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“Verbinding
in coronatijd.”
Zorg en steun verlenen in crisistijd

Babbelen
in de Babbelbus

Gehaakte ‘kussens’
voor bewoners

Mantelzorg in
coronatijd

Voorwoord

Het “coronatijdperk” binnen de zorg
Uiteraard is dit magazine voor cliënten gericht op
corona. Het is ondenkbaar dat we het er niet over zouden hebben. Want wat heeft het tot nu toe veel impact
gehad op bewoners, cliënten, naasten, professionals
en vrijwilligers. Ook vandaag de dag zijn voor ons de
maatregelen nog steeds aan de orde. Gelukkig zijn er
bij ons al wekenlang geen nieuwe besmettingen meer
ontstaan. Helaas is dit wel het geval geweest en zijn er
ook bewoners aan corona overleden. Dit betreuren wij
zeer. Nogmaals veel sterkte gewenst voor de naasten
van deze mensen.

Inhoudsopgave

Ook zijn er meerdere professionals besmet geraakt, de
meeste hiervan zijn gelukkig weer hersteld maar er is
ook een aantal met nog steeds (forse) klachten.
Voor hen veel beterschap gewenst, geduld is hierbij een
groot goed.
We wisten en weten nog steeds niet veel over dit nog
niet te behandelen nieuwe virus. Velen hebben zich
inmiddels wel een mening gevormd hoe om te gaan
met het beperken van de verspreiding van het virus.
Voor de ene persoon worden de maatregelen als te
zwaar ervaren en voor de ander weer te licht. Wij
realiseren ons ten zeerste dat alle door ons opgelegde
maatregelen, op basis van richtlijnen van de landelijke
overheid, grote impact hebben en veel verdriet en
wellicht ook boosheid oproepen. Dit geldt voor zowel
de bewoners van het woonzorgcentrum als mensen
thuis en bezoekers van onze dagcentra.
Ik hoop dat we in Nederland, voordat er een mogelijke
tweede of derde uitbraak aan de orde is, met elkaar
slimme manieren bedenken om ook voor ouderen
en andere meer kwetsbare mensen tot een meer
individuele passende benadering van omgaan met het
aanwezige virus te komen. Voor nu wens ik ons
allemaal veel sterkte, kracht en nieuwe nabijheid toe!

Roeli Mossel, bestuurder NNCZ
Roeli.Mossel@nncz.nl
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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’.
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• Wonen in een aanleunwoning
•	Verblijf in één van onze
woonzorgcentra (verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg)
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Contact
Algemene informatie
nummer: 0528 200 200
www.nncz.nl / info@nncz.nl

Het coronavirus voelt als een overval. Het verlamt de hele wereld, het
dwingt om alles anders te doen. Corona beheerst het nieuws al maanden.
Kranten, tijdschriften, radio en tv; het gaat bijna nergens anders over.
We zien dat mensen in staat zijn om zich aan te passen: anders
werken, anders leren, anders samenleven. Maar ouderen ondervinden
wel de grootste last. De beschermende maatregelen die in en rondom de
verpleeghuizen noodgedwongen zijn getroffen grijpen diep in. Ook al kan
men in stapjes de teugels weer wat laten vieren, het werkt toch als een
vergaande inperking van de vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt.
Natuurlijk realiseren we ons het meest hoe alle beperkingen uitpakken
voor cliënten met dementie. Hoewel we het fijne daarvan niet weten.
De een zal nu meer rust ervaren, maar bij de ander kan verwarring en
onbegrip toeslaan.
Troost kun je putten uit al het goede. Uit al het mooie werk dat zorg
medewerkers verrichten, uit de grootse inzet door vrijwilligers en uit de
dankbaarheid die mensen uiten, meer dan ooit. Troostrijk zijn ook de
creatieve toepassingen om met computers en tablets (toch) contacten
te kunnen aanknopen.
Stilaan groeit de behoefte aan het normale leven. Ook al spreekt men
over ‘het nieuwe normaal’. Stilaan groeit de hoop op andere tijden waarin
ontmoetingen weer mogelijk worden. Hoop doet leven, ook al wordt het
samenleven wezenlijk anders.
De Cliëntenraad en de gebiedsraden putten troost uit de geweldige inzet
van medewerkers en vrijwilligers. En koesteren de hoop dat in de zomer,
al is het geleidelijk, weer ruimte ontstaat voor ontmoeting, vrolijkheid en
gezelligheid.
De Cliëntenraad van de NNCZ
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De NNCZ Babbelbus

“Ik was heel benieuwd
hoe hij zou reageren”
Afgezien van (beeld)bellen en een groet
via het raam hadden bewoners van
woonzorgcentra de afgelopen maanden
zeer weinig tot geen contact met
familieleden en naasten. Dit terwijl toch
een steeds grotere behoefte van
bewoners en naasten om in elkaars
nabijheid te zijn gesignaleerd werd.
Op een iets intensere manier dan alleen
via beeld, contact met elkaar te hebben
is natuurlijk veel fijner. Vanwege allerlei
hygiëne en veiligheidsredenen bleef dit
lastig, maar door op zoek te blijven gaan
naar mogelijkheden ontstonden er
creatieve en mooie oplossingen; de
‘NNCZ Babbelbus’ was geboren.
Mevrouw Elzinga maakt gebruik van de
Babbelbus om haar man te zien. ‘Mijn man
dementeert, iedere dag is verschillend.
Hij heeft vasculaire dementie dus het gaat
op en af met hem. Maandag 4 mei hadden
we voor het eerst een afspraak in de
Babbelbus. Ik was heel benieuwd hoe hij
zou reageren want we hadden elkaar al
zes weken niet meer gezien. Toen hij in de
rolstoel aankwam zag hij mij en ik kon aan
hem zien dat hij dat al mooi vond.
Vervolgens konden we tegenover elkaar
zitten in de bus met het plexiglas ertussen.
Het viel mij eerlijk gezegd mee hoe hij
reageerde. Hij werd niet kwaad of gefrus-
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treerd door het glas dat tussen
ons in zat. Wel wilde hij mijn hand
pakken maar dat was dan ook wel
weer grappig bedoeld. De laatste
keren keek hij weer wat meer
langs mij heen, waarna hij mij
vervolgens dan weer heel doordringend aankeek. Ik werd daar
zelf ook wat verdrietig van.
Het is fijn dat we elkaar weer
konden zien. De Babbelbus
vind ik een prachtige oplossing.
Afgelopen zondag kon ik voor het
eerst sinds tien weken weer naar
zijn appartement. Ik was blij dat
ik hem voor die tijd alweer gezien
had. Stel je voor dat die Babbelbus er niet was geweest, dan
was dat moment heel emotioneel

geweest, dat weet ik zeker.
Nu had ik me er op ingesteld dat
ik hem al had gezien, dus zondag
was hij heel rustig en hebben we
mooi bij elkaar gezeten, het was
geweldig.
Beeldbellen
Ook gaat vaak één van onze vier
kinderen mee naar de Babbelbus.
We wisselen elkaar dan af zodat
we allemaal contact met hem
houden. Dat wordt namelijk steeds
moeilijker. Hij heeft foto’s van ons
op de kamer, maar de namen vergeet hij zo nu en dan. Hij herkent
ons gelukkig nog wel. De kinderen
hebben ook via het beeldbellen
contact met hem. Ze maken wel
eens een filmpje van mij en dat

laten ze dan aan hem zien. Zelf
heb ik gewoon telefonisch contact
met hem.
Toen ik het bericht kreeg dat ik
niet meer bij hem op bezoek kon
komen vond ik dat heel erg.
Ik wist toen gelukkig nog niet
dat het zo lang zou gaan duren.
Mijn man weet dat niet. Gelukkig
maar. Ik bel hem bijna iedere dag
of de medewerkers van de afdeling bellen mij als hij onrustig is.
Ze zijn daar geweldig voor hem,
ik heb er alle lof voor. Deze week
ga ik weer drie keer naar de
Babbelbus en aankomende
zondag ga ik hem weer bezoeken
in het appartement. Dat is natuurlijk het mooiste. En dan zien we
wel weer verder.’

De NNCZ Babbelbussen staan bij alle woonzorgcentra van de NNCZ. Mevrouw Bakker
en haar broer hebben elkaar tijdens de coronacrisis ruim 6 weken niet gezien.
Ze genieten er enorm van dat ze elkaar nu weer van dichtbij zien en spreken.
‘Zes weken is best lang om alleen te zijn. Onze zus van 90 is vorige week overleden en
de begrafenis kon ik niet bijwonen. Mijn broer praat me in de bus bij en kan me de foto’s
laten zien. Ik ben blij dat we even samen kunnen zijn!’
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Verbinding in deze tijd van
dreiging van het coronavirus
Mijn naam is Violet Pot en
samen met Nannie Bos en
Anette Hofma vorm ik het team
geestelijke verzorgers binnen
de NNCZ. In dit artikel wil ik
stilstaan bij de grote veranderingen door het coronavirus en
de impact dat het met zich mee
kan brengen. Verbinding kan
hierin troostend en helpend zijn.
Ik zal toelichten hoe wij dit als
geestelijk verzorgers doen.

Door de uitbraak van het
coronavirus en de gevolgen van
de sociale beperking uit voorzorg voor verspreiding van het
virus, is de wereld waarin we
leven ongevraagd flink veranderd.
Doordat de ‘normale’ gang van
zaken ineens helemaal niet meer
zo normaal is, ervaren we des
temeer hoe waardevol het eigenlijk
is om iemand te mogen bezoeken
of bezoek te kunnen ontvangen,
zonder angst te kunnen werken
of om ‘een frisse neus’ te halen.
Dat ons dagelijks leven er nu heel
anders uit ziet vraagt veel van ons
allemaal.
Omdat we binnen de NNCZ
werken en leven met ‘kwetsbare’
mensen, is waarborgen van de
veiligheid van groot belang.
Zoals u vast gemerkt heeft, is
het ontvangen van bezoek en
het bezoek brengen aan uw
dierbare(n) zeer beperkt. Zo ook
het ontvangen van de mensen
die in de behandelende en
begeleidende disciplines
werken, zoals de geestelijk verzorger. Door deze maatregelen ligt
er echter wel een ander virus op
de loer. Koning Willem Alexander
verwoorde dit in zijn toespraak
van 20 maart met het ‘Eenzaamheidsvirus’. Omdat de dagen

“Verbinding maakt
dat we er niet ‘alleen’
voor staan. Het maakt
dat we ons ‘gezien’
en ‘gesteund’ voelen.”
alleen thuis, binnen in een woongroep in een woonzorgcentrum worden
doorgebracht, bestaat er een grote kans dat u zich af en toe
‘opgesloten’ en misschien wel eenzaam of angstig voelt. Ook kan het
zijn dat u, juist nu er weinig afleiding is, meer bent gaan nadenken over
uw leven en levensverhaal. Ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden
kunnen dan weer boven komen. Verlieservaringen die op dit moment spelen (denk aan verlies van sociaal contact, veiligheid, vertrouwen, gezondheid en controle), kunnen ook weer verlieservaringen uit het verleden en
levensvragen oproepen. Er kunnen vragen ontstaan waar u misschien
geen antwoord of oplossing voor heeft, maar wel elke dag mee moet
leven:

P	Hoe blijven ik en mijn dierbaren gezond?
P	Wanneer stopt dit verdrietige gevoel?
P Hoe kom ik deze dag door?
P	Hoe kan het dat de getroffen maatregelen mij boos maken?
P	Waarom durf ik niet meer te slapen?
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In tijden van corona beschouwen we de ander als
potentiële bron van besmetting. Tegelijkertijd
hebben we de ander juist heel hard nodig. ‘Verbinding’
is daarom in deze tijd waarin het coronavirus dreigend
aanwezig is, van groot belang. Verbinding maakt dat
we er niet ‘alleen’ voor staan.
Het maakt dat we ons ‘gezien’ en ‘gesteund’ voelen.
Het maakt dat we niet alleen zitten met onze vragen
en ervaringen, maar het kunnen delen. Verbinding kan
eigenlijk gezien worden als een remedie tegen het
hierboven genoemde eenzaamheidsvirus.

Ontmoeting – Stef bos
Je moet van twee kanten komen om
elkaar te ontmoeten
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.
Je moet geen doel voor ogen hebbenen je moet
laten gebeuren waarvoor je bang bent.
[…]
Je moet van twee kanten komen om
elkaar te ontmoeten.
Je moet je zelf in de ander durven zien
zonder in die ander te verdwijnen.

Binnen de NNCZ ben ik samen met twee collega
geestelijk verzorgers in dienst om mensen te ontmoeten, te begeleiden en te ondersteunen bij zingevingsen bestaansvragen. Ook in deze onzekere en sociaal
moeilijke tijd van dreiging door het coronavirus, zijn
we ervoor om iedereen die daar binnen de NNCZ
behoefte aan heeft. Wij ondersteunen ook bij de
vragen en moeilijkheden die deze tijd kan oproepen.
Om de veiligheid te waarborgen verliep deze
verbinding op de afgelopen maanden via digitale weg,
doormiddel van (beeld)bellen en onze vlogs.

“Op bezinnende wijze
proberen we de beleving
van mensen in woorden
en beelden te vatten”

Deze vlogs zijn korte filmpjes voor alle betrokkenen
van de NNCZ, waarin we stilstaan bij een bepaald
thema. Om de dag wordt een nieuw filmpje geplaatst
(te bekijken via de website van de NNCZ of het
YouTube kanaal van de NNCZ) dat zowel individueel
als in groepsverband kan worden bekeken. Op
bezinnende wijze proberen we de beleving van
mensen in woorden en beelden te vatten met passende liedjes en teksten, metaforen, levenswijsheden,
uitleg bij feestdagen en toepasselijke waarden. Vaak
komen er in de vlogs vragen naar voren waar u zelf
weer verder over kunt nadenken of met anderen
over door kunt praten. Wij stellen het erg op prijs om
feedback op- en ideeën voor de vlogs van u te krijgen!
Graag worden we laagdrempelig benaderd. Dus laat
het ons -liefst via de mail- weten als we iets voor u
kunnen betekenen.
Via deze weg willen wij u laten weten dat we er voor
u zijn en u uw persoonlijke ervaringen met ons kunt
delen. We zullen met aandacht naar u luisteren en
samen de betekenis ervan onderzoeken. Laten
we met elkaar in verbinding blijven, juist in deze
ingewikkelde coronaperiode!
website: www.nncz.nl/vlog-geestelijk-verzorgers
e-mail: grp.geestelijkverzorging@nncz.nl

7

Meneer Bink:

“Je weet niet wat je boven
het hoofd hangt”
Meneer Bink (84 jaar) woont anderhalf maand
in woonzorgcentrum Gockingaheem in
Noordbroek, wanneer de landelijke overheid
besluit de deuren van alle verpleeghuizen te
sluiten in verband met het coronavirus.
Op het moment dat dit interview plaatsvond,
zijn de deuren inmiddels ruim negen weken
gesloten.

Hoe het met meneer Bink gaat?
‘In principe wel redelijk goed. Soms heb ik momenten
dat ik angstig ben, maar gelukkig heb ik afgelopen
nacht heerlijk geslapen. De sluiting betekent een
hoop ellende. Mijn vrouw en zoon mochten weken
lang niet bij mij komen. Inmiddels mag aankomende
week mijn vrouw weer één keer in de week bij mij op
bezoek, dat is fijn, maar ik vind het jammer dat mijn
zoon niet mee mag komen.
Ik mis de vrijheid om gewoon weer even de natuur
in te kunnen en het kunnen kaarten in het restaurant
met kennissen. Het is akelig, ik mis het.
Mijn vrouw en zoon heb ik gelukkig nog wel
afzonderlijk van elkaar gezien en gesproken in de
Babbelbus, en ze komen regelmatig even voor het
raam zwaaien als ze de schone was brengen. Ook
maak ik af en toe gebruik van het beeldbellen, maar
ook gewoon bellen doe ik nog vaak. Dertig minuten
geleden belde mijn vrouw nog, even vragen hoe het
met mij was, hoe ik heb geslapen.

Frustratie
Het is heel frustrerend dat de deuren gesloten zijn.
Aan de ene kant is het goed, aan de andere kant is
het niet leuk voor de mensen. Je contacten zoals
je die op de normale manier gewend bent worden
verbroken, je weet niet waar je aan toe bent. Als je
naar de dokter moet, moet je weer speciale afspraken
maken. Ik vind het erg voor de medewerkers die de
afgelopen periode in de knel kwamen met de kinderen
thuis. Die mensen kregen dubbel zo veel klappen.
In het woonzorgcentrum voor de extra zorgen, maar
ook thuis met de kinderen die niet naar school
konden. Heel frustrerend voor die mensen. En voor
mij persoonlijk? Ja voor mij is het ook frustrerend,
ik denk regelmatig; wat hangt er nu weer boven
mijn hoofd? Je moet het zien als een aankomende
bui die zo losbarst, je weet niet wat er gaat gebeuren.
En dat is spannend.’

Om meer mijn rolstoel uit te kunnen kreeg ik
fysiotherapie, maar omdat de fysiotherapeut niet
meer in het woonzorgcentrum mag komen, krijg ik
tijdelijk geen therapie meer. Hierdoor heb ik minder
bewegingsvrijheid en daardoor word ik angstig. Ook
mijn afspraken in het ziekenhuis worden verplaatst.
Ik had gister eigenlijk heen gemoeten voor mijn
pacemaker maar dat gaat niet door. Gelukkig word
ik hier goed in de gaten gehouden door de zorg
medewerkers. Ze controleren mijn hartslag, mijn
temperatuur wordt opgenomen en maandelijks krijg
ik een bloedcontrole.
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De kracht van
het ‘kussen’
Een steuntje in de rug!
Vaak mis je pas iets als het er
niet meer is of als het niet meer
kan. Zoiets simpels als bij elkaar
op bezoek gaan, elkaar even
vastpakken of elkaar een kus
geven. Door de aangescherpte
maatregelen van de overheid
tijdens de coronacrisis kon dit
even niet meer. Sommige mensen
voelden zich daardoor extra alleen
en eenzaam. Veel mensen namen
het initiatief om iets te doen voor
onze medemens. Iets kleins, iets
tastbaars, een steuntje in de rug
omdat een fysieke omhelzing niet
meer kon en kan. In navolging van
de ‘grootste gehaakte deken van
de wereld’, worden er nu kussens
gemaakt van vierkante gehaakte
‘oma’s vierkantjes’ de zogenaamde ‘granny’s’ om iedereen die een
steuntje in de rug nodig heeft een
kussen te geven nu het fysiek
omhelzen even niet kan.
Het landelijke initiatief werd
geadopteerd door de NNCZ.
Buurtbewoners, medewerkers,
vrijwilligers en cliënten gingen
aan de slag om de granny’s te
maken. Leuk om te maken en leuk
om te geven. En dat bleek; vele
honderden granny’s werden voor
de deuren van de woonzorgcentra
van de NNCZ in de klaargezette
kratten afgeleverd. Maar ook per

post ontvingen we vele granny’s
waar vervolgens kussen van zijn
gemaakt.

Op facebook werd een challenge
gestart (facebook pagina; De
kracht van het kussen). Een uitdaging om zo veel mogelijk granny’s
te maken. Met iedere dag een
ander soort granny om te maken.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van de NNCZ zorgen er
voor dat van de granny’s kussens
worden gemaakt die op de juist
plek terechtkomen. Maar iedereen
kan meedoen en iemand die het
nodig is een kussen geven.
Janny Nijland is één van de
vrijwilligers die zeer actief is in
het maken van de kussens. De
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granny’s die gemaakt worden,
neemt zij mee naar huis om om te
toveren in mooie kussens. In totaal
heeft ze er al ruim 50 gemaakt.
Jannie; ‘het is heel leuk om samen
met elkaar de kussens te maken,
je kunt mensen die alleen zijn nu
even niet meer een knuffel geven,
maar wel een kussen! Als je ziet
wat het met eenzame mensen
doet, dan haak je snel weer door.
We streven er naar om zoveel
mogelijk mensen die eenzaam
zijn een kussen te geven!’.
Gerrie Drogt, al jaren vrijwilliger
bij de NNCZ, haakte fanatiek mee
met de ‘grootste gehaakte deken’.
Ze gaf aan: ‘ik mis het contact
met de bewoners. Die missen af
en toe een knuffel. Het uitdelen
van de kussens is heel waardevol;
mensen glunderen dan heerlijk.
Ze gaan weer met een glimlach
op het gezicht terug naar huis.
Dat doet mij goed. Er werden
ook kussens uit de buurt aange
leverd. Dat is natuurlijk fantastisch; buurtbewoners die zich
inzetten om mensen die eenzaam
zijn door deze periode te helpen.
Het haken van de granny’s en
het in elkaar zetten van de kussens heeft zeker voor verbinding
gezorgd.’

Mijn eerste reactie na dat
gesprek was; weet je wat,
ik laat mij insluiten in het
woonzorgcentrum. Ik blijf bij
mijn vrouw, dan ben ik
tenminste bij haar.
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Gerrit Hartman:

Ook mantelzorgers
gaan door een moeilijke tijd
De maatregelen rond het coronavirus treffen veel mensen.
Niet alleen worden ouderen getroffen, maar ook hun
mantelzorgers gaan door een moeilijke tijd. Gerrit Hartman
(net 80) is één van die mantelzorgers. ‘Normaal’ bezoekt hij
eind van de middag dagelijks zijn vrouw die door de ziekte
dementie 4 jaar geleden in Woonzorgcentrum de Zonnehof in
Haren is komen wonen. Hij verleent hand- en spandiensten
voor en na het eten en blijft tot ’s avonds laat om met zijn
vrouw en soms met andere bewoners een spelletje te doen,
te lezen of gezamenlijk een wandeling te maken. Vanaf het
moment dat de woonzorgcentra ‘dicht’ gingen, was dat
dagelijkse bezoek niet meer mogelijk.
‘Op 19 maart sprak ik ’s avonds
iemand die aangaf dat die dag
erna het Woonzorgcentrum
De Zonnehof in Haren dicht zou
gaan. Natuurlijk had ik de correspondentie hierover wel ontvangen
en was ik op de hoogte maar toch
had ik nog niet goed nagedacht
over de gevolgen en de implicaties. Mijn eerste reactie na dat
gesprek was; weet je wat, ik laat
mij insluiten in het woonzorg
centrum. Ik blijf bij mijn vrouw,
dan ben ik tenminste bij haar.
“Het zou wellicht niet
meevallen”
Ik heb toen daadwerkelijk mijn
tas met kleding gepakt, een
boodschapje gedaan en ben naar
Woonzorgcentrum de Zonnehof
getogen. Daar heb ik een
onderhoud gehad met de
gebiedsleidinggevende. Die gaf
aan dit prima te vinden en mij de
ruimte te geven om bij mijn vrouw
te blijven. Hij gaf wel aan dat het
me wellicht niet mee zou vallen.
Na overleg besloot ik te blijven.
Op mijn eigen voorwaarde dat ik
‘de zorg’ en mijn vrouw niet in de

weg wou lopen. Als dat zou
gebeuren, zou ik gaan. Om eerlijk
te zijn; na een paar dagen had ik
het bekeken. Daarnaast was ik
24 uur per dag op de afdeling.
Niet alleen bij mijn vrouw maar
ook bij alle medebewoners. Ook
voor mij als ingeslotene was er
vanzelfsprekend geen ruimte om
naar beneden of naar buiten te
gaan. Ik was gehouden aan het
verblijven op de afdeling. Ik ken
de medebewoners van mijn vrouw
door en door. Ik kwam er tot voor
het coronavirus uitbrak iedere
dag en heb met iedereen altijd
gesprekken gevoerd. Ik doe van
alles met ze; spelletjes, foto’s
kijken, boeken doorlezen etc.
Bewegingsvrijheid
Maar om er 24 uur per dag te
wonen is toch anders. Mijn bewegingsvrijheid was opeens beperkt
tot een maximaal aantal vierkante
meters. Ik kon niet zomaar even
naar de receptie of naar buiten
voor een ommetje. In overleg met
de gebiedsleidinggevende ben ik
weer naar huis gegaan. Hoe zwaar
mij dat ook viel. Vier jaar geleden
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hebben we met veel moeite en
verdriet besloten dat het voor mijn
vrouw beter was om in Woonzorgcentrum De Zonnehof te wonen,
die beslissing viel mij destijds
zwaar. Eenzelfde gevoel kwam
nu weer naar boven; ik liet haar
weer alleen en ik moest op een
bepaalde manier weer afscheid
nemen. Achteraf ben ik blij dat ik
het in ieder geval geprobeerd heb.
Wat mij goed doet en wat mij nu
helpt is te zien hoe medewerkers
met haar en met andere bewoners
omgaan. Hoe goed ze verzorgd
worden en hoeveel liefde en
aandacht ze krijgen. Dat verzacht
de omstandigheden een beetje.
Toch mis ik het contact dat we
dagelijks hadden natuurlijk enorm.
Dat gemis is met beeldbellen niet
op te lossen.
NNCZ Babbelbus
Inmiddels ben ik een paar keer
met mijn vrouw in de ‘NNCZ
Babbelbus’ geweest. Dat is fijn,
je bent fysiek toch iets dichter bij
elkaar. Maar je blijft op afstand
met elkaar communiceren. Ik kan
niet even haar hand pakken of een
arm om haar heen slaan. Het is
een goed alternatief en een mooi
initiatief; toch kan ik niet wachten
tot we weer terug gaan naar een
meer normale situatie en tot het
moment dat ik aan het eind van
de middag naar mijn vrouw kan
gaan om samen van het eten en
de avond te genieten.

Ansichtkaarten

Bloemen in Hollandscheveld

Veel ansichtkaarten zijn er in het voorjaar geschreven.
Kinderen van de Titus Brandsma School in
Hoogeveen hebben hun steentje daar zeker aan
bijgedragen. Ze schreven en versierden maar liefst
100 mooi gekleurde kaarten met een groet aan
bewoners in /de woonzorgcentra
van de NNCZ.

Het is een bijzondere tijd, helemaal voor onze
cliënten in de woonzorgcentra van de NNCZ. Om
al deze mensen toch een hart onder de riem te
steken werd er in korte tijd enorm veel georganiseerd door mensen die onze bewoners een warm
hart toedragen. Kleinkinderen, sportgroepen,
artiesten; ze kwamen allemaal met fantastische
ideeën om de coronaweken op een positieve
manier te verzachten. Een compilatie van allerlei
activiteiten op en rond onze woonzorgcentra.
Deze compilatie is niet compleet; er zijn
ontzettend veel initiatieven geweest.
We bedanken iedereen die een
positieve bijdrage heeft
geleverd aan het welzijn van
onze bewoners in deze
moeilijke tijd.

Hartverwarmende
acties, spontane optredens
en veel aandacht
FC Emmen fleurt
Woonzorgcentrum
Beatrix op
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Stichting Naoberschap United
is de maatschappelijke
afdeling van FC Emmen.
Met de spelersbus van
FC Emmen bezocht de
stichting de bewoners van
Woonzorgcentrum Beatrix in
Hollandscheveld om ze een
beetje op te fleuren en een
hart onder de riem te steken.
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Paasbrunch
Woonzorgcentrum Beatrix
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Ondernemers uit Hollandscheveld e.o. schonken
rond Pasen de bewoners van Woonzorgcentrum
een heerlijke Paasbrunch. De bewoners genoten
met zichtbare
teugen van alle
lekkernijen.

Het is een bijzondere tijd, helemaal voor onze cliënten in de woonzorgcentra van de NNCZ.
Om al deze mensen toch een hart onder de riem te steken werd er in korte tijd enorm veel georganiseerd
door mensen die onze bewoners een warm hart toedragen. Kleinkinderen, sportgroepen, artiesten;
ze kwamen allemaal met fantastische ideeën om de coronaweken op een positieve manier te verzachten.
Een compilatie van allerlei activiteiten op en rond onze woonzorgcentra. Deze compilatie is niet compleet;
er zijn ontzettend veel initiatieven geweest. We bedanken iedereen die een positieve bijdrage heeft
geleverd aan het welzijn van onze bewoners in deze moeilijke tijd.

Bewegen in
Grijpskerk klonk het

zwaaien!’,
‘En nu gaan we
rk.
straat in Grijpske
door de Murlinck
n
aanleunwoninge
Bewoners van de
trum de Nieuwe
van woonzorgcen
hun balkon en
Wierde staan op
armen heen en
zwaaien met hun
les in bewegen
weer. Ze krijgen
uten nu
van fysiotherape
itt
ze meer stilz en
dan anders.

13

Coronatijd is een
bijzondere tijd!
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Voor iedereen is de coronatijd een bijzondere tijd. Voor onze cliënten en hun naasten,
maar ook voor onze professionals. Zij proberen er alles aan te doen om goede zorg te
verlenen, maar ook om de eenzaamheid die mensen door de isolatie kan ontstaan tegen
te gaan. Monique Kroezen is Senior Verpleegkundige en werkt in de coronatijd op een
afdeling waar besmettingen met het Covid-19 virus zijn ontstaan.

Het was een gekke tijd met veel
emoties; er waren cliënten die
besmet waren, maar natuurlijk ook
cliënten die helemaal gezond waren.

‘Op een gegeven moment ben ik gevraagd te komen
werken op een woongroep waar het virus een aantal
bewoners had besmet, waardoor iedereen binnen de
woongroep ook in individuele isolatie was geplaatst.
Ik ben met name gevraagd om bij te dragen aan het
mentaal welbevinden van zowel cliënten als mede
werkers. Het is niet niks om in isolatie te wonen en
te verblijven, maar zorg verlenen onder deze
omstandigheden is ook lastig. Ik heb geen moment
getwijfeld om aan de slag te gaan op de betreffende
woongroep. Ik zag collega’s hard werken, maar ik
zag ook de ongerustheid en teleurstelling als er een
besmetting bijkwam. Ook een klein aantal
professionals raakten besmet en dat had weer
impact op het totaal van de vaste groep professionals.
Eenmaal aan het werk op een plek waar besmetting
voorkomt, maakt het onmogelijk om ergens anders
nog weer aan het werk te gaan.
Bewegingsvrijheid
Het was een gekke tijd met veel emoties; er waren
cliënten die besmet waren, maar natuurlijk ook
cliënten die helemaal gezond waren. Voor die mensen
was het misschien wel net zo zwaar. Toch gezond
maar geen bewegingsvrijheid. Verzorgend personeel
kwam ook bij deze mensen voor de verzorging in
volledige beschermende middelen: pak, masker
en bril op. Dat was voor zowel de bewoners als de
medewerkers soms moeilijk. Even tijd maken voor
een praatje en ondersteuning bieden in de vorm van
een gesprek deed bewoners goed. Ook al leek je op
een mummie; met je ogen kun je heel veel doen en
goed contact met mensen maken.
Dementie
Aan de andere kant zag ik ook dat sommige
bewoners met dementie door de weinige prikkels die
ze op een dag ervaarden wonderbaarlijk wel gedijden
in de isolatie situatie, waarbij niet altijd duidelijk wordt
of er gemis wordt ervaren. In de periode dat ik op de
woongroep heb gewerkt, heb ik zoveel mogelijk het
gemis van bezoek van familie proberen op te vangen.
Bij sommige bewoners kwam er voor de corona
periode dagelijks familie over de vloer. Als dat opeens
wegvalt, ligt eenzaamheid op de loer. Serenades voor
het raam en beeldbellen waren mooie alternatieven
maar er gaat niets boven echt fysiek contact. Ik hoop
voor alle cliënten dat we weer snel terug kunnen keren
naar een ‘normalere’ situatie.
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Feiten en cijfers
coronavirus COVID-19
P	Het internetgebruik onder ouderen
is flink toenemen door corona.
Bijna de helft is vaker gaan
beeldbellen.
P	Bijna 10.000 ouderen zijn besmet
geraakt met het coronavirus.
P	In 40% van de verpleeghuizen in
Nederland zijn coronabesmettingen
geconstateerd.

Tijdlijn corona
MAANDAG
27 FEBRUARI

VRIJDAG
6 MAART

MAANDAG
9 MAART

DONDERDAG
12 MAART

MAANDAG
16 MAART

De eerste
coronabesmetting in
Nederland is
vastgesteld.

Eerste
Nederlandse
dode als gevolg
van corona

Geen handen
meer schudden

Blijf thuiswerken,
behalve in vitale
functies zoals
de zorg

Sluiting
dagbesteding
+ restaurants
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De belangrijkste klachten die vaak voorkomen
bij COVID-19 zijn (RIVM):
Verkoudheidsklachten
(zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak
zonder neusverstopping)

Maatregelen om de verspreiding van COVID-19
tegen te gaan (RIVM):

Was je handen
regelmatig

Hoest en nies
in de binnenkant
van je elleboog

Schud geen
handen

VRIJDAG
20 MAART

MAANDAG
6 APRIL

MAANDAG
11 MEI

De deuren van
de woonzorgcentra sluiten,
bewoners
mogen geen
bezoek meer
ontvangen

Flinke toename
coronapatiënten
in
verpleeghuizen

Start pilot
verruiming
bezoekers
regeling
woonzorgcentra

Zorgpersoneel
met symptomen
mogen getest
worden

Gebruik
papieren
zakdoekjes

MAANDAG
25 MEI
TOT
MAANDAG
15 JUNI
Bewoners
woonzorgcentra
mogen één
vaste
bezoeker
ontvangen
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Houd 1,5 meter
afstand van
anderen

DONDERDAG
11 JUNI

MAANDAG
15 JUNI

Geleidelijke
verruiming
in de
dagbesteding

Bewoners
woonzorgcentra
mogen meer
dan één vaste
bezoeker
ontvangen

De NNCZ Dichtbij Puzzel
In dit nummer van
NNCZ Dichtbij weer 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 juli
ingestuurd worden.
De prijs is een overheerlijke
NNCZ slagroomtaart!
De oplossing van de vorige
puzzel was; lente.
Uit de vele reacties en
inzendingen hebben we één
winnaar geloot: Mevrouw Slob uit
Noordbroek. Van harte en geniet
van de heerlijke taart!

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

32.
49.
3.
23.
38.
5.

Horizontaal:
1. Cobra
4. Breigaren
8. Wettelijke aansprakelijkheid
9. Stof
10. Afzender
11. Japans bordspel
12. Voormiddag
14 Ruzie (pop.)
16. Omroep
18. Cinema
20. Mannequin
22. Voorstel
24. Bouwland
27. Aard
29. Overhalen
31. Omroep
32. Installatie waardoor je
met je gsm handenvrij kunt
bellen in de auto
35. Rivier in Frankijk
38. plotseling zeer heldere ster
39. Loodkleurig
41. In samenwerking met
43. Rivier in Italië
44. Rivier in Brabant
45. Kwab, lel
47. Groente
49. Onroerend goed
50. Been
51. Keizer
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Verticaal:
1. Huisdiertje
2. Buitenlandse Zaken (afk)
3. Vers
4. Sciencefiction
5. Werelddeel
6. Ik
7. Vat
10. Atmosfeeroverdrunk
13. Bordspel
15. Daar
17. Amandelkoekje
18. Cultuurstijl
19. Stuurboord
21. Godin van de jacht
23. Afrikaans dier
25. Neon
26. Grieks eiland
28. Verlof
30. Meester
33. Radon
34. Elpenbeen
36. Hoofdstad van Noorwegen
37. Deel van het skelet
39. Dierengeluid
40. Gemalin van Aegir
42. Zangvogel
46. Okay
48. Dierengeluid

Vrijwilliger in beeld
“De zin van het bestaan
is te vinden in de ogen van
de ander die hulp vraagt.
Het leven krijgt betekenis
door de relatie die je met
een ander hebt.”

Rikkerdien van der Molen:
“Ouderen hebben een enorme
levenservaring waar ik iets van kan leren”
Sinds 2011 verricht Rikkerdien van der Molen vrijwilligerswerk bij
De Zonnehof in Haren. ‘Ik heb altijd een drukke baan gehad.
Dat geeft veel structuur aan het leven. Toen ik stopte met werken,
wilde ik opnieuw die structuur vinden. Mijn moeder was eerder een
bezoeker van de dagbesteding in De Zonnehof en omdat ik gedij
in kleinschalige situaties ben ik vrijwilligerswerk bij De Zonnehof
gaan doen.
Ik vind het belangrijk om een betekenis en zinvol leven te leiden.
De zin van het bestaan is te vinden in de ogen van de ander die hulp
vraagt. Het leven krijgt betekenis door relatie die je met een ander
hebt. Dit geldt ook voor de dagbesteding. Mensen komen om gezien
en gehoord en gerespecteerd te worden, maar vooral om begrepen
te worden. Dat is essentieel.’

19

‘In verband met het sluiten van
de dagbesteding, werk ik nu twee
dagen in de week op de receptie.
Het is welkome afleiding in deze
coronatijd. Het werk op de receptie
is interactief; de telefoon gaat, de
sluisdeur moet open, er komt
bezoek en er loopt iemand langs.
Op twee momenten op de dag
is het voor naasten mogelijk om
spullen te halen en brengen bij
het woonzorgcentrum. Ik zorg er
vervolgens voor dat de spullen bij
de bewoners terecht komen. Sinds
bewoners weer één bezoeker
mogen ontvangen, heet ik ze
welkom en instrueer ik ze voor het
bezoek aan hun naaste. Na het
bezoek hoor ik vaak hoe fijn ze het
hebben gevonden om hun ouder
weer even te zien.’
‘Wat ik leuk vind aan het vrijwilligerswerk is dat je structureel
contact opbouwt met mensen.
Je kent de namen van de kinderen,
je weet waar de nichtjes wonen,
dat er een zoon van 60 overleden is,
er weer een achterkleinkind komt;
vreugde en verdriet leven naast
elkaar. Daarnaast vind ik de wederkerigheid op de dagbesteding fijn,
mensen vragen ook hoe het met
mij gaat, hoe het ervoor staat met
de kas en hoe het met mijn man
gaat. Ouderen hebben een enorme
levenservaring waar ik wat van kan
leren. Je moet de mensen nemen
zoals ze zijn en niet zoals ze zouden
moeten zijn.’

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 vier 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

