hoe krijg je nou voor en met zo’n
groep mensen een maaltijd op tafel?”

menu & boodschappen
“Allereerst maakten de deelnemers mij enthousiast met hun smakelijke verhalen over de maaltijden van ‘vroeger’. En, aangezien we diezelfde
dag ook meteen de boodschappen moesten doen,
startten we met het maken van een boodschappenlijst. Maar ja: wát moesten we nu koken?
Even was ik bang dat ik het zelf moest verzinnen.
Maar nee, al snel kwam ik erachter wat de deelnemers lekker vonden en wat ze graag samen
met mij wilden maken: erwtensoep!
Maar… erwtensoep … wat moet daar allemaal
in? Samen met de deelnemers kwam ik op onderstaand boodschappenlijstje:
- spliterwten: wel eerst 24 uur weken voor de
juiste smaak;
- wortels
- aardappels;
- gerookt spek met zwoerd (had ik nog nooit
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Gert Martens werkt sinds 3 jaar als begeleider in ‘De Tuinkamer’ in Driezorg-locatie Rivierenhof. Naast zijn werk volgt hij de
deeltijd HBO-studie Toegepaste Gerontologie; een studie gericht op de ouder wordende mens en op de innovatieve aanpak
van verouderingsvraagstukken.
van gehoord);
- preien
- knolselderij;
- selderij;
- slagers rookworst; en jawel
- varkensoren. Hierover verschilden de meningen; uiteindelijk werden het varkenskluiven.
Samen met één van de deelnemers ging ik naar
de groenteboer en slager. Wellicht dachten
andere mensen ‘Ah, die jongeman gaat met zijn
oma boodschappen doen: wat gezellig.’ Niets
was minder waar: deze jongeman zou met acht
deelnemers een pan erwtensoep gaan koken! Iets
wat hij tot nu toe nog nooit had gedaan.”

er soep van koken
Uiteindelijk brak dag van de pan erwtensoep aan!
Met een aanzienlijke dosis zenuwen ging Gert op
weg naar Rivierenhof. Want met acht deelnemers
een pan met erwtensoep maken: hoe pak je dat
aan? Het beste is toch maar gewoon beginnen!
“Omdat het alweer een aantal jaren geleden was
dat de deelnemers erwtensoep hadden gemaakt,
waren ze dolenthousiast. Gelukkig hadden we
de spliterwten al lekker laten weken; een goede
voorbereiding is het halve werk. We gingen
voortvarend van start, waarbij alle deelnemers
bezig waren met groente snijden. Zelf zat ik er
onwennig bij. Totdat de deelnemers mij allerlei
adviezen gaven: ‘Zo moet je de wortels snijden.
Kijk hoe ik het doe, dan kun jij later als een ster
koken. Heb je weleens aardappels geschild? Nee?
Nou dan leer ik je dat toch!’ Ik vond het helemaal
geweldig en iedereen genoot zichtbaar.”

een fantastisch resultaat
“Tegen kwart over twaalf was de soep bereid en
gingen we met z’n allen lunchen. De soep werd

geserveerd met roggebrood met spek. En het was
werkelijk verrukkelijk; men genoot, de collega’s
genoten en ik? Ik genoot mee! Allemaal kwamen
ze een bordje halen. Goh Gert: ‘Wat is dit heerlijk!
Is die smaak uit een zakje? Van Knorr of Honig?
Nee mensen, dit is het recept van de deelnemers van de groepsverzorging. Wat waren we
trots op ons resultaat! Het was een super leuke
en leerzame ochtend. De verhalen over vroeger
gingen als warme broodjes over de tafel, iedereen
stimuleerde elkaar om te helpen en vooral de gezelligheid stond met stip op één. Wat kun je veel
bereiken met deze doelgroep en wat kun je nog
veel van ze leren!”

3 jaar later
Nu – 3 jaar later - is het op vrijdag standaard
‘koken en bakken’. Ik doe dat met heel veel
plezier en ben erg blij dat ik dit werk mag doen;
je bereikt zo immens veel. Zelf heb ik superveel
geleerd; mijn ouders bijvoorbeeld hoeven niet
meer bang te wezen dat ik niet kan koken. Door
deze ‘super-vrijdagochtenden’ op mijn werk tover
ik met gemak een lekkere maaltijd op tafel. Van
soep tot visgerechten en van aardappelen met
groenten en vlees tot pasteitjes met ragout.
Niets is te gek!
Belangrijker nog vind ik de reactie van en de omgang met de deelnemers: ze genieten en helpen
elkaar. Ze leren elkaar anders en beter kennen
en het schept een onderlinge band; zo van “kijk,
dit doen wij wel even”. Ik vind het mooi ze ook
mij geaccepteerd hebben en dat er een goede
vertrouwensband is ontstaan. Ze hebben een
plekje in mijn hart; wat er ook gebeurt, we laten
elkaar niet vallen. We steunen elkaar, door dik en
dun. En dit allemaal, door die gewone gezellige
vrijdagochtenden. Ik hoop er – samen met mijn
collega’s - nog vele mee te mogen maken!’
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een kuub zand
Ze heeft er nooit willen wonen, in verzorgingstehuis
Welgelegen. Ze wilde in haar eigen huis blijven, met
thuishulp. Ja, ze werd vergeetachtig, ze was hartpatiënt
en ja ze viel wel eens. Het kwam bij vlagen.

Haar kinderen waren bezorgd. Vooral haar
jongste dochter, die vaak op bezoek kwam.
Haar zoon vond dat ze het beste in een verzorgingstehuis in de buurt van haar jongste
dochter zou kunnen wonen, dat was handig. Toen ze een flinke griep had, was gevallen en in de war was hebben de kinderen
een spoedopname in Welgelegen geregeld.
‘Het is maar tijdelijk mam,’ werd tegen haar
gezegd. ‘Je moet hier nu eerst aansterken,
dan kijken we verder.’ Toen er een betere
kamer vrijkwam in Welgelegen, zorgden
haar kinderen dat zij die kreeg: ‘Mam dit is
een hele vooruitgang, toch?’ Haar dochter
regelde nieuwe vloerbedekking en haar
zoon verhuisde een deel van haar meubels
naar het verzorgingstehuis. Het gebeurde
zonder dat ze het wilde en zonder dat ze er
iets in kon sturen. Dat is nu alweer een jaar
geleden.
Ze weet eigenlijk niet precies waar ze nu
woont. Ze is nooit echt uit haar huis vertrokken. Een deel van haar meubels staat
er nog steeds. Haar thuis is dáár, haar ziel
is dáár, maar zij is híer. Ze wil terug, maar
ze weet niet hoe ze dat aan moet pakken.
In Welgelegen lijken ze er vanuit te gaan
dat ze hier blijft. Haar zoon komt één keer
in de week op bezoek en vertelt haar dat ze
hier prima zit. Als ze tegensputtert gaat hij
rechtop zitten en praat met stemverheffing
‘Mám, ie moet’n óók iens een keer tevreed’n
weez’n!’ Hij praat altijd in het dialect. Hij
schreeuwt steeds vaker tegen haar. ‘Heb ik
zelf ook nog wat te vertellen?’ sputterde ze
vorige maand, in een zwakke poging haar
moederlijke gezag terug te winnen. Het
werkte niet, integendeel: haar zoon schoot
overeind, pakte haar hard bij de schouders
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en schreeuwde ‘Nou moet’n ie ophold’n
moe! Ie woont hier en ie blieft hier!’
Ze is ongelukkig, het eten smaakt niet
meer, ze verlangt naar haar oude plek, naar
haar buurvrouw, ze verlangt naar de tijd
waarin ze zelf kon bepalen wat ze deed,
of dat nou verstandig was of niet. Ze had
nooit kunnen vermoeden dat ze nog eens
in de positie van een schijnbaar willoos
schaap terecht zou komen. Haar jongste
dochter komt vaak op bezoek en praat lief,
haar toon lijkt wel steeds liever en begripvoller te worden, bijna zalvend: ‘Mam, ik
heb een bosje bloemen meegebracht. Wat
een mooi uitzicht heb je hier toch! Doe
maar rustig aan mam, ik zet wel thee. Ik
doe ook wel de post en de financiën, die
laat ik vanaf volgende week bij mij thuis
bezorgen. Dat zal ik wel voor je doen, dat is
toch een stuk rustiger voor jou!?’ Ze is het
er niet mee eens, maar is niet opgewassen
tegen de overdosis liefde van haar dochter.
‘Mam, vergeet je je tabletjes niet!’ (terwijl
ze geen pillen wil). ‘Mam ik neem nog wel
wat spulletjes van je oude huis mee hier
naar toe’ (terwijl ze niet wil verhuizen). ‘Je
huis moet wel een keer verkocht worden,’
vertelde haar dochter laatst tussen neus
en lippen door. Naar haar bezwaren werd
niet geluisterd: ‘Dat is toch een gepasseerd
station, mam, daar hebben we het niet
meer over.’
Ze belde een nicht, een daadkrachtig type:
‘Kun jij me niet terugverhuizen?’ vroeg ze.
‘Ik betaal alles. De verhuiswagen, kun jij
die voor me regelen?’ De nicht voorzag veel
problemen: ‘Uw kinderen vinden dat u hier
moet zitten. Het kan alleen maar als u te-
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gen uw kinderen durft in te gaan en dan
wordt het nog een lange weg, met waarschijnlijk een hoop tegenwerking’. ‘Dat
zal wel’, zei ze en ze voelde zich doodmoe
worden. Daarna heeft ze een maand niet
kunnen bellen. Haar jongste dochter had
dat geregeld: ‘Mam je wordt zo onrustig
door al die telefoontjes; het is beter dat
je niet zo maar meer met iedereen kunt
bellen’. Haar kinderen willen niet dat ze
‘onrustig’ wordt. Maar ze verlangt juist
naar onrust! Ze probeerde het nog één
keer bij haar zoon: ‘Jullie moeten naar me
luisteren!’ Dat had ze beter niet kunnen
doen: de blauwe plekken staan op haar
bovenarmen. Ze schaamt zich ervoor.
Haar oude vriendin Jantien komt op
bezoek en constateert: ‘Mia, dit is mishandeling. We moeten een melding doen
bij het Steunpunt Huiselijk Geweld’. Mia
was vroeger maatschappelijk werkster.
‘Mishandeling?’ vraagt ze. ‘Is dat niet wat
overdreven? Ze bedoelen het allemaal
toch goed?’ ‘Natuurlijk,’ zegt Jantien ‘De
overgang van betuttelende bezorgdheid naar mishandeling gaat soms zo
geleidelijk dat je er als vanzelfsprekend
ingroeit. Daarom heeft de overheid ook
het ‘Actieplan Ouderen in Veilige Handen
gestart’, omdat dit beter gesignaleerd
moet worden en moet stoppen. Ik wil je
wel helpen.’

Ze zucht en valt achterover in de kussens
van de stoel, ‘Vroeger luisterden mijn
kinderen nog naar me . En als ze dat niet
deden strafte ik ze. Dan kregen ze huisarrest of minder zakgeld’. Jantien kijkt haar
aan: ‘Dus…?‘ Ze begrijpt Jantien niet. ‘Wat
bedoel je?’ ‘Dus moet je de rollen weer
omdraaien, je moet hun eigen methodes
gebruiken en er nog een schepje bovenop
doen.’ ‘Wat bedoel je?’ ‘Nou’ zegt Jantien
,’We waren daar vroeger toch heel goed
in, in iemand terugpakken? Weet je nog
wel van die ongekookte rijst die we in de
gootsteen van die rotbuurman gooiden?‘

aLie WeeRman
alie Weerman is psycholoog en
werkt als docent en onderzoeker
bij Hogeschool Windesheim. Zij
doet onderzoek naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van
verslaving. Daarnaast is alie lid
van een bestuurscommissie van
het cOnO, coördinerend Orgaan
nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Zij woont
in Havelte, met man en zoon.

FRAnk VelTien
gediplomeerd klokkenmaker
• Professionele reparatie
en restauratie van
uw dierbare, kostbare klok
• in- & verkoop van
antieke klokken
• Vrijblijvende prijsopgave
Ridder Zwederlaan 27
8042 CA Zwolle (Westenholte)
Tel. (038) 422 66 03 (bezoek op afspraak)
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‘Ik weet het niet,’ zegt ze ‘Ik wil mijn
kinderen niet afvallen en ik heb geen
strijdlust meer. Ik ben zo moe.’ ‘Dat zou
ik ook zijn als ik niets meer te vertellen
had,’ zegt Jantien.‘Ze doen het natuurlijk
voor mijn bestwil,’ zeg ze. ‘Nee, ze doen
het voor hun eigen bestwil!’ zegt Jantien.
‘Zíj willen dat je hier woont, dat jij voorzichtig doet, omdat zíj het eng vinden als
jou iets overkomt. Ze draaien helemaal
door die kinderen van jou; jij was toch
nooit zo’n bangig type?’

Ze moet lachten. ‘Kom op,’ zegt Jantien.
‘We maken een lijstje met mogelijkheden.
Om te beginnen een kuub zand bestellen
en laten storten op de oprit van je zoon’.
Ze laat zich meeslepen door Jantien: ‘Een
dood vogeltje onder in een bloempot
doen met een plant!’ ‘Ja’, zegt Jantien,
‘We zorgen voor een mooi kado voor je
dochter! Voor alle goede zorgen. Het gaat
na verloop van tijd vanzelf stinken. En
wat vind je van een moot verse kabeljauw achterin het televisiekastje van
je zoon?’ ‘En ik regel op zijn naam een
abonnement op een moeilijk opzegbare
tekencursus van Lecturama’. ’En twee
hele rollen toiletpapier in één keer in de
wc dooorspoelen. Bij je dochter dan!’ zegt
Jantien. ‘En doe dan ook even stiekem de
batterijen uit de bel, zodat ze niet meer
doorhebben als er iemand voor de deur
staat! Je gaat net zolang door tot iemand
het meldpunt voor kindermishandeling,
het AMK, belt.’ ‘Ja’ zegt Mia het AMK’. ‘En
dan bel ík natuurlijk het Steunpunt Huiselijk Geweld. Steken we gelijk over!’’ Ze
lacht voluit en zegt: ‘Tegenactie!’ Eindelijk,’ zegt Jantien.
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“Mijn oude dag”
oms zijn er van die dagen dat je
loopt te dagdromen. Lekker is dat!
30 jaar geleden had ik ook zo’n dag.
Toen heb ik het besluit genomen om
clown te worden.
Van de week was het weer zover.
Lopend door de prachtige Hanze- en
Vestingstad Zwolle mijmerde ik: ‘Hoe
zou mijn oude dag eruit zien?’ Uiteraard zal ik langer moeten werken.
Daar zorgen de politici wel voor met
hun korte termijnvisie. Hoe is het
toch mogelijk dat iets wat je 60 jaar
geleden kan zien aankomen niet
geregeld is? Soms denk ik wel eens:
‘Gaat het om de zieltjes, lees zetels, of
om het landsbelang?’ Ik maak me er
niet meer druk over want ik kan het
toch niet veranderen. Nooit je eigen
teleurstelling organiseren…

Maar goed verder met mijn mijmering. Het is een cliché maar je hoopt
toch gezond oud te worden.
Vooral geestelijk, zodat je nog verbonden kan blijven met je omgeving en
de maatschappij.
Nu heb ik een campertje uit 1967,
een Commer. Bijna niemand kent het
merk; het waren de auto’s van ‘Van
Gend en Loos’, met die schuifdeur.
Mijn wens is later lekker veel te gaan
reizen. Met de camper ‘on the road’
maar ook naar verre oorden. Op zoek
naar mooie plekken op onze aarde.
Uitzichten, zonsondergangen, andere

culturen enz. maar ook reizen door
Nederland.
Ook ons land heeft zulke mooie plekken. Ineens vraag ik me af: ‘Hoe zal
het klimaat zijn over 25 jaar?’ Elke dag
warme voeten door de opwarming
van de aarde? Maar eigenlijk heb ik
hetzelfde als vele mensen. Zwolle is
ook mooi. Vaak ga je op vakantie naar
kerken, musea, tuinen enz. maar:
vergeet je thuisbasis niet. Ik spreek
vaak mensen die nog nooit in het
Dominicanenklooster zijn geweest of
het vrouwenhuis. Een grote aanrader
is de tuin van Harry Pierik. Ronduit
prachtig. En Zwolle heeft nog veel
meer moois. Ik ben toch wel trots op
onze stad, merk ik.

Peter vader is 56 jaar,
werkt als communicatietrainer in zijn eigen bedrijf
Peter vader Producties. Hij
is vooral ook bekend als
Stadsomroeper van Zwolle
en stadionspeaker bij Pec
Zwolle. Hij woont in de

Graag op reis zijn heeft ook zo zijn
consequenties. Kan ik nog stadion
speaker blijven van de koploper PEC
Zwolle? Wat een prachtig begin van
het seizoen! Toch leuk voor Ajax dat ze
de koploper op bezoek krijgen. Tegen
die tijd zal ik toch het stokje wel hebben overgedragen. Nu gaat het goed
met onze plaatselijke topclub. Hoe
zal het tegen die tijd zijn? Bestaat er
nog wel betaald voetbal? En zo ja is
PEC Zwolle van Europees topniveau
of gewoon de provincieclub waar we
nog steeds trots op zijn?
Eén ding weet ik zeker. Er zullen
ongetwijfeld Europese topvoetballers
rondlopen die zijn opgeleid bij PEC
Zwolle. Laatst nog, was ik op een bijeenkomst, waar ik Rini Coolen, hoofd
jeugdopleiding, sprak. Ze zijn heel
goed bezig.
Stadsomroeper zal ik niet meer zijn op
mijn oude dag. Het vergt veel van je
stem en ik zie oude collega’s daarmee
worstelen. Mij niet gezien. Hopelijk
hebben we een opvolger, want een
stadsomroeper is een ambassadeur
voor de stad en brengt op een ander
manier Zwolle onder de aandacht. Alle
beetjes helpen.
Jeetje veel vragen maar weinig antwoorden. Ik lijk zelf wel een politicus.
Oeps.
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1 absoluut 9 afmeting 10
kruiderij 12 koordans 13 olm
15 gek 16 titel 17 verkoop,
afzet 19 vragend voornaamwoord 20 katachtig roofdier
22 betekenis 24 Griekse letter 25 paard van zuiver ras
27 nikkel 29 bergplaats 30
Duitse naamloze vennootschap 31 boerderijdier 32
rivier in Rusland 33 december
35 verkeerde eigenschap 36
ondervraging 38 strijkperk
voor boksers 39 deel van het
gezicht 41 herkenningsmelodie 42 boksterm 44 bouwland
45 verkoudheid 46 uitroep
van verrassing 47 lage druk 48
heester 50 algemene voorschriften 51 springend gedans
53 vaart 55 ankerplaats 56
rivier in Schotland 57 Bijbelse
figuur 59 gemeenschappelijke
weide 61 mij 62 mond 64 lidwoord 65 onvoltooid verleden
tijd (afk.) 67 zeepwater 68 ribbenstoot 69 rangtelwoord 71
snoekachtige zeevis 72 evenredigheid 73 Europese taal 75
regenscherm 78 gegoten staaf
kostbaar metaal 79 rijksvoorlichtingsdienst 80 onder
andere 81 voorzetsel 82 boom
84 hetzelfde 86 snel vliegtuig
87 inhoud 89 een zekere 90
fleurig gewas 92 bevel 94
noot 95 klucht 97 wettelijke
aansprakelijkheid 98 Europees
Monetair Stelstel 100 afgemat
101 doortochtgeld 102 dikke,
vette mist 104 onwellevend
106 ongeschikt verklaard
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verticaal
1 telwoord 2 uitroep van
smart 3 elpee 4 potloodstaafje 5 twijg 6 loofboom 7
staartster 8 uitroep 9 gestold
vleesnat 11 uitroep ter aansporing 14 halfvloeibaar voedsel 17 hartstochtelijk bemind
persoon 18 durf 19 ongetemd
21 dik rotan 22 type wegdek
23 begeleider van een ploeg
25 plukje 26 eerstgenoemde
28 kleine hoeveelheid 31
vreemde munt 34 in hoge
mate 35 uitroep van afkeuring
36 vogel 37 onaangenaam
gevoel 38 vleesgerecht 40
hondenras 41 nakomeling 42
rolkraag 43 onderwijstype 45
zoen 48 ziekelijke aandoening
49 innig 52 gewas 54 honingdrank 57 loopvogel 58 insect
59 klap 60 soort heuvel 63
dicht 66 deel van een fiets 68
land in Zuid-Amerika 70 onbeweeglijk 71 geldelijke straf
73 in plaats van 74 wachthuisje 76 stadion in Amsterdam 77 lekkernij 80 bejaarde
81 tegenover 83 nadien 85
lastige keus 86 hoofd van een
afdeling 88 windrichting 90
gat in een muur 91 moeder
92 deel van een toneelstuk 93
onecht 96 vuurverschijnsel 97
bos 99 strop 101 voorzetsel
103 gouverneur-generaal 105
voermansroep
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Bij de sterretjes vult u de derde letter in van 17 horizontaal
Stuur deze zin per briefkaart naar de Redactie van Driezorg
Totaal, Postbus 658, 8000 AR Zwolle en u maakt kans op een
cadeaubon ter waarde van € 10,- ! Inzenden vóór 1 december
2013 en a.u.b. uw naam en adres duidelijk vermelden.

De oplossing van de puzzel uit het vorige
nummer luidde:
Samen groeien naar de toekomst. Uit de goede inzenders is een
prijswinnaar getrokken: mevrouw of meneer A.A. Bos, Voorsterweg 42-800 (Westenhage) in Zwolle. De cadeaubon ter
waarde van € 10,- is naar u onderweg. Van harte proficiat!
De redactie
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Een oproep naar de locaties van Driezorg om de redactie van
DriezorgTotaal in contact te brengen met bewoners die een
bijzonder verhaal te vertellen hadden, leverde vrij snel een
behoorlijk aantal reacties op. De keuze viel op het verhaal van
mevrouw Hendriks, bewoonster van een aanleunwoning bij
de Havezate.

mevROUW
HenDRiKS
woont in
Woonzorgcentrum De
Havezate

Het verhaal van mevrouw Hendriks begint in
1958 toen zij vanuit de Minervalaan in Zwolle
vertrok om zich te vestigen in Australië. In
die tijd vertrokken heel wat landgenoten om
elders op de wereld een nieuwe toekomst op
te bouwen, bijvoorbeeld in Canada, ZuidAfrika of Australië.
Mevrouw Hendriks was destijds ongeveer 23
jaar. Samen met haar man ging ze hard aan
het werk, onder andere als houthakker! Het
stel kreeg drie kinderen: twee dochters en
een zoon.
Helaas overleed haar man al op vrij jonge
leeftijd. Mede daardoor keerde mevrouw
Hendriks in 1976 terug naar Nederland, en
ook weer naar Zwolle. Dat was heel moeilijk.
Niet alleen voor mevrouw Hendriks, maar
ook voor haar dochters, die inmiddels verkering hadden in Australië. De beide dochters
gingen daarom het jaar daarop weer terug
naar Australië. Zij pakten allebei in de loop
der jaren een gedegen studie op, waardoor
de ene dochter psycholoog werd en de
andere antropoloog. De beide dochters zijn
helemaal gesetteld in Australië.
De zoon bleef bij mevrouw Hendriks. Ook hij
kon goed leren en behaalde een universitaire
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graad in de economie. Helaas kwam hij in
2005 jong te overlijden, tijdens een kerstvakantie in Barcelona. Daarop besloot mevrouw Hendriks om weer terug te keren naar
Australië. Dat gebeurde in 2007. Zij vestigde
zich in Melbourne en later in Ocean Groove,
een prachtige plek aan de oceaan. De herinneringen aan het leven daar, met haar kinderen en kleinkinderen aan het strand, zijn nog
altijd prachtig en verschaffen haar nog altijd
veel vreugde.

Maar helaas, aan die mooie periode kwam
abrupt een eind toen in Australië de immigratiewetten werden aangescherpt. De papieren
van mevrouw Hendriks bleken niet geheel te
voldoen aan die nieuwe regels en ondanks
het gegeven dat zij er tientallen jaren ge-
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woond had werd zij eind 2012 zonder pardon
het land uitgezet. Met alleen wat handbagage,
wat jurken en ondergoed, kwam mevrouw Hendriks in Nederland aan en vestigde zich weer in
Zwolle.
Zij kon tijdelijk even terecht bij een kennis,
maar moest dus wel omzien naar huisvesting.
Via een oude buurjongen, Appie, kwam er uiteindelijk in februari 2013 contact met de Havezate tot stand. Daar kon ze in eerste instantie
in een logeerkamer terecht. Dat was al een hele
verbetering, want daar had ze in ieder geval een
ruimte voor zichzelf. Ongeveer drie weken later
was er een aanleunwoning beschikbaar. Buurjongen Appie en zijn vrouw Janette (‘mijn derde
dochter’ volgens mevrouw Hendriks) hielpen
haar op fantastische wijze met de vele dingen
die geregeld moesten worden. Ook een andere
vroegere buurjongen, Freddie, liet zich van z’n
goede kant zien en hielp ook dapper mee. Zo
werd de aanleunwoning netjes opgeknapt, geschilderd en gesaust. En via via kwamen er ook
nog goed spullen beschikbaar, zodat het huisje
keurig kon worden ingericht.
Het is voor mevrouw Hendriks nog steeds
onbegrijpelijk dat zij in die fase zoveel goedheid

mocht ervaren van heel wat mensen om haar
heen.
Zwolle was ooit de plaats van waaruit mevrouw
Hendriks vertrok naar Australië, maar waar ze
steeds weer naar terugkeerde. De Minervalaan
is nog altijd een houvast voor mevrouw Hendriks. Maar de Havezate komt op een goede
tweede plaats.
Wie nu mocht denken dat mevrouw Hendriks
door haar vele belevenissen is verworden tot
een sombere, verdrietige vrouw, heeft het helemaal mis. Zij staat ongelooflijk positief in het
leven, kan genieten van de kleine dingen. Ze is
dankbaar voor de goedheid die zij in haar leven
heeft ontmoet en is trots op haar kinderen en
kleinkinderen en (vier) achterkleinkinderen. Zij
heeft vrijwel wekelijks telefonisch contact met
hen. En natuurlijk met Appie, Janette en Freddie, die ook nu nog goed naar haar omzien. Tot
slot is ze ook blij met de ondersteuning vanuit
Driezorg. De ‘drie’ staat in haar beleving voor
contact (met de bewoners), de zorgverlening en
de aandacht. En daar mag Driezorg dan weer
trots op zijn!

M a g a z i n e va n D r i e z o r g | N A J A A R 2013

937085Driezorg Totaal-0913.indd 27

27
02-10-13 15:30

mooie zomers, bij Driezorg!
Een terugblik op de zomerkrant

Wijkconcert basisscholen aalanden
Vandaag gaven kinderen van verschillende
basisscholen uit de wijk Aalanden - de Wieden,
de Twijn, de Wilgenburg en de Aquarel - een
concert voor bezoekers en bewoners van Rivierenhof. Dirigent, wijkbewoner en cello-docent
was: Jeroen van Dijk. Met het volgen van de
muzieklessen hebben de leerlingen - al dan niet
met een beperking - hun muzikale talenten leren ontdekken en ontwikkelen. In het prachtige
optreden vanmiddag, brachten ze deze graag
ten gehore. En met succes!

Roofvogelshow
Terugblik: Een dwerguil, een oehoe, een roodstaartbuizerd, een grote torenvalk, een ZuidAmerkiaanse havik en een arend: op 15 juni
was er een roofvogelshow in De Venus. Valkeniers Gerard en Bettine van den Brink, van De
Valk Roofvogels, vertelden zo’n drie kwartier
boeiend over deze bijzondere roofvogels. En,
ondertussen vlogen de verschillende vogels van
arm naar arm. Doordat het buiten te winderig
en te koud was, werd de demonstratie gehouden in de grote zaal van de locatie. Hierdoor
konden alle ruim 100 (!) aanwezigen - cliënten,
medewerkers, kinderen en buurtbewoners - de
dieren van heel dichtbij bekijken. Ze stonden
letterlijk oog in oog en het was echt spectaculair en spannend om te zien dat zulke grote
vogels boven ieders’ hoofden vlogen. Voor allen
een geweldige show!

Busreis ‘Rondje Zwolle’
Terugblik: herkenning, herinnering, en sociale
contacten; dat waren de ingrediënten voor
‘Rondje Zwolle’ van De Kievitsbloem. Ervaren
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gids Wichert aan het Rot, leidde ons langs
verschillende mooie en herkenbare plekken in
de stad. Naast allerlei wetenswaardigheden uit
het Zwolse, kwamen we ook veel te weten over
de betekenis ervan voor bewoners: mensen in
de bus kenden elkaar nog van vroeger, hadden
samen geschaatst op de ijsbaan bij de Wipstrik
of zelfs … gekust onder het brugje in het Engelse werk. Een absoluut hoogtepunt, die - gezien
de grote belangstelling van de deelnemers zeker in het programma opgenomen blijft.

Dagtocht texel
Terugblik: een mooie, warme dagtocht naar het
mooie eiland Texel. Met o.a. een rondtoer, een
pannenoekenlunch bij de CatharineHoeve, een
bezoek aan het Juttersmuseum, een korte wandeling bij de vuurtoren èn een vismaaltijd in de
haven van Oudeschild. Kortom, een geweldige
dag, met MM-travel!

Wandelspeurtocht
Terugblik: Vanuit de twee locaties startten de
deelnemers aan de wandelspeurtocht voor het
goede doel: Alzheimer Stichting Nederland. In
kleine groepjes volgden ze de route – uitgezet
door wandelsportvereniging Wipstrikkwartier uit Zwolle – en voerden ze verschillende
vragen en opdrachten uit. Na afloop werden
alle deelnemers en vrijwilligers beloond met
een medaille en kreeg het winnende team een
kleine prijs. Het deelnamebedrag kwam geheel
ten goede aan de Alzheimer Stichting. Een
zeer gezellige middag, voor zowel organisatie,
deelnemers als vrijwilligers, die we volgend jaar
weer samen hopen te organiseren voor nog
meer deelnemers!

Magazine v an Dr ie zo r g | N A J A A R 2 0 1 3

02-10-13 15:31

Roofvogelshow
Locatie: Woonzorgcentrum De Venus
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Dagtocht Texel
Locatie: Divers

Wandelspeurtocht voor Alzheimer Stichting Nederland
Locatie: Woonzorgcentra Rivierenhof en De Havezate
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Driezorgwoningen arcadia
Terugblik: Een schitterende huifkartocht naar
Dalfsen, een prachtig High-tea concert door
leerlingen van de Zwolse vioolacademie, een
indrukwekkende Veluwse Klederdrachtshow; het
kon niet op! Ook werd genoten van prachtige
Friese koorklanken, een midzomer-barbecue en
een boottocht op de Friese wateren. De mooie
zomerweken werd besloten met een geweldige
middag voor en door bewoners en medewerkers
van Arcadia, met een professionele begeleider op
piano en accordeon.

Locatie: Woonzorgcentrum Fermate
Terugblik: Ook op Fermate werd de zomer vooral
gevuld door de activiteiten van de zomerkrant.
Scootmobieltochten, viswedstrijden, dagtochten,
eten en reisjes: Fermate bruist! Maar…, als extratje was er 12 augustus een zomerdag, boordevol
activiteiten. Zo konden de bewoners deelnemen
aan diverse workshops en kregen we bezoek van
twee medewerkers van de gemeente Zwolle.
Bedoeling was om hen te laten zien hoe het is
om te werken op Fermate, zodat zij mensen met
een uitkering een beeld kunnen geven hoe het is
om te werken in de zorg.
Op het programma stond onder andere: een wandelingetje met bewoners, een rondleiding door
het gebouw en een ritje op de duofiets. Bijzonder
om te zien wat dat laatste voor bewoners kan

indrukwekkende Veluwse Klederdrachtshow
Locatie: Driezorgwoningen Arcadia

betekenen. En, zelfs ook voor mantelzorgers: één
van hen ging mee voor een ritje door het Westerveldsebos, over de dijk en terug. Prachtig om te
zien wat het met hem deed: hij kwam terug als
een ander mens, zo goed had het hem gedaan.
Blij, vrolijk, vol verhalen: kippenvel!!

U ziet, het was zomer bij Driezorg! Maar ook in oktober, november en daarna gaan we gewoon door met
onze activiteiten! Bent u erbij? Voor meer informatie
of het programma kunt u terecht bij de welzijnsmedewerkers van de locatie:
- Micha Baksteen (hoofd Welzijn – kantoor: Rivierenhof)
- Pim de Laat (stagiair – kantoor: Rivierenhof)
- Ineke Schoenmakers (Woonzorgcentrum Rivierenhof)
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- Cora van der Steeg (Driezorgwoningen Arcadia)
- Miranda Wagenmakers (Woonzorgcentrum De
Venus)
- Albertje Schipper (Woonzorgcentrum Hof van Blom)
- Pia Bos (Woonzorgcentrum De Havezate)
- Bianca Jansen (Woonzorgcentrum De Kievitsbloem)
- Hilleke Westerhof (Woonzorgcentrum Westenhage)
- Janneke Kramer (Woonzorgcentrum Fermate)
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LaB1870;
hét muziekproject dat jong
en oud verbindt
Tweede editie
in september gestart!
Vorige maand zijn de voorbereidingen voor een
tweede succesvolle editie van LAB1870 van start
gegaan. Het doel? Met behulp van muziek jong
en oud verbinden, het publiek inspireren en
wederzijdse vooroordelen tussen beide generaties wegnemen. Een formule die absoluut in een
behoefte voorziet, zo blijkt uit de reacties van
twee oud-deelnemers:
Imke Herms (14): “Wat ik vooral heel erg leuk vond
was het contact met oudere mensen. De mooie verhalen,
van vroeger vooral… En ook de vooroordelen die ik had,
bleken helemaal niet te kloppen.
Zo luisteren ouderen echt niet alleen naar klassieke
muziek. Nee, het leuke van LAB1870 is dat je mensen heel
anders leert kennen: ook dit jaar doe ik graag weer mee!”

geweldig! Zelf zong ik mee in het koor: mooie moderne
nummers, onder andere van Ray Charles en ook ‘Geef
me het zout’ van Huub van der Lubbe (De Dijk). Toen ik
hoorde dat LAB1870 een vervolg zou krijgen, heb ik me
direct weer aangemeld!”
Genoemde talenten zullen vanaf januari 2014 tien
optredens verzorgen in diverse scholen, woonzorgcentra, theaters en op festivals. Absoluut
hoogtepunt is een dubbelconcert op het beroemde festival ‘Zwarte cross’, in juli volgend jaar.
LAB1870 is een gezamenlijk initiatief van Van der
Capellen Scholengemeenschap, Meander college,
Driezorg, Hedon en Glimlach producties. Voor
meer informatie zie ook: www.lab1870.nl.

Mevrouw Uiterwaal (84): “Het samenspel tussen
jong en oud, samen muziek maken, was in één woord
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Bouwen
aan de zorg
Van Norel Bouwgroep is uw professionele
partner voor utiliteitsbouw, woningbouw,
turn-key projecten, projectontwikkeling,
renovatie, kleinbouw en onderhoud.
Vertrouw en bouw daarom op Van Norel.

Brinkgreverweg 32, 8161 NW Epe
T (0578) 615 311 F (0578) 616 893
www.vannorel.nl contact@vannorel.nl
Volg ons ook op Twitter
ISO9001 en
VCA** gecertificeerd

De Netelhorst 14
8051 KE Hattem
038-4442600
info@noordman-tapijt.nl

Uw interieur adviseur

www.noordman-tapijt.nl
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Mogelijke samenwerking

Berkumstede
m

edio juni jl. werd een intentieovereenkomst
getekend door Berkumstede en Driezorg. De
bedoeling van die overeenkomst was om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor een
verdergaande intensieve samenwerking danwel fusie
tussen beide organisaties.
Zowel Berkumstede - met een woonzorgcentrum
in de Zwolse wijk Berkum - als Driezorg hadden er
belang bij om vaart te zetten achter dat onderzoek.
Zodoende werden er midden in de vakantieperiode
diverse functionarissen van beide organisaties aan
het werk gezet om te bezien welke mogelijkheden
of belemmeringen samenwerking of fusie teweeg
zouden brengen. Gekeken is naar een heel scala aan
onderwerpen, zoals het zorgaanbod van beide instellingen, maar ook naar manier van werken, personeelsbestanden, automatisering, facilitaire taken,
welzijnsactiviteiten, vrijwilligersinzet, etc. etc.
Bij een positief resultaat is uiteraard nog aanvullende besluitvorming nodig, te beginnen bij de Raden
van Bestuur en de Raden van Toezicht. Vervolgens
is het de beurt aan de medezeggenschapsorganen:

de Ondernemingsraden en de Cliëntenraden. Pas als
al die stappen zijn gezet en steeds tot ‘groen licht’
hebben geleid, kan er gewerkt gaan worden aan
de praktische uitvoering. Naar verwachting wordt
medio november a.s. duidelijk of de samenwerking/
fusie doorgang zal vinden.
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Sinds juli 2013 moeten
zorgorganisaties beschikken
over een meldcode
ouderenmishandeling.
Dit houdt in dat een
organisatie (en dus ook
Driezorg) duidelijke
richtlijnen heeft voor haar
medewerkers hoe zij om
dienen te gaan met situaties,
waarin kwetsbare ouderen
slachtoffer dreigen te worden
of zijn van verwaarlozing,
financiële uitbuiting en/of
geweld.

Riet WaLDa
is sectormanager zorg
bij Driezorg
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en onderwerp, waar je het liever niet
over hebt. Maar dat helaas voorkomt
in ons land. Vooral in de fase, waarin
een oudere door afnemende gezondheid
en toenemende beperkingen afhankelijk
wordt van een ander, ligt mishandeling op
de loer.

Wat is ouderenmishandeling?
Het woord mishandeling doet vaak denken aan fysiek of lichamelijk geweld. Maar
bij ouderenmishandeling moet je breed
denken: verwaarlozing van een oudere
door onvoldoende aandacht, financiële
benadeling doordat een familielid geld
van betrokkene voor zichzelf reserveert en
psychische mishandeling doordat er geschreeuwd wordt naar een oudere of door
negeren van een oudere.
In de komende jaren wordt er meer en
meer een beroep gedaan op mantelzorgers en familie. Daarbij kunnen wij ons
voorstellen dat deze behoorlijk belast
kunnen worden. Vaak worden mantelzorgtaken gecombineerd met een betaalde
baan en de zorg voor het eigen gezin en
huishouden. Dan kan een mantelzorger
dusdanig overbelast raken, dat zij of hij
hierdoor onvriendelijk omgaat met haar of
zijn ouder(s) of dat zij of hij de betrokken
ouder(s) negeert. Dit riekt dan ook naar
ouderenmishandeling. Maar dit gedrag
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komt niet voort uit opzet, maar meer uit onmacht.
Je kunt dan spreken over ontspoorde zorg.
Zowel ten aanzien van het ‘echte’ mishandelen als
ten aanzien van de ontspoorde zorg heeft een zorgaanbieder als Driezorg een verantwoording. Door
niets te doen – zijn wij mede verantwoordelijk voor
het bestaan ervan.

We zijn voornemens om het onderwerp breed in de
organisatie onder de aandacht te brengen. Het blijft
niet bij deze beperkte groep medewerkers. Via een vervolgtraining naar en met de andere medewerkers is het
de bedoeling dat iedereen zich bewust wordt van wat
ouderenmishandeling inhoudt, hoe je het signaleert en
wat je vervolgens met de signalen moet doen.

Ook voor andere kwetsbare doelgroepen

Ouderenmishandeling – een onderwerp,
waar je liever niet mee te maken wilt hebben. Maar waar niemand omheen kan.
Sterker: wij allen zijn verantwoordelijk
voor het opmerken en voorkomen van ouderenmishandeling.
aanpak ouderenmishandeling
Wat doen wij in de praktijk? Momenteel is een aantal
medewerkers actief bezig met dit onderwerp. Zo
hebben zij een aantal bijeenkomsten gehad over het
thema en over de vraag wat en hoe dit aan te pakken in de praktijk. Daarbij heeft deze groep medewerkers een eerste training gevolgd van Kadera; een
organisatie die veel kennis heeft van de problematiek.

Driezorg levert ook diensten aan andere kwetsbare
doelgroepen. Denk aan Dubbelklik, een ouderinitiatief
voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en BE-MA, een ouderinitiatief voor (jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. Ook
hier moeten medewerkers alert zijn op de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van deze cliënten, die daardoor
ook (helaas) ‘gemakkelijker’ slachtoffer kunnen worden
van huiselijk geweld. Ook de medewerkers van de begeleidingsteams van Dubbelklik en BE-MA worden betrokken bij het onderwerp.

meer weten: voorlichting aan naastbetrokkenen!
Behalve trainingen in en voor zorgorganisaties is
Kadera ook verantwoordelijk om het onderwerp onder
een groot publiek bekend te maken. Dus iedereen
(familie, buren, vrienden van ouderen, vrijwilligers) kan
meer over het onderwerp te weten komen. Daartoe
organiseert Kadera dit najaar gratis (voorlichtings)bijeenkomsten en trainingen voor naastbetrokkenen. Voor
meer informatie, kunt u contact opnemen met Kadera,
Yvonne Matser-van ’t Oever, tel. (038) 422 24 85, e-mail:
yvantoever@kadera.nl.
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Vooraf een lekker kopje soep. Dan een gezonde portie
aardappelen, groente en vlees. En tot slot een overheerlijk
toetje… Zo zien de warme maaltijden van Driezorg er uit!
Doorgaans worden ze gebruikt in het eigen appartement.
Maar wist u dat u voor uw warme maaltijd ook terecht kunt
in één van onze acht grand cafés?

ni

Driezorgwoningen arcadia

Lo

Adres: Hogenkampsweg 150, Zwolle (Diezerpoort)
Ruimte: De Soos
Warme maaltijd: Maandag t/m vrijdag, tussen 12.00 en 13.30 uur
Hoofdgerecht: 2-keuze-menu
Kleine kaart/actie: Maandag t/m donderdag, tussen 11.00 en 15.00 uur
en vrijdag tussen 11.00 en 17.30 uur.

Adr
Ru
Wa
tus
Ho
Kle
20.

Woonzorgcentrum Fermate
Adres: Händellaan 315, Zwolle (Holtenbroek)
Ruimte: Grand Café
Warme maaltijd: Maandag t/m vrijdag, tussen 12.00 en 13.30 uur
Hoofdgerecht: 2-keuze-menu
Kleine kaart/actie: Maandag t/m vrijdag, tussen 11.30 en 17.00 uur.

Woonzorgcentrum De Havezate

Wo

Adres: Gombertstraat 350, Zwolle (Holtenbroek)
Ruimte: Restaurant
Warme maaltijd: Dagelijks, tussen 12.00 en 13.30 uur
Hoofdgerecht: 3-keuze-menu
Kleine kaart/actie: Dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur.

Ad
Ru
Wa
Me
Oo
uo
sam
Kle
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Eten in de Grand
Cafés; hoe werkt het?

Woonzorgcentrum De Kievitsbloem
Adres: Patriottenlaan 3, Zwolle (Zwolle-Zuid)
Ruimte: B.J. Willemszaal
Warme maaltijd: Dagelijks, tussen 12.00 en 13.30 uur
Hoofdgerecht: 2- of 3-keuze-menu
Kleine kaart/actie: Dagelijks (m.u.v. donderdagmiddag), tussen 11.00 en 17.00 uur.

menu
Voor het eten in de Grand Café’s hoeft
u van tevoren geen menulijst in te vullen. U heeft ter plekke de keuze uit een
voor-, hoofd- en nagerecht of een compleet menu. Voor het hoofd- en nagerecht heeft u bovendien keuze uit twee
of drie gerechten. De maaltijd bestaat
dus uit soep + twee of drie soorten
groenten, aardappelen, vlees/vis òf een
eenpansgerecht + een dessert.

Woonzorgcentrum Westenhage
Adres: Voorsterweg 44-001, Zwolle
Ruimte: Grand Café/Restaurant
Warme maaltijd: Woensdag, tussen 12.00 en 13.30 uur
Hoofdgerecht: 2-keuze-menu
Kleine kaart/actie: Maandag t/m vrijdag tussen
10.00 en 17.00 uur. Zaterdag en zondag, tussen 10.00
en 14.00 uur.

Prijzen
De prijs voor een complete maaltijd
bedraagt € 9,-. De prijzen van de afzonderlijke gerechten zijn: Voorgerecht:
€ 1,30, Hoofdgerecht: € 6,80 en Nagerecht: € 1,10.

maaltijd afzeggen
Heeft u een maaltijd besteld, maar wilt
u toch liever in het restaurant komen
eten? Dat kan! In dat geval verzoeken
wij u wel de bestelde maaltijd 48 uur
van tevoren af te zeggen, bij de receptie.

nieuw, per 9 oktober 2013:

Locatie: Woonzorgcentrum Rivierenhof
Adres: Zijpe 4, Zwolle (AA-landen)
Ruimte: Restaurant/Ontmoetingsplein/Grand Café
Warme maaltijd: Maandag t/m zondag,
tussen 12.00 en 13.30 uur
Hoofdgerecht: 2-keuze menu
Kleine kaart/actie: Maandag t/m vrijdag, tussen 10.00 en
20.00 uur. Zaterdag/zondag tussen 10.00 en 21.00 uur.

tip 1: Zijn uw zoon/dochter,
kleinkinder(en), oud-buurman/-vrouw
op bezoek? En willen zij graag - al dan
niet samen met u - de maaltijd gebruiken in het Grand Café? Zij zijn van
harte welkom; reserveren is niet nodig!

Woonzorgcentrum Hof van Blom
Adres: Hof van Blom 5, Hattem
Ruimte: Ontmoetingsruimte
Warme maaltijd: Dagelijks, tussen 12.00 en 13.30 uur
Menu: Standaard
Hof van Blom heeft geen officieel restaurant; wel bent
u van harte welkom om aan te schuiven bij de
maaltijd, die bewoners van verzorgingshuis,
aanleunwoningen en uit de wijk samen gebruiken.

Woonzorgcentrum De venus
Adres: Spoolderbergweg 19, Zwolle (Spoolde)
Ruimte: Grote Zaal
Warme maaltijd: Dagelijks, tussen 12.00 en 13.30 uur
Menu: Standaard
Ook De Venus kent geen eigen restaurant. Wel kunt
u ook hier aansluiten bij de maaltijd die de bewoners
samen nuttigen.
Kleine kaart/actie: Dagelijks tussen 11.00 en 19.00 uur.

tip 2: Wilt u de maaltijd in één van
de andere locaties gebruiken? Geen
probleem! Meld uw warme maaltijd in
uw eigen locatie uiterlijk 48 uur van tevoren af via de receptie. Aanmelden bij
de locatie van uw keuze is niet nodig.
tip 3: Liever een broodje eten, snack
gebruiken of iets drinken; veel locaties hebben ook een ‘kleine kaart’ of
dagactie. Zie informatie en tijden bij
de locaties.
tip 4: Koffie/thee is voor alle bewoners gratis. Ook als u op bezoek bent
in een andere locatie!
tip 5: Iets te vieren? Maak dan gebruik
van de mogelijkheden voor gebruik
van ruimtes, catering en/of bediening!
Voor meer informatie over prijzen en
beschikbaarheid kunt u contact opnemen met de receptie.
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Driezorg maakt voor het roosteren van haar medewerkers al jarenlang gebruik van de Ayton software
en de Ayton roostermethodiek.
Dat betekent dat de juiste medewerker, op de juiste
plek, op de juiste tijd wordt ingeroosterd. Als er vervanging nodig is, wordt vanuit het
centrale interne flexbureau 3flex
snel en zorgvuldig vervanging geregeld. Naast beschikbaarheid en
functieniveau, wordt ook rekening
gehouden met voorkeuren van medewerkers en
afdelingen.

Dat is wat Ayton verstaat onder verantwoord roosteren. Efficiënt, met behoud van kwaliteit van de
zorgverlening. Dat klinkt logisch, maar het is alleen
mogelijk, als het roostersysteem volledig is afgestemd
op de vraag van de cliënt. En het alle basisgegevens
en mutaties bewaard en ze weer
realtime beschikbaar stelt aan
management en administratie, in
uren en geld. Dan kan de cliënt
rekenen op vertrouwde gezichten om
hem heen. De medewerker krijgt veel zelfregie en het
management kan verantwoorde beslissingen nemen.

Medewerkers weten met de basisroostersystematiek ver
vooruit, wanneer ze moeten werken en vrij zijn. Het
management heeft steeds inzicht in alle gewerkte uren en
de kosten daarvan, en kan dus tijdig bijsturen waar nodig.

Zo heeft Driezorg veel kwaliteitsverbeteringen
gerealiseerd en een enorme
efficiencyslag gemaakt.

Bel of mail ons voor meer informatie, een afspraak
of een demo; 0182-377 222 info@ayton.nl
Ayton biedt advies en software, die capaciteitsplanning,
roosterplanning en flexplanning integreert. Software die u
real-time financieel inzicht biedt. Zodat ú verantwoord kunt
plannen, flexibiliseren en bijsturen.

Software met ambitie
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C O N T A C T
Postadres:
Driezorg
Postbus 658
8000 AR Zwolle
Bezoekadres:
Zijpe 4
8032 HX Zwolle
Tel: (038) 453 67 11
Email:info@driezorg.nl
www.driezorg.nl

L O C AT I E S
Arcadia
Hogenkampsweg 150
8022 DM Zwolle
Tel: (038) 455 51 50

De Kievitsbloem
Patriottenlaan 3
8014 XP Zwolle
Tel: (038) 466 04 55

De Venus
Spoolderbergweg 19
8019 BB Zwolle
Tel: 038) 421 84 82

De Wendakker
Winterdijkstraat 30
8043 VS Zwolle
Tel: (038) 420 08 74

Ensemble
Belvédèrelaan
8043 VS Zwolle

Fermate
Händellaan 315
8031 EM Zwolle
Tel: (038) 468 66 40

Havezate
Gombertstraat 350
8031 MK Zwolle
Tel: (038) 454 00 40

Hof van Blom
Hof van Blom 5
8051 JT Hattem
Tel: (038) 444 16 41

Rivierenhof
Zijpe 4
8032 HX Zwolle
Tel: (038) 453 67 11

Westenhage
Voorsterweg 44-001
8042 AD Zwolle
Tel: (038) 421 94 29

937085Driezorg Totaal-0913.indd 40

02-10-13 15:33

