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Mevrouw Hagenbeek, Hoogeveen

“Door de ziekte dementie
van moeder kregen wij andere
rollen in het leven”

“Zorg voor mensen met dementie”
Vrijwilliger
Anneke Vos in beeld

Op bezoek
bij de Dementheek
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De wondere wereld
van dementie

Voorwoord
Samen optrekken om de dienstverlening
te verbeteren of te verbreden
Met trots bieden wij u dit tweede NNCZ
magazine aan. Op het eerste magazine NNCZ
Dichtbij zijn gelukkig vele positieve reacties
gekomen. Regelmatig blijven we u dan ook
meenemen (o.a. door dit magazine) in de
ontwikkelingen binnen “de zorg” en specifiek
in die zaken die voor u van toepassing zijn.
We zullen zelfs in plaats van twee keer per jaar,
het magazine drie keer per jaar uitbrengen.
In het verleden waren we een instelling voor
mensen met een lichte zorgvraag, die dan in
onze verzorgingshuizen verbleven. Nu zijn
we een zorgorganisatie die zich bezig houdt
met zowel lichte zorgvragen, veelal in de thuissituatie, als zeer complexe zorgvragen, soms
thuis en vaak in onze aanleunwoningen of onze
woonzorgcentra. Binnen onze cliënt groep
zijn vele mensen met dementie. Dit magazine
belicht o.a. vanuit verschillende invalshoeken
een aantal vormen van dienstverlening die we
hebben voor mensen met dementie; dagopvang,
zorg in onze woonzorgcentra (georganiseerd
in woongroepen), informatiepunt in onze
complexen voor thuiswonenden etc.
Een aantal van deze verschillende vormen
van dienstverlening komt in samenwerking
tot stand. Daar waar wij merken dat het de
dienstverlening ten goede komt zullen we
die samenwerking zoeken; óf met inwoners
binnen onze werkgebieden óf met gemeenten
en collega organisaties.
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NNCZ
Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties

Leven zoals u dat wilt, dat is ons
uitganspunt. Samen met u kijken
we naar de beste vorm van zorg.
Immers: samen zijn we van
waarde.
• Thuiszorg
• Dagbesteding
• Wonen in een aanleunwoning
•	Verblijf in één van onze
woonzorgcentra (verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg)
Contact
Algemene informatie
nummer: 0528 200 200
www.nncz.nl / info@nncz.nl

De cliëntenraad is
er voor alle cliënten
U kent het wel: een peuter in de kinderstoel die op enig moment
daadkracht toont en met een stevige klap het papbord neerzet en roept:
‘Zelf doen’. Het gaat om dat woordje ZELF. Om de erkenning van de
unieke persoonlijkheid van ieder mens en om de vanzelfsprekendheid
van de sturing die mensen aan hun eigen leven willen geven. Principieel
wijzigt die niet als mensen in de laatste fase van hun leven kwetsbaar
worden. Het oogmerk blijft dat mensen die zorg krijgen daar zelf iets
over te zeggen hebben. Dat is cliëntmedezeggenschap.

“Hoe ligt het als cliënten door toenemende dementie hun zorgvraag
en ondersteuningsbehoefte steeds moeilijker kunnen uiten?”
Het streven naar cliëntmedezeggenschap en -tevredenheid is logisch,
want zorgorganisaties ontlenen daaraan hun reden van bestaan.
Maar hoe zit het als cliënten door toenemende dementie hun zorgvraag en
ondersteuningsbehoefte steeds moeilijker kunnen uiten?
In groeiende mate zijn dan omstanders aan zet: familie, mantelzorgers
en andere naasten en natuurlijk de professionele zorgverleners.
We hebben daar geschikte woorden voor, namelijk invoelen en aanvoelen.
Het samenspel van alle omstanders is nodig om zo goed mogelijk in te
voelen en aan te voelen welke zorg en ondersteuning de cliënt nodig
heeft en hem of haar tevreden stemt.
Verdere stappen op de weg van cliëntmedezeggenschap hebben te
maken met de vertaling van individuele behoeften in een professionele
praktijk die de NNCZ bij mensen thuis, in groepen en afdelingen dagelijks
handen en voeten geeft. Het blijft belangrijk om mee te denken en mee
te praten over de best haalbare dienstverlening.
De NNCZ heeft een cliëntenraad die gesprekspartner is van de
directeur-bestuurder en, kijkend door de bril van cliënten, de hoogst
mogelijke kwaliteit van zorg nastreeft. Daarnaast komen gebiedsraden
tot stand die bedoeld zijn om in de werkgebieden van NNCZ zo veel
mogelijk mensen te betrekken bij het bieden van passende zorg.
Het mooiste is als cliënten zelf zich uitspreken en invloed uitoefenen.
Maar als dat door toenemende kwetsbaarheden moeilijk wordt, dan is
de stem, de medezeggenschap, van omstanders evengoed welkom!
Hartelijke groet,
Jan Huizenga
Voorzitter centrale cliëntenraad
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Op bezoek bij de Dementheek

“Samen met heel wat vrijwilligers
weten we mensen met lichte dementie
of familieleden te ondersteunen”
De Dementheek is een uitleenplek voor materialen en vooral
een ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie
of geheugenproblemen. De plek biedt ook hulp aan familie,
mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de zorg.
Frederike Lunenberg, werkzaam
bij de Stichting Welzijnswerk
Hoogeveen, is één van de
drijvende krachten achter de
Dementheek. “Samen met Hannie
van de Wolde (Icare) en een zestal
vrijwilligers weten we mensen met
lichte dementie of familieleden te
ondersteunen. We zijn ontzettend
trots op deze plek en proberen
het Ontmoetingscentrum & de
Dementheek steeds meer naamsbekendheid te geven. Voorheen
zaten we in het Toon HermansHuis, dat pand is gesloten. Een

goed moment om een nieuwe
samenwerkingspartner te zoeken.
Dat werd de NNCZ! Samen met
de NNCZ wisten we al snel het
belang van een dergelijk centrum
te onderkennen en konden we op
zoek naar een geschikte plek.
Tot de zomer kan iedereen ons
vinden in de vestiging Wolfsbos.
Als De Kaap in het centrum van
Hoogeveen geopend wordt,
verhuizen we daar naar toe. Dat
is heel prettig, familieleden die
graag even de stad in willen voor
een uurtje of langer kunnen hun

4

partner of familielid dan bij ons
laten. Om de hoek is het winkelcentrum, dus dat is mooi dichtbij.
Zo ontzorgen we de mantelzorgers
iets. Samen met onze bezoeker
kijken we dan naar wat we kunnen
doen. Dat kan bijvoorbeeld een
spel zijn, we gaan schilderen of
we doen andere creatieve dingen.
Maar gezellig koffie drinken en
gewoon ‘praten’ is soms al
genoeg. Onze vrijwilligers worden
heel goed begeleid in het omgaan
met mensen met dementie.
De omgang met mensen met
dementie is soms niet eenvoudig
en vraagt van vrijwilligers veel
geduld. We zijn dan ook enorm blij
met de vrijwilligers die we tot nu
toe hebben, we mogen zeker van
geluk spreken.

In de toekomst willen we ook steeds meer als ontmoetingscentrum
voor beginnend dementerende mensen, hun mantelzorgers en familie
gaan functioneren. Wij denken dat het goed is als mantelzorgers elkaar
ontmoeten en wellicht ervaringen met elkaar uit wisselen. Al is de
wetenschap dat je niet de enige bent in een situatie soms ook al
voldoende. We hebben deze winter twee keer een workshop ‘levensboek’
gegeven. Dat gaan we in de toekomst op de nieuwe locatie zeker weer
herhalen en uitbreiden. Een levensboek is een steuntje in de rug voor het
geheugen. De familie kan het boek, eventueel samen met de partner of
het familielid waar het om gaat, maken. Er komen foto’s en herinneringen
van vroeger in. Het boek helpt de omgeving ook om in gesprek te blijven
met iemand. Je hebt aanknopingspunten van gespreksonderwerpen.
Tot nu toe wordt dit levensboek project zeer gewaardeerd door mantel
zorgers en familieleden.
Zodra we op onze nieuwe plek in De Kaap zitten, hopen we ook op meer
inloop van de buurt. Voor een praatje of een spelletje. We zijn nu één keer
per week open, maar mocht de behoefte groter worden dan kijken we of
we vaker open kunnen. Het heeft een hele tijd geduurd voordat we wat
naamsbekendheid kregen, het duurt lang voordat er vertrouwen in ons
en in onze diensten is. Dat Hoogeveen dementievriendelijke gemeente is,
helpt daarbij wel. We bouwen door aan het ontmoetingscentrum en de
Dementheek en hopen straks een breed publiek te mogen ontvangen.
Om informatie te geven, maar ook om mensen met (lichte) dementie,
familieleden en mantelzorgers te ondersteunen en samen het leven zin
te blijven geven.”
Wilt u meer informatie over de Dementheek?
Neemt u dan contact op met Frederike Lunenberg. Tel: 0528-278855;
onmoetingscentrum.dementheek@gmail.nl, kijk op de facebookpagina
facebook.com/dementheekhoogeveen/ of bezoek de Dementheek op
de donderdagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur.

5

Dementievriendelijk wonen en leven
in de gemeente Hoogeveen
In 2016 heeft Hoogeveen als
eerste gemeente in Drenthe het
certificaat dementievriendelijk
ontvangen vanwege de grote
inzet voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers.
Erik Giethoorn, wethouder Zorg
op Maat in Hoogeveen, maakt
zich hier hard voor.

De mens centraal
Het ontvangen van het certificaat dementievriendelijk
was volgens de wethouder geen doel op zich.
Het centraal stellen van degene om wie het gaat,
was het uitgangspunt. Wethouder Giethoorn:
“De ondersteuning en zorg aan mensen met
dementie valt voor een deel binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor een deel
binnen de Zorgverzekeringswet. Dat kan ertoe leiden
dat inwoners met dementie geconfronteerd worden
met verschillende hulpverleners die verantwoordelijk
zijn voor het uitvoeren van bepaalde deeltaken.
Behalve dat dat niet efficiënt is, brengt dat extra
onrust mee voor de cliënt. De gemeente heeft samen
met het Netwerk Dementie Drenthe, Alzheimer
Nederland, Zilveren Kruis en de organisaties die de

wijkverpleging regelen, het initiatief genomen om
te komen tot één dementiepakket.
Dat pakket bestaat uit voorzieningen uit de
zorgverzekeringswet en uit de Wmo. De wijkverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in dementie kunnen
de voorzieningen uit dit pakket inzetten wanneer
het nodig is en hoeven niet eerst een indicatie aan
te vragen. Daardoor kan de ondersteuning en zorg
continu worden aangepast aan de wisselende
behoefte van de inwoner met dementie en zijn of
haar mantelzorger. Zo blijft de cliënt centraal staan.”
Ondersteuning mantelzorgers
Het dementiepakket is niet de enige reden waarom
de gemeente het predicaat dementievriendelijk heeft
gekregen. “Zo is samen met de Stichting Welzijnswerk
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Erik Giethoorn, wethouder Zorg op Maat in Hoogeveen

“Het certificaat
dementievriendelijk
is voor de
Hoogeveense samenleving.”
en anderen het ‘Ontmoetingscentrum Dementheek
Hoogeveen’ gerealiseerd. Elke donderdagochtend
kunnen inwoners met beginnende dementie en hun
familieleden terecht bij de NNCZ vestiging Wolfbos
voor een kop koffie en een luisterend oor.
Verder is in samenwerking met de Stichting Welzijnswerk, het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen en
het Diaconaal Platform een uitgebreid aanbod aan
activiteiten gerealiseerd voor mantelzorgers onder de
naam Mantelzorg-Vitaal. De activiteiten zijn gericht
op vitaliteit, ontspanning en educatie. Een paar keer
in het jaar komt een kalender uit met activiteiten die
variëren van zwemmen tot een schilderworkshop of
zelfs een weekendje weg. Mantelzorgers kunnen zelf
een keuze maken waar ze deel aan willen nemen.
Naast activiteiten voor mantelzorgers in het algemeen
worden ook activiteiten georganiseerd voor specifieke
groepen mantelzorgers waaronder mantelzorgers van
mensen met dementie.

het niet alleen gedaan maar samen met allerlei partijen
in Hoogeveen. Het certificaat is dus eigenlijk niet
voor de gemeentelijke organisatie, maar voor de
Hoogeveense samenleving. Wat we willen bereiken
is dat mensen weten wat dementie betekent, dat
mensen weten hoe je er mee om kunt gaan en dat
je er ook probeert rekening mee te houden. Dus in
normale omstandigheden zoals in de supermarkt,
maar ook dat je ergens terecht kunt als je een
vermoeden hebt dat iemand in je naaste omgeving
dementie heeft. We hebben hiervoor het
Ontmoetingscentrum Dementheek Hoogeveen en
het Alzheimercafé van Alzheimer Drenthe.
Voor hulpvragen over dementie kunnen mensen ook
altijd contact opnemen met Netwerk Dementie
Drenthe. Er zijn dus allerlei activiteiten in de gemeente
Hoogeveen gericht op dementie. Wij proberen
dementie en wat het betekent bij de inwoners onder
de aandacht te krijgen. Deze betrokkenheid is zich
nog aan het ontwikkelen, maar bij winkeliers begint
het wel te komen. Zij krijgen natuurlijk ook mensen
in de winkel met dementie, en dan wil je dat
medewerkers weten hoe ze hier mee om moeten
gaan. Dus ik zie wel dat het daar wat meer gaat
groeien, wat meer gaat leven.

Heel Hoogeveen dementievriendelijk
WMO consulenten hebben voorlichting gekregen
over dementie zodat zij ook weten wat het betekent
als je te maken krijgt met iemand met dementie.
Niet alleen de gemeente heeft het Certificaat
Dementievriendelijk gekregen. De Hoogeveense
ondernemer Henri Offerein heeft ook het certificaat
ontvangen omdat hij de medewerkers van twee
supermarkten, een restaurant en ijssalon heeft
geschoold in het omgaan met klanten met dementie.
Bijvoorbeeld hoe je omgaat met iemand met dementie
die iedere dag langskomt en steeds hetzelfde koopt,
of die bij de kassa geen geld kan vinden of de
pincode niet meer weet.

De volgende stap; dementievriendelijk Drenthe
De volgende stap is om samen met het netwerk
dementie Drenthe een dementievriendelijk Drenthe
te krijgen. Laat Hoogeveen daar maar in beginnen, we
hopen dat het veel navolging krijgt en er nog veel op
het gebied van dementievriendelijkheid gebeurt.”
Wilt u meer informatie over wat u kunt bijdragen
aan dementievriendelijker worden? Kijk dan op
www.samendementievriendelijk.nl

Wij hebben als gemeente het certificaat
dementievriendelijk ontvangen, maar we hebben
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Klachtenfunctionaris Martine Vos

De NNCZ doet haar best om
iedereen zo goed mogelijk van dienst
te zijn. Toch kan het voorkomen dat
cliënten of naasten van de cliënt niet
tevreden zijn.
Dit kan op een laagdrempelige manier
kenbaar gemaakt worden. Zo kan de
NNCZ adequaat reageren op onvrede
en hiervan leren.
Cliënten (of naasten) kunnen zich bij de
onafhankelijke klachtenfunctionaris Martine Vos
melden voor het indienen van klachten of het
bespreken van onvrede. Martine heeft ervaring
als klachtenfunctionaris bij een landelijke
zorginstelling. Zij ondersteunt cliënten bij het
formuleren of bespreken van klachten of onvrede
door de cliënt met de betrokken medewerker of
leidinggevende. Daarnaast heeft de NNCZ zich
als zorgorganisatie aangesloten bij een geschillencommissie, waar de cliënt (of naaste) een
klacht kan indienen op het moment dat de klacht
of onvrede niet naar tevredenheid is opgelost.
“In het geval dat iemand toch niet tevreden is
over de dienstverlening van de NNCZ, is het
belangrijk dat cliënten hun onvrede kunnen
bespreken met de direct betrokken medewerker
en/of hun leidinggevende”, aldus Martine Vos.
Maar wat als iemand zijn klacht niet kan of
wil bespreken met de medewerker of leiding
gevende, of het gesprek heeft niet geleid tot
een oplossing? “Dan kan men contact met
mij opnemen. Ik bied een luisterend oor,
ondersteuning en advies. Ik help bij het helder
krijgen van het probleem en bied begeleiding
bij het nemen van stappen om tot een oplossing
te komen. Wanneer ik een klacht in behandeling neem, zal ik proberen een brug te slaan
tussen de cliënt/zijn naaste en de betrokken
medewerker(s) van de NNCZ. Ik bepaal niet of
een klacht gegrond is, ik ben onpartijdig en
functioneer onafhankelijk van de NNCZ.”

Onafhankelijk klachtenfunctionaris
Martine Vos

“Ik bied een luisterend
oor, ondersteuning
en advies.”
Cliënten en hun naasten kunnen contact met
Martine Vos zoeken via het algemene nummer
(0528 200 200) of een klacht indienen via e-mail:
klachtenfunctionaris@nncz.nl.
Informatie over de klachtenprocedure vindt u op onze
website www.nncz.nl. Ook kunt u de klachtenprocedure
opvragen bij de receptie van één van onze vestigingen.
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Inwoners Grijpskerk e.o.
en de NNCZ bundelen
krachten voor behoud
De Wierde en zorg thuis

De NNCZ heeft per 1 januari 2017 de
zorgverlening in De Wierde in Grijpskerk
overgenomen van de Zonnehuisgroep Noord.
Het woonzorgcentrum gaat nu door onder
de naam De Nieuwe Wierde.
Samen met de inwoners van het dorp Grijpskerk,
georganiseerd in de Dorscoöperatie, gaan we invulling
geven aan het samen optrekken om zowel mensen
in De Nieuwe Wierde als thuiswonende kwetsbare
ouderen te voorzien van vormen van dienstverlening.
Waarbij het streven is dat inwoners zo lang mogelijk
in hun eigen omgeving/sociale netwerk kunnen blijven
wonen. Daarmee is Grijpskerk e.o. een nieuw werk
gebied waar de NNCZ haar diensten aanbiedt.
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Mevrouw Hagenbeek, Hoogeveen

“Door de ziekte dementie
van moeder kregen wij
andere rollen in het leven”

De dochters van mevrouw Hagenbeek, Magda en
Meta zijn regelmatig te vinden in Woonzorgcentrum
De Vecht, één van de vestigingen van de NNCZ in
de gemeente Hoogeveen.
Hun 89 jarige moeder woont daar
mede vanwege haar dementie
sinds een aantal jaren in een zorgappartement, waar ze verpleegzorg ontvangt. Toen de magnetron
van mevrouw Hagenbeek, op het
moment dat ze nog op zichzelf
woonde, ontplofte was dat voor
de dochters een duidelijk signaal
dat hun moeder niet goed meer
zelfstandig kon wonen. Er waren
wel tekenen dat ze zich dingen
niet meer goed herinnerde volgens
haar dochters, maar ze kon nog
wel zelfstandig wonen. Ze kreeg
al veelvuldig thuiszorg , meerdere
keren per dag. Dat ging een hele
tijd goed. Ze kreeg een aantal
keren per week een maaltijd van
de slager, de buurman kwam
regelmatig op bezoek en onze
familie wist haar ook goed te
vinden.
De zomer van 2013 bracht
verandering. Mevrouw Hagenbeek
brak haar heup en pols. Een
vervelende val was het begin
van een lastige periode. Thuis
wonen ging niet meer, vanuit het
ziekenhuis moest een andere
plek gevonden worden. Dat was
nog niet zo eenvoudig.

Een tijdelijke oplossing werd
gevonden, maar de dochters
vonden dit geen geschikte
oplossing voor hun moeder.
“Dit was een moeilijke tijd, we
vonden het vervelend onze
moeder achter te laten op een
plek die we niet fijn voor haar
vonden. We zochten door tot
we iets blijvends vonden waar
moeder haar leven verder kon
leven. We wilden onze moeder
een mooie plek geven waar ze
tot op het laatst kan blijven.
Op het moment dat we De Vecht
binnenkwamen keken we elkaar
aan en dachten we meteen; ja!
Hier kan onze moeder oud
worden. We werden hartelijk
ontvangen en mochten rond
kijken. Ook kenden we een aantal
mensen van de verpleging van
vroeger. Dat gaf ons een fijn
gevoel”, aldus Meta. Magda vult
aan; “een naar moment was het
leeghalen van de woning van onze
moeder, het besef dat er blijvend
dingen gingen veranderen kwam
toen. We hebben zo veel mogelijk
persoonlijke spullen van onze
moeder meegenomen, die heeft
ze nu om haar heen in haar eigen
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appartement. Foto’s van de familie
heeft ze op een kastje staan;
ze herkent toch nog gezichten.
Dan zegt ze; ‘dat hoort bij mij!’.
Ze kan bijvoorbeeld ook roddelen
over de ene zus als de andere er
naast zit. Dan moeten we ook
nog wel lachen. De rest van de
spullen hebben we onder ons
en de kleinkinderen verdeeld.
Ze moest in het begin erg wennen aan het leven met anderen.
Tot op het laatste moment dat ze
zelfstandig woonde, was ze alleen
of veelvuldig met de buurman die
goed voor haar zorgde. Hij dronk
elke dag koffie met haar en hield
haar ook min of meer wat in de
gaten. Nu is ze omringt door
anderen, bijvoorbeeld in de
gemeenschappelijke woonkamer
van de woongroep. Dat vond ze
in het begin maar niks, nu deelt
ze daar het liefst de lakens uit
en houdt ze alles in de gaten!
Ze wil alles sturen, ook de
verzorging. Dat zorgt soms voor
heftige confrontaties, dan wordt

11

ze heel boos. We herkennen
op die momenten onze moeder
nauwelijks. Ze was altijd heel lief
en verzorgend. Dat is voor ons
wel eens moeilijk om te ervaren.
Vroeger was onze moeder er voor
ons, en nu wij voor haar! Onze
rollen veranderen. We krijgen geen
feedback meer van haar als we
een vraag hebben, dat accepteren
we, maar is wel eens lastig.
Het afscheid nemen was in het
begin ook heel moeilijk, we
hadden toch het gevoel dat we
haar alleen achterlieten. Dat gaat
gelukkig ook steeds beter.
In De Vecht proberen wij en de
medewerkers zoveel mogelijk in
haar ritme mee te gaan, dat doet
haar goed. Op deze manier houdt
ze nog een waardevol leven, en
we genieten nog zo veel mogelijk
van de momenten dat we met
haar in haar woonkamer zijn en
samen kunnen zijn!”

Vrijwilliger in beeld

“Samen koffie drinken,
knutselen,
een spelletje spelen.”
Anneke Vos is al negentien jaar vrijwilliger bij
Woonzorgcentrum Beatrix in Hollandscheveld.
Toen haar beide ouders kort na elkaar kwamen te
overlijden, wilde ze graag iets om handen hebben.
“Ik viel in een gat. Ik trok veel met
mijn ouders op en wilde graag iets
van betekenis doen”, aldus
Anneke. Ze begon met koffie
schenken bij Woonzorgcentrum
Beatrix en merkte dat ze plezier
had in het contact met de cliënten.
Negentien jaar later doet ze nog
steeds waardevol vrijwilligerswerk bij de Beatrix. Twee keer in
de week komt ze langs voor het
gezelschap houden van de
cliënten bij de dagopvang en één
keer in de twee weken is ze in de

gezamelijke huiskamer te vinden
“Samen koffie drinken, knutselen,
een spelletje spelen.” Het is
belangrijk dat je er bent, dat je
gezelschap houdt. Het contact
met de cliënten is erg leuk, doordat ik op meerdere groepen zit,
ken ik veel cliënten. Je doet het
voor de leuke contacten hier.
Wilt u ook vrijwilliger worden?
Gewoon aanmelden!”
Er zijn genoeg onderdelen waarvoor vrijwilligers van grote waarde
zijn. Zo kunt u iemand in uw buurt
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thuis bezoeken of een boodschap
voor iemand doen. In de woonleefgroep in de woonzorgcentra
wordt vaak gezamenlijk gegeten
en de dag doorgebracht. Vrijwilligers kunnen helpen bij onder
andere het koken, activiteiten en
de krant lezen met cliënten in de
gezamenlijke huiskamers.
Benieuwd of vrijwilligerswerk ook
iets voor u is? Neem dan gerust
contact met ons op.

De wondere wereld van dementie

In maart 2017 organiseerde Woonzorgcentrum De Zonnehof
in Haren een bijeenkomst over dementie voor familie,
vrijwilligers en medewerkers van de cliënten van de
dagverzorging. Een middag om onderling contact leggen
en ervaringen en tips delen.
Stemmingswisselingen
Aan de hand van het filmpje
‘De wondere wereld van dementie’ van sociaal geriater Anneke
van der Plaats wordt het gesprek
met elkaar aangegaan. De invloed
van dementie op de omgeving die
in het filmpje wordt getoond, is
herkenbaar voor de aanwezigen:
vergeetachtigheid, de frustraties
die daarop volgen, het invullen van
zwarte gaten. Ook de heer Jansen
heeft hier ervaring mee. Zijn vrouw
gaat naar de dagverzorging in De
Zonnehof en heeft door de ziekte
dementie veel last van stemmingswisselingen. Hoewel haar partner
het hierdoor niet makkelijk heeft,
vindt hij het vooral vaak lastig voor
anderen. “Voor de dames van de
thuiszorg vind ik het moeilijk dat
mijn vrouw zoveel last heeft van
stemmingswisselingen, voor hen
is het vaak niet makkelijk om haar
in de ochtend te helpen. Toch
ben ik blij dat zij er zijn en hulp
bieden.”
Teruggrijpen naar het verleden
Het is voor de heer Jansen vaak
zoeken naar dingen die leuk zijn

om samen met zijn vrouw te doen.
“Een gesprek op gang houden is
lastig en ze kan niet goed meer
lopen. Af en toe gaan we nog
samen naar een restaurant, maar
dat gebeurt helaas niet vaak meer.
Wel fantaseert ze nog van alles te
doen. Zo vertelt ze nog regelmatig
naar concerten te gaan, terwijl dat
al zo’n 3 à 4 jaar geleden is.”
De ziekte dementie zorgt ervoor
dat er geen nieuwe herinneringen
meer bij komen. Van de bestaande
herinneringen verdwijnen die er
het laatst bijgekomen zijn het
eerst. “Mijn vrouw houdt ervan om
naar liedjes van vroeger te luisteren, of om naar foto’s te kijken
van de vele reizen die ze gemaakt
heeft. Één keer in de 14 dagen
komt er een ‘maatje’ langs.
Dan pakken ze de fotoboeken
erbij en gaat mevrouw Jansen
vertellen. En als ze het niet meer
weet, verzint ze het wel. Het is een
houvast voor haar.”
Een moment om op adem te
komen
“Mijn vrouw kijkt er iedere keer
naar uit om naar de dagverzor-
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ging te gaan. Hoewel ze vlak
voordat ze erheen gaat zegt ‘wat
moet ik daar, daar wil ik niet heen
hoor!’, vertelt ze als ze thuis is aan
iedereen hoe leuk het er is.” Voor
meneer Jansen is het een moment
om op adem te komen als zijn
vrouw naar de dagverzorging gaat.
Doordat zij hierheen gaat, is voor
het echtpaar mogelijk om langer
samen thuis te blijven wonen.
Tip: ‘Trek een laatje open’
om het gesprek te starten
Een tip die tijdens de bijeenkomst door een van de
familieleden werd gegeven
was om ‘een laatje open te
trekken’ om een gesprek te
starten. Vaak worden er aan
mensen met dementie vragen
gesteld om te controleren of
zij zich nog dingen kunnen
herinneren, bijvoorbeeld door
een vraag te stellen als ‘is er
gister nog een kleindochter bij
je op visite geweest?’. Als hij of
zij hier niet gelijk antwoord op
heeft, kan dit erg frustrerend
zijn. Door van de vraag een
opmerking te maken: ‘Leuk hè,
dat je kleindochter Anna gister
is langs geweest?’, geef je een
geheugensteuntje en leert
de ervaring dat er dan juist
enthousiast verteld wordt!”
Voor de aanwezigen was het
waardevol om ervaringen uit te
wisselen om zo samen nog meer
van waarde te kunnen zijn voor
de cliënt. Het is de bedoeling dat
in de toekomst vaker soortgelijke
bijeenkomsten plaatsvinden.

Hoe haak ik een basis
Granny Square voor de Grootste
Gehaakte Deken van de Wereld?
Vele cliënten, vrijwilligers en medewerkers
van de NNCZ werken samen aan de Grootste
Gehaakte Deken van de Wereld. Deze wordt
in 2018 gepresenteerd in Leeuwarden als die
stad Culturele Hoofdstad van Europa is.
Het staat voor veel meer dan een record
poging: al die draadjes wol staan symbool
voor verbindingen. Het haken staat niet op
de voorgrond, het gaat om het verbinden.
Verbindingen leggen tussen mensen, samen
bezig zijn, samen iets moois maken, weer
ergens bij horen, het wijzigen van rollen en
posities en iedereen van waarde laten zijn.
Wilt u ook aanhaken? Hieronder vindt u de
uitleg voor het haken van een granny square.
Al de granny squares samen vormen dekens
die uiteindelijk aan elkaar gehaakt worden
voor de Grootste Gehaakte Deken van de
Wereld. Voor meer informatie over het
aanhaken op een van onze vestigingen
neemt u contact met ons op via 0528 200 200.

1e toer: 	Haak 5 lossen en maak er een ring van met
een halve vaste.
2e toer: 	Haak 3 (keer)lossen, en vervolgens 2 stokjes
in de ring. Haak dan 3 lossen, *3 stokjes,
3 lossen*. Herhaal tussen * nog 2 keer.
	In totaal heb je nu dus 11 stokjes gehaakt
in de ring, de drie (keer) lossen dienen als
het eerste stokje.
	Sluit de toer met een halve vaste in de
bovenste van de 3 keerlossen.
3e toer: 	Haak 4 lossen en vervolgens 3 stokjes in
de grote open hoek van de vorige toer.
Haak dan 3 lossen en 3 stokjes in dezelfde
hoek. Haak 1 losse en haak in de volgende
hoek weer 3 stokjes, 3 lossen en 3 stokjes.
	Haak 1 losse en haak in de hoek weer
3 stokjes, 3 lossen en 3 stokjes.
	Haak dan weer 1 losse en 3 stokjes,
3 lossen en tot slot 2 stokjes in de laatste
hoek. Sluit de toer met een halve vaste
in de 3 losse van de beginlossen.
4e toer: 	Haak 3 lossen en 2 stokjes in het grote
gat in het midden van de vorige toer.
Haak 1 losse en vul de hoek weer met
3 stokjes, 3 lossen en 3 stokjes. Vervolgens
weer 1 losse, 3 stokjes in het midden,
1 losse, en vul de hoek op de gebruikelijke
manier.
	Eindig de toer weer met een halve vaste.
Bron: www.allesoverhaken.nl
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Hendrik Oudman:

“Niet iedereen
wordt 100 jaar!”

Twee jaar geleden is de moeder van Hendrik Oudman in
de Nieuwe Wierde in Grijpskerk komen wonen. Na bijna
98 jaar zelfstandig te zijn geweest, kwam het moment om
te verhuizen naar een woonzorgcentrum.
“Mijn ouders hadden altijd veel
sociale contacten. Mijn vader was
boer en mijn moeder boerin. De
boerderij die ze samen opbouwden was haar lust en haar leven.
Heel ingrijpend was het overlijden
van mijn vader in 1990. Ondanks
dat verdriet wist mijn moeder wel
weer de draad op te pakken. Ze
reisde vaak naar ons in Krimpen
aan den IJssel en bovendien had
zij vele sociale contacten in de
omgeving.
We hebben jarenlang veel tele
fonisch contact gehad. We
maakten aan het begin van die
telefoongesprekken altijd afspraken, en aan het einde van het
gesprek vatte zij deze afspraken
kort samen. Zeven jaar geleden
begon ik te merken dat ze dit niet
meer deed. Toen begon het geheugenverlies. Ondanks dat wilde
ze niet verhuizen en op de boerderij blijven. Dat ging ook nog wel,
maar het werd steeds moeizamer.
Ze kon vroeger bijvoorbeeld
bijzonder lekker koken, maar ook
dat werd minder. Destijds heb
ik tafeltje dekje ingeschakeld en
kwam de thuiszorg steeds meer.
Professionals constateerden
beginnende dementie en voor de
thuiszorg werd het moeilijker om
mijn moeder constant goede zorg
te blijven geven. Het is wel eens
voorgekomen dat een zorgmedewerkster midden in de nacht naar
haar toe moest, dan stond ze
plotseling midden in de gang.

In een donkere boerderij kan dat
dan wel even schrikken zijn! Zelf
woon ik met mijn gezin in het
westen van het land en bij haar
gaan wonen is wel een overweging geweest. Ik denk dat ik dat
moeilijk zelf gekund zou hebben.
Wonen bij iemand met beginnende
dementie kan zwaar zijn.
Nu woont ze in de Nieuwe Wierde
en krijgt ze de zorg die ze nodig
heeft. Ze vond het in het begin wel
wat klein maar daar hoor ik haar
nu niet meer over. Ze wilde ook
alleen maar in bed liggen, daar is
wel verandering in gekomen en nu
zit ze merendeels in de huiskamer.
Dat is ook beter, dan is ze onder
de mensen. Toch heeft ze weinig
besef van waar ze is en grijpt ze
steeds meer terug naar het
verleden en praat ze over haar
ouders. Het varieert; soms is ze
helder maar vaak niet. Ze herkent
mij nog wel. Gelukkig. Het is de
vraag hoe lang dat nog zo blijft.
Om de veertien dagen ben ik in
het noorden om mijn moeder te
bezoeken. En om de boerderij
bewoonbaar te houden. Aan het
einde van de dag ga ik dan een
kwartiertje naar haar toe. Ze krijgt
steeds minder bezoek, er komt
regelmatig een neef en een nicht
en soms een oud buurmeisje.
Toen ik onlangs bij haar op de
koffie kwam en een stuk oude
wijven koek kreeg, zei ze: ‘Dat
past bijna bij mij.’
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Haar honderdste verjaardag heeft
met een mooie foto in de krant
gestaan. Daar heb ik een aantal
reacties op gehad. Mijn moeder
vond het jammer dat de
burgemeester er niet was op
haar verjaardag. Maar als je naar
de foto kijkt, zie je hem achter
haar! Hij was er wel, maar dat is
ze vergeten.
Ze wordt in de Nieuwe Wierde
nu liefdevol verzorgd. Dat geeft
mij rust en een goed gevoel. Mijn
moeder was altijd bang dat ze
zou gaan dementeren. Ze had
nooit naar een woonzorgcentrum
gewild. ‘Dan word je gedwongen
samen te leven’, vond ze. Maar
ze klaagt nu niet en ze blijft haar
positieve instelling en humor
houden. Zij heeft nog aardigheid
aan het leven. ‘Ik mag niet klagen,
immers; niet iedereen wordt 100
jaar!’.”

Colofon

De NNCZ biedt u

De Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties is een
zorgorganisatie die ondersteuning
biedt op het gebied van wonen,
welzijn en (thuis)zorg.

We ondersteunen cliënten en
stimuleren zo lang mogelijk
zelfstandig te leven. Thuis, of in
een van onze vestigingen.
Daarvoor werken we zo veel
mogelijk samen met familie,
vrijwilligers, dorpscoöperaties,
gemeenten, huisartsen en andere
professionals. Immers:
‘Samen zijn we van waarde’.

NNCZ Dichtbij is een uitgave van
de NNCZ en verschijnt drie keer
per jaar in een oplage van 1800.
Redactie NNCZ Dichtbij:
pr@nncz.nl Communicatie NNCZ
Vormgeving: Atie te Velde

De NNCZ heeft een aantal
werkgebieden; Hoogeveen, Haren,
Hollandscheveld en Grijpskerk en
omstreken.

- Thuiszorg
- Dagbesteding
- Wonen in een aanleunwoning
-	Verblijf in één van onze
woonzorgcentra (verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg)

De NNCZ bedankt iedereen
die mee heeft gewerkt aan dit
magazine.

NNCZ (bezoekadres)
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen

Klantadviescentrum

Heeft u vragen op het gebied
van zorg, diensten, welzijn of
wonen? Of over wachtlijsten en
bemiddeling van zorg? Onze
klantadviseurs staan u graag te
woord. Het Klantadviescentrum
ondersteunt u bij het zelfstandig
wonen en helpt bij het vinden
van passende hulp.

NNCZ
Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties

Algemene informatie
nummer: 0528 200 200
www.nncz.nl / info@nncz.nl
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Klantadviescentrum:
Telefoon: 0528-200205

