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“Niet alleen op de fiets,
maar ook met elektrische
auto’s op groene stroom
zijn onze medewerkers altijd
in de buurt.”

Langer zelfstandig thuis wonen

Thuiszorg team
Hollandscheveld

In gesprek met een
geestelijk verzorger

Hulp voor familie
bij dementie

Voorwoord

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen

Inhoudsopgave

U ontvangt van ons het eerste magazine NNCZ
“Dichtbij” van 2020. Op het moment van het schrijven
van dit voorwoord bevinden we ons volop in de
Coronavirus crisis. Ik spreek vooral de wens uit dat
het voor eenieder geen al te grote consequenties gaat
hebben. Wij zijn als zorgorganisatie drukdoende met
werkzaamheden die het waarborgen van voortgang van
onze zorgverlening mogelijk maken. Wellicht bevinden
we ons in een nogal andere situatie rondom het
Coronavirus wanneer u dit leest.
Dit magazine bevat vele artikelen die gaan over voorbeelden van dienstverlening die we bieden om mensen
te ondersteunen bij zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
Een wens van ons allemaal denk ik, om zo lang als het
gaat in je eigen woning te kunnen blijven en daar zn.
zorg van naasten, buurtgenoten en professionals (bv.
van onze thuiszorgmedewerkers) te ontvangen. Wij
hebben nog nooit iemand meegemaakt die juichend
bij ons bij de voordeur van het woonzorgcentrum staat
omdat hij/zij daar een appartement toegewezen heeft
gekregen. Dit gaat juist vaak gepaard met emoties van
verlies en “inleveren”. De eerlijkheid gebiedt echter
ook dat we van velen later horen.... “had ik het maar
eerder gedaan”.
We willen met dit magazine een aantal voorbeelden
laten zien die u wellicht helpen om de wens om zo lang
mogelijk zelfstandig te wonen beter vorm te kunnen
geven. Wellicht is het beste advies hierbij het bewust
bezig zijn met wat u daarvoor nodig heeft, zowel voor
op de korte termijn als op voor de lange termijn. Heeft
u vragen binnen dit thema dan zijn onze adviseurs
daarvoor beschikbaar.
Ik wens u veel leesplezier.

Roeli Mossel, bestuurder NNCZ
Roeli.Mossel@nncz.nl
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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

Column
Cliëntenraad
Lang leve de wijkverpleegkundige!
Laten we eerst eens stilstaan bij de betekenis van thuis.
Thuis is als je zelfstandig woont, maar ook in een woonzorgcentrum
wordt het thuisgevoel gecreëerd. De nadruk ligt op zelfstandig. Als hulp
en zorg nodig is, dan komen de mensen die dat bieden bij je thuis. Dat is
mooi en goed. Helaas wordt het wat ingewikkelder als we kijken naar hoe
dit wordt betaald. Verschillende wetten kunnen van toepassing zijn: de
Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke
ondersteuning. Het valt niet mee om dat uit te zoeken. Bovendien dragen
cliënten een deel van de kosten in de vorm van een eigen risico en/of
eigen bijdrage.
En dan de praktijk. Wij zien dat veel druk op de schouders ligt van de
zorgverleners die bij je thuis komen: de verpleegkundige, de arts, de
therapeuten, de geestelijk verzorger. Alles wat nodig en mogelijk is. Zij
maken een geplande ronde, moeten de tijd die er voor staat bewaken en
tijdig weer aankomen bij de volgende cliënt.
Hun werk is doorgaans niet alleen het bieden van de zorg waarvoor is
geïndiceerd. De geoefende zorgverlener heeft tevens kijk op de
omstandigheden waarin cliënten leven, zij heeft haar voelsprieten uitstaan
en ontwikkelt gevoel bij het andere wel en wee, waar de cliënt en de
naasten van de cliënt zich mee bezighouden of waarmee zij worstelen.
De gebiedsraden van alle locaties van de NNCZ en de Cliëntenraad
waken samen voor een professionele en voor een persoonsgerichte
benadering van de cliënten en mantelzorgers. Want die vergeten we niet!
Zorgverleners die oog en oor hebben voor een zo persoonlijk mogelijke
invulling van hun handelingen, kunnen veel bezorgdheid bij de cliënt
wegnemen. De wijkverpleegkundige vervult hier een sleutelrol. Zij overziet
het geheel en de samenhang van wat nodig is. Daarom zeggen wij:
lang leve de wijkverpleegkundige!
De Cliëntenraad van de NNCZ
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Thuis fit met
de fysiotherapeut
Fysiotherapeute Arlette Broekhuijse-Gerritsen (30 jr.)
werkt namens de praktijk voor Fysiotherapie
Kollum-Grijpskerk in Grijpskerk en omgeving en
ook in De Nieuwe Wierde in Grijpskerk.
Hier helpt zij graag mensen hun zelfstandigheid
te behouden.

4

Al tijdens mijn studie HBO
Fysiotherapie kwam ik erachter
dat ik de richting van de
ouderenzorg (geriatrie) op wou
gaan. De geriatrie legt zich toe
op therapie voor ouderen met
meerdere aandoeningen
tegelijkertijd. Vaak gaat het om
een combinatie van lichamelijke,
psychische en sociale
problemen. Wat ik zo mooi
vind aan mijn beroep is dat de
nadruk ligt op herstel en behoud
van de zelfredzaamheid van de
oudere patiënt. Ik vind het fijn
om te zien dat middels therapie
mensen zich thuis net wat beter
weten te redden en hun
zelfredzaamheid weten te
behouden. En ze daarom langer
thuis kunnen blijven wonen.
In mijn beroep kun je veel bereiken
en ik zie mensen vaak vooruitgaan. Dat geeft mij energie.
Gaat een wandeling maken

“In mijn beroep kun je veel bereiken en
ik zie mensen vaak vooruitgaan.
Dat geeft mij energie.”
bijvoorbeeld niet of bijna niet
meer, dan biedt fysiotherapie
meerdere mogelijkheden om toch
vooruitgang te boeken in het
lopen. Het kan ook zijn dat er
angst is om te vallen en dat een
cliënt daardoor minder snel het
huis uit gaat. Oefentherapie kan
hiervoor uitkomst bieden naast het
eventueel inzetten van hulpmiddel
als bijvoorbeeld een rollator.
Oefeningen thuis
Naast overleg met de patiënt
heb ik goed overleg met de
familieleden, contactpersonen
en verplegend personeel.
We bespreken het plan van

aanpak en samen monitoren we
de vooruitgang.
Voor ouderen is het van belang
om fit te blijven. Met een goede
conditie word je minder snel ziek
en herstel je sneller. De patiënt
kan hier zelf ook een groot deel
aan doen. Door veel gerichte
oefeningen te doen kun je ook
preventief de valkans bij ouderen
verkleinen. Daar zit al een groot
deel van de winst die te halen is
met fysiotherapie.
Ik ervaar mijn werk als waardevol
en hoop dat ik nog lang mensen
kan helpen met hun
zelfredzaamheid!

Een krachtoefening zijkant heup
- Ga naast het aanrecht rechtop staan.
- Houdt u aan het aanrecht vast.
- 	Houdt het oefenbeen recht en de voet
recht vooruit.
- Til het been zijwaarts op en terug.
- Herhaal dit 10 keer.
- 	Draai om en doe de oefening met het
andere been.

Een krachtoefening voor de knie
- 	U kunt deze oefening doen terwijl
u televisie kijkt.
- 	Ga op een (rol)stoel zitten met uw
rug goed ondersteund.
- Strek het been en laat het been
rustig zakken.
- Herhaal dit 10 keer.
- 	Herhaal de oefening met het andere
been.

5

Samenwerking met
huisartsen In het belang van de cliënt
Een goede samenwerking tussen
zorgverleners en de huisartsen is van
groot belang. Dat ondervond ook een
bewoonster van een aanleunwoning
in Noordbroek. Mevrouw woonde al
jaren naar volle tevredenheid in de
woning in het dorp. In dit dorp had
ze altijd gewoond en speelde haar
sociale leven zich af. Met behulp van
thuiszorg kon ze goed zelfstandig
blijven wonen, tot het moment dat
ze meer zorg nodig had.
De thuiszorgorganisatie wilde
mevrouw overplaatsen buiten
Noordbroek. Zijzelf en haar familie
wilden liever dat ze in Noordbroek
zou blijven wonen. Ook de huisarts
vond dit in het belang van de cliënt de
meest verstandige keuze. Samen met
de wijkverpleegkundige van de NNCZ
is de huisarts op zoek gegaan naar
een oplossing en hebben ze samen
ervoor kunnen zorgen dat de cliënt
in Noordbroek kon blijven wonen.
Thuiszorg Noordbroek en omgeving
hebben mevrouw nog een periode
mogen verzorgen, op haar oude
vertrouwde plek.
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Ondersteuning
bij dementie
Wat betekent het als iemand die dicht bij je staat de ziekte dementie
heeft? Er kan veel op je afkomen als de diagnose gesteld wordt. Iedereen
bij wie de diagnose dementie is vastgesteld of wanneer er een vermoeden
van dementie is, heeft recht op een casemanager dementie. Deze helpt
bij het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn,
maar ook bij het regelen van zorg en het bieden van emotionele
begeleiding.
Gerlinde Bruinenberg is casemanager dementie bij de NNCZ. ‘Wanneer
een huisarts bij een patient het vermoeden heeft van de ziekte dementie,
kan er contact met mij worden opgenomen. Ik ga vervolgens bij degene
langs en neem, indien dit nog niet gebeurd is, een test af die de verschillende vaardigheden van de hersenen meet. Aan de hand van deze test
blijkt of degene een cognitieve stoornis heeft. De diagnose wordt gedaan
door de huisarts of, indien cliënt dit wil, door de geheugenpoli. Op de
geheugenpoli worden cognitieve testen afgenomen waarna een diagnose
gesteld kan worden. Ik blijf betrokken bij dit proces. Zo kan ik ondersteuning bieden wanneer dit nodig is. Samen met de cliënt en zijn omgeving
bied ik hulp bij het vinden van geschikte dagbesteding. Maar ik ondersteun ook bij het regelen rondom de wilsbekwaamheid.’

Hulp van de casemanager is er
ook voor de mantelzorger. Zorgen
voor iemand met dementie is
intensief, waardoor goede ondersteuning belangrijk is om lang en
goed mogelijk zorg te kunnen verlenen. ‘Vaak is een luisterend oor
bieden voor naasten al helpend.’
Een ander belangrijk onderdeel
van haar taak als casemanager dementie is het geven van
voorlichting. Onlangs nog in het
dorp Hollandscheveld. Hoe ga
je bijvoorbeeld om met buren
die de ziekte dementie hebben?
Gerlinde: ‘Ga samen wandelen,
het is belangrijk om in beweging
te blijven. Ga gesprekken aan over
vroeger, en laat vooral iemand in
zijn waarde.’
Hoe kom ik in contact met
een casemanager dementie?
Het aanvragen van een case
manager loopt via de persoon
die de ziekte dementie heeft.
De huisarts kan een casemanager
aanvragen bij een aanbieder in
de regio. Ook de wijkverpleegkundige kan een indicatie voor
casemanagement geven en een
aanbieder aanbevelen.
Ook de NNCZ heeft case
managers dementie, u kunt
hiervoor contact opnemen
met ons klantadviescentrum
via 0800 7076 of
klantadvies@nncz.nl.

Tips voor het omgaan met dementie
•	Een beeld is voor uw naaste herkenbaarder dan
woorden. Beelden van vroeger zijn beter
herkenbaar dan beelden van nu.
•	Plan regelmatige rustmomenten in op de dag.
Zo kan uw naaste even tot rust komen en prikkels
en informatie verwerken.
•	Kom in beweging. Zoek naar een manier die uw
naaste prettig vindt. Gaat u liever niet wandelen?
Dan kunt u misschien samen tuinieren.
•	Stimuleer meerdere zintuigen. Laat uw naaste
dingen ruiken of aanraken als u het ergens over
heeft. Hierdoor zal de persoon met dementie
beter begrijpen wat u bedoelt of wat iets is.

•	Trek de aandacht wanneer u iets wilt zeggen.
Leg bijvoorbeeld even uw hand op de arm van
uw naaste en maak oogcontact.
•	Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één
boodschap. En wacht even totdat uw naaste de
tekst heeft verwerkt.
•	Lach met elkaar en gebruik humor.
•	Hang een duidelijke kalender en klok op. Stimuleer
uw naaste om klok te kijken en gebeurtenissen af
te strepen zodra ze hebben plaatsgevonden.
•	Zorg voor structuur: een duidelijke dagindeling
geeft de persoon met dementie houvast.

Bron: www.alzheimer-nederland.nl
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“Een luisterend oor
bieden is belangrijk!”
Nannie Bos, geestelijk verzorger:

“Wat doet er voor deze persoon op dit moment echt toe? Dat is de
vraag die ik me dagelijks stel als ik in contact kom met mensen.
Wat is voor deze persoon belangrijk, wat voor betekenis hebben
de dingen die hij of zij meemaakt als je kijkt vanuit het levensverhaal,
wat zijn voor hem/haar krachtbronnen en wat zijn de dingen die
deze persoon op dit moment bezighoudt?” Nannie Bos ontmoet als
geestelijk verzorger veel cliënten. Ze komt in de woonzorgcentra van
de NNCZ maar er is binnenkort ook de mogelijkheid om vanuit de
NNCZ geestelijke ondersteuning te kunnen bieden bij mensen thuis.

‘Ons leven kun je verdelen in een
aantal fases. Als baby en kind ben
je afhankelijk van zorg en hulp,
daarna kom je bij voorspoedig
verloop in een zelfstandige fase
waarbij je anderen die van zorg
afhankelijk zijn tot steun kan zijn
en bij het ouder worden neemt
de kwetsbaarheid weer toe en
kan het gebeuren dat je wederom
een zorg- of hulpvraag krijgt. We
zien ons zelf graag als zelfstandig
maar het is een natuurlijk verloop
van het leven dat er periodes
zijn waarin je zorg verleent aan
anderen en ook waarin je afhankelijk bent van zorg en hulp van
anderen.
We zien onszelf het liefst in een
toekomst waarin we fit en vitaal
ouder worden. Maar wanneer het
leven anders loopt dan je had
gedacht of gehoopt, dan doet dit
wat met het beeld dat we voor
ogen hadden van ons leven en
komt je leven ineens in een heel
ander perspectief te staan.
Ieder mens doet bewust dan wel
onbewust aan zingeving.
We plaatsen de dingen die we
meemaken in een verband,
een soort ‘verhaal’ waarin de
gebeurtenissen als een voor ons

zinvol en logisch geheel worden
geordend ten opzichte van elkaar.
Soms kan het helpen om met
iemand te praten om zo de rode
draad en essentie van wat er
speelt en wat er raakt, te vinden.
Als geestelijk verzorger bied ik
-wanneer dit nodig is- begeleiding
bij zingeving en het verkennen van
levensvragen.

“Vooral het
wonen en leven in
de woongroepen
doet veel
cliënten goed.”

Sinds een aantal jaar werk ik in
een team van meerdere geestelijk
verzorgers bij de NNCZ. Ik ben op
maandag aanwezig in Hoogeveen
in Woonzorgcentrum Jannes van
der Sleedenhuis De Kaap. De verhuizing van de Eisenhowerstraat
naar De Kaap in het centrum van
Hoogeveen heb ik van dichtbij
meegemaakt. In eerste instantie
roept een verhuizing onrust op
maar het is mooi om te zien hoe
sommige cliënten zijn opgebloeid
sinds ze in De Kaap wonen. Vooral
het wonen en leven in de woon-
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“Ik probeer met
cliënten altijd op
zoek te gaan naar
dat wat er op dit
moment toe doet en
wat er nu is.”
groepen doet veel cliënten goed.
Ik loop regelmatig rond en zie
dat mensen meer sociaal contact
met elkaar hebben. Van sommige
cliënten weet ik dat ze het op prijs
stellen dat ik met enige regelmaat
even op bezoek kom. Wanneer
er dan iets naars aan de hand is,
kun je voortborduren op de relatie
die er al is en ligt de drempel ook
lager om me erbij te roepen. Niet
iedereen heeft een fijn leven
gehad. Zo kom ik mensen tegen
die een moeilijke jeugd hebben
gehad en waarbij dit later begint
op te breken. Je ziet vaak dat
mensen op latere leeftijd terug
gaan kijken op hun leven. Het kan
dan fijn en zelfs belangrijk zijn
om in gesprek met een ander je
gedachten te ordenen om alles in
perspectief te blijven zien of
om zo tot een nieuw, ander
perspectief te komen. Het kan
ook zijn dat ‘nieuw zeer’ ‘oud
zeer’ oproept, bijvoorbeeld bij
recent verlies van een dierbare.
Het verlies van een dierbare in het
verleden kan niet goed verwerkt
zijn, het nieuwe verlies is dan
extra zwaar. Er ‘zijn’ voor mensen
en erover in gesprek gaan is dan
heel belangrijk. Soms komt het
voor dat op latere leeftijd twijfel
toeslaat, over geloof of over

relaties. Daar kunnen hele intensieve, vaak emotionele gesprekken uit voort vloeien. Ik probeer met cliënten altijd op zoek te
gaan naar dat wat er op dit moment toe doet en wat er nu is.
Maar bovenal bied ik ook gewoon een luisterend oor.
Als geestelijk verzorger heb ik een ambtsgeheim. Dat maakt dat
de inhoud van de gesprekken nergens terecht komt en alleen
gedeeld wordt met toestemming van de cliënt. Wel sta ik in nauw
contact met andere professionals en kan ik bijvoorbeeld -zonder
de inhoud van de gesprekken te vermelden- advies geven of
signaleren wanneer ik de indruk heb dat het met iemand iets
minder goed gaat. Als de cliënt dan aangeeft behoefte te hebben
aan een gesprek, is het lijntje naar mij dan vaak sneller gelegd.
Naast de persoonlijke gesprekken houd ik vanuit de geestelijke
verzorging soms ook gespreksgroepen om mensen met behulp
van door de groep zelf gekozen thema’s met elkaar in verbinding
te brengen. Het met elkaar delen en uitwisselen van meningen
en ervaringen kan als heel zingevend ervaren worden. Daarnaast
houd ik me ook bezig met ethiek. Wanneer er in de zorg voor
mensen verschillende morele standpunten met elkaar botsen en
het de vraag is wat ‘goed doen’ is, kan de zorg een beroep doen
op een geestelijk verzorger om een Moreel Beraad te organiseren
om zo met elkaar op het dilemma te reflecteren.
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Meneer de Haan woont in
Woonzorgcentrum Jannes
van der Sleedenhuis De Kaap:
‘Nannie biedt een luisterend oor.
Ik vertrouw haar en vertel zo nu
en dan over mijn leven. Ze is
prettig gezelschap en ik kan
haar dingen vertellen die ik niet
snel met andere mensen deel.
Ik waardeer het dat ze tijd voor
mij maakt en oprecht interesse
heeft’.

“Het zou niet uit moeten maken
waar iemand woont, de
zorgvraag moet leidend zijn.”
In 2019 is het initiatief Grensverleggend zorgen ontstaan, een
reactie van verschillende noordelijke zorgorganisaties op de
steeds groter en complexer wordende zorgvraag. In dit geval in
het Westerkwartier, een regio in het westen van de provincie
Groningen. Zoals in veel delen van het land is hier sprake van
een groei van zorgvragen en een tekort aan professionals
waaronder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.
Door de samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties
in het Westerkwartier en de aanstelling van een gezamenlijke
specialist ouderengeneeskunde, is het doel om te voorkomen
dat mensen moeten verhuizen om de juiste zorg te kunnen
ontvangen.
De NNCZ is één van de initiatiefnemende organisaties met
woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde in Grijpskerk.
Tevens werkt de NNCZ in Grijpskerk e.o. al een paar jaar
zeer intensief samen met de lokale huisartsen.
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“Langer zelfstandig
blijven wonen”
De specialist ouderengeneeskunde die sinds januari
2020 o.a. werkzaam is in het Westerkwartier is Doede
Veltman. Wat is zijn rol als specialist ouderengeneeskunde? ‘Wanneer er kwalen opspelen, is voor veel
mensen de huisarts het vaste, vertrouwde gezicht.
Dit moet zo blijven, ook voor ouderen in een
woonzorgcentrum’, aldus Doede. ‘Maar in het geval
van complexe zorgvragen of typische ouderengeneeskundige zaken kan ik de huisarts aanvullen. Dat kan
zijn bij zaken zoals dementie met probleemgedrag,
palliatieve zorg, vragen omtrent de wilsbekwaamheid
of bij het gebruik van meerdere soorten medicatie.
Hierdoor moet het voor cliënten mogelijk worden
om langer op hun vertrouwde plek in het woonzorgcentrum te blijven wonen en in de toekomst langer
zelfstandig thuis te blijven wonen.’
‘Waar een huisarts vaak ingeschakeld wordt als
er klachten ontstaan, probeer ik als specialist
ouderengeneeskunde deze klachten juist voor te zijn.
Ik bezoek sommige cliënten in de woonzorgcentra
van het Westerkwartier vroegtijdig om hun gezondheid, hun functioneren en de gezondheidsrisico’s in
kaart te brengen. Kunnen we bijvoorbeeld iets doen
om te voorkomen dat iemand valt? Moeten we een
kleed weghalen, of degene naar de fysiotherapeut
verwijzen? Maar ik kijk ook naar wat iemand zoal doet
op een dag en wat degene nog kan, dat zijn allemaal
zaken van belang. Je maakt een soort biografie van
de persoon.’

“Aansluiten op wensen en
behoeften van de cliënt”
‘Een goede samenwerking tussen verschillende
behandelaren is van groot belang om passende zorg
te bieden. Er zal daarom regelmatig overleg plaats
vinden tussen de verschillende behandeldisciplines
en er wordt zo veel mogelijk in één cliëntdossier
gewerkt. Niet alleen door de huisarts en specialist
ouderengeneeskunde, maar ook door de andere
behandeldiensten zoals de fysiotherapeut,
ergotherapeut, psycholoog of diëtist. Het grote
voordeel hiervan is dat we een compleet beeld van de
wensen, behoeften en zorgvraag van de cliënt krijgen,
zodat we hier gezamenlijk zo goed mogelijk op aan
kunnen sluiten.’
‘Waar iemand woont, zou niet uit moeten maken,
de zorgvraag moet leidend zijn.’ Doede: ‘We moeten
optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kunde
om de steeds zwaarder wordende zorg op te
kunnen vangen. Alleen dan kunnen we zo goed
mogelijk blijven voldoen aan de wensen en zorgvraag
van de cliënt.’
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Thuiszorg Grijpskerk e.o. en
Thuiszorg Hollandscheveld
rijden op groene stroom!
“Een ‘groene’ auto helpt
ons onze cliënten
makkelijker te bereiken
en zijn we snel dichtbij!”
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De teams van Thuiszorg Grijpskerk e.o. en Thuiszorg
Hollandscheveld e.o. zijn recentelijk een stuk mobieler
geworden. Met elektrische auto’s die rijden op groene
stroom zijn de teams nog sneller bij cliënten thuis.
Een medewerker van één van de teams: ‘We komen
regelmatig bij mensen over de vloer in de omgeving
van het dorp. Soms zijn het flinke afstanden die we te
overbruggen hebben, omdat we ook omliggende dorpen
bedienen. Een ‘groene’ auto helpt ons onze cliënten
makkelijker te bereiken en zijn we snel dichtbij!
De laadpaal die voor de vestiging van Woonzorgcentrum
De Nieuwe Wierde in Grijpskerk en voor Woonzorg
centrum Beatrix in Hollandscheveld staat, mag iedereen
in het dorp met een elektrische auto gebruiken. We
hebben een paal voor onze eigen auto en één voor
mensen uit de buurt.’
Thuiszorg Grijpskerk e.o. en Thuiszorg Hollandscheveld
e.o. leveren diensten en zorg bij mensen thuis. De teams
begeleiden mensen die het moeilijk vinden om hun dage
lijks leven goed in te richten en bieden huishoudelijke
hulp, verzorging, verpleging en begeleiding. De teams
werken nauw samen met andere professionals in de
buurt zoals huisartsen en apotheken. Cliënten ontvangen
altijd zorg van een zorgmedewerker uit de buurt, zo zijn
medewerkers altijd dichtbij. Het thuiszorgteam heeft alles
in huis om cliënten zolang mogelijk thuis te laten wonen
zodat ze vanuit de vertrouwde plek kunnen (blijven)
deelnemen aan de samenleving zoals ze gewend zijn!
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Wilt u meer informatie over onze
thuiszorgdiensten? U kunt altijd
vrijblijvend contact opnemen
met ons Klantadviescentrum:
Tel. 0800 - 7076,
klantadvies@nncz.nl

De NNCZ Dichtbij Puzzel
In dit nummer van
NNCZ Dichtbij een kruiswoordpuzzel.
Los de puzzel op en stuur het
juiste woord per e-mail naar:
communicatie@nncz.nl of schrijf
een briefje met de oplossing
naar:
NNCZ / afdeling communicatie
Ondersteunende Dienst
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen
Uit alle goed binnengekomen
antwoorden, wordt één
prijswinnaar geloot. Het juiste
antwoord kan tot eind april
ingestuurd worden.
De prijs is een overheerlijke
NNCZ slagroomtaart!
De oplossing van de vorige
puzzel was; versmaden.
Uit de vele reacties en inzendingen hebben we één winnaar
geloot: Mevr. B. Swaalf-Buijs uit
Hoogeveen. Van harte en geniet
van de heerlijke taart!
Horizontaal:
1. Wachten tot je een ‘ … ’ weegt
5. Reeds (2)
7. Vruchtendrank
9. Compact disk
11. Klein vleesetend visje
13. Ruziën
18. Middeleeuwen (afk.)
19. ‘Het is weer … en ei’
21.	Munteenheid waarmee we o.a.
in Nederland betalen
23. Vervoermiddel

Door de letters in te vullen corresponderend bij de onderstaande
getallen ontstaat een woord:
13.

20.

18.

8.

5.

23.
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17.

Verticaal:
1. Schuifbak
3. De hoofdstad van dit
		 Europese land is Madrid
4. Mama
6. Traag, sloom
7. Soort rolschaats
8. Computer
10. Lidwoord
11. Kostuum
12. Zeehondje
14. Pers. Voorn. Woord
15.	Wild zoogdier met een dikke
vacht
16. Liefkozing van een dier
17.	Woord waarmee je zegt dat je
iets niet wilt
18. Irritant zoemend insect
20. Grootvader
22. Rund

Vrijwilliger in beeld

Lia:
“Je bouwt
toch snel een
vertrouwensrelatie
met elkaar op.
Het wordt een
vriendschap”
Lia Berkien (55) kijkt met
regelmaat naar tv programma’s
waarin eenzame ouderen centraal
staan. Schrijnend vind ze dat. Er
zijn zo veel mensen die de dag
doorbrengen zonder bijvoorbeeld
met een ander te praten. Toen
ze tijdens de open dag van het
Jannes van der Sleedenhuis
Krakeel in Hoogeveen zag dat
er vrijwilligers gevraagd werden,
twijfelde ze geen moment.
‘September 2017 begon ze als
vrijwilliger met koken op de
afdeling. Als snel ontstond er een
hechte band tussen haar en de
cliënten. Moeilijk vond Lia het als
het met cliënten minder goed ging
door ziekte of als er mensen
overleden. ‘Je bouwt toch snel
een vertrouwensrelatie met elkaar

op. Het wordt een vriendschap.
Ik vind het moeilijk om afscheid te
nemen of te zien dat mensen ziek
zijn en pijn hebben. Om iets meer
afstand in te bouwen en wel met
de cliënten verbonden te blijven,
doe ik ander vrijwilligerswerk en
beweeg ik nu met bewoners.
Bewegen is goed, de spieren
blijven soepel en je werkt ergens
met elkaar naartoe. Van stil zitten
worden je spieren stijf en dat is
zeker voor onze doelgroep niet
goed. Samen met Dineke de Lange,
ook vrijwilliger, geven we nu meer
dan een jaar ‘bewegen op muziek’.
Behalve dat iedereen in beweging
is, vormt het sociale stukje ook
een belangrijk onderdeel van de
ochtend. Even een praatje maken,
je ei kwijt kunnen en alles van je af
zetten.
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Mijn leven is niet altijd prettig
geweest, ik weet hoe belangrijk het
is als je voelt en merkt dat iemand
zich om je bekommert. Ik doe graag
iets nuttigs voor de maatschappij. Mijn tijd in het Jannes van der
Sleedenhuis ervaar ik als waardevol en zo lang we in de omgeving
blijven wonen, blijf ik dit werk graag
doen. Het is mijn droom om een
opvang voor straathonden in
Griekenland te beginnen.
Recentelijk heb ik weer een
verwaarloosde hond uit Griekenland
mee genomen om te verzorgen.
Vreselijk om te zien hoe die honden
er daar aan toe zijn. Het liefst zou ik
me met heel mijn hart en ziel voor
die beesten inzetten, maar zolang
die droom nog geen werkelijkheid
is, blijven we hier in Hoogeveen!’

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

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 1500.
Redactie NNCZ Dichtbij:
Communicatie NNCZ
communicatie@nncz.nl
Vormgeving: Atie te Velde

- 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

Klantadviescentrum:
Telefoon: 0800-7076

