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“Mee blijven doen
en de dag
samen waardevol
invullen!”

De draad oppakken in tijden van corona

Een waardevolle dag
in Hollandscheveld

Mijmeren op het
mijmerbankje

Levensloopbestendig
wonen in Vledder

Voorwoord

Alertheid rondom het coronavirus nog steeds
noodzakelijk

Inhoudsopgave

Gelukkig is er de afgelopen maanden wat meer
bewegingsvrijheid geweest voor iedereen. Tegelijkertijd
is een grote alertheid op het voorkomen van een
besmetting met het coronavirus nog steeds aan de orde.
Op dit moment zien we dat het aantal mensen
(zowel cliënten als medewerkers) met klachten zoals
verkoudheid, keelpijn (of andere mogelijk bij Covid-19
horende klachten) zeer snel getest worden. Dat is erg
fijn, hierdoor kunnen we sneller acteren wanneer iemand
wel besmet is geraakt en trachten te voorkomen dat de
besmetting zich gaat uitbreiden. Met z’n allen hebben
we in Nederland geleerd van datgene wat de afgelopen
maanden zich heeft voorgedaan, tegelijkertijd is er ook
nog steeds veel niet bekend en doen we nog steeds weer
nieuwe kennis op. Wij hebben ons de afgelopen periode
zoveel mogelijk voorbereid op een mogelijke “tweede
golf”, voor zover dat kan uiteraard en we net als iedereen natuurlijk hopen dat het zich niet voor gaat doen.
Naast onze dagelijkse zorgverlening en de aandacht
voor (blijvende) corona-effecten zijn er gelukkig
ook nog andere zaken aan de orde geweest in onze
organisatie. Een aantal willen we graag met u delen.
We zijn trots dat we samen met de Dorpscoöperatie
HOLLANDSCHEVELDVERBINDT en de gemeente
Hoogeveen een nieuwe vorm van dagbesteding op
kunnen zetten, hierdoor verwachten we dat er meer
mensen gebruik van kunnen maken, dat de invulling
van de dagbesteding meer afgestemd is op het individu
en ook nog goedkoper is. Ook in Vledder werken we
volop samen met dorpsbewoners, lees over het prachtige
initiatief daar. Of over het onderzoek dat we gaan doen
met de VRelax bril. Alles in het teken van verbetering
van zorg en het toekomstbestendig maken van zorg!
Ik wens u veel leesplezier en blijf alert!

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
uitgangspunt. 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 (verpleeghuisen verzorgingshuiszorg)
Contact
Algemene informatie
nummer: 0528 200 200
www.nncz.nl / info@nncz.nl

Column
Cliëntenraad
Andere manieren
Corona; je wilt er liever niet (meer) over praten, maar er is geen ontkomen
aan. In een half jaar tijd is de wereld ingrijpend veranderd. Corona heeft
alles in de war geschopt, op de kop gezet. We hoopten dat we het virus
wel de baas zouden worden en natuurlijk moeten we dat blijven hopen.
Maar voor nu geldt nog altijd dat het gevaar van besmettingen nog lang
niet geweken is.
De zorg voor kwetsbare en afhankelijke ouderen is ingrijpend veranderd.
Cliënten en hun naasten moesten zich neerleggen bij ingrijpende maatregelen, waardoor gebruikelijke bezoekjes en contacten niet meer konden.
Vooral de fysieke nabijheid van familieleden en zorgmedewerkers heeft
daaronder ernstig te lijden gehad. We moeten nu inzien dat veel van wat
gewoon was, niet meer terug zal keren: we geven elkaar geen hand, geen
knuffel, geen zoen en houden afstand: anderhalve meter. Bij alle vormen
van aanraking rijzen vragen: mag dit wel? Kan dit wel? Hoe onwennig
en naar voelt die afstandelijkheid! Door mondkapjes en speciale
beschermende kledij geldt daarenboven aldoor een waarschuwing:
oppassen!
We zijn ons gaan realiseren dat door alle maatregelen belangrijke uitingen
van hartelijkheid niet goed mogelijk zijn. Wat komt daarvoor in de plaats?
Vinden we andere krachtige manieren om liefde en zorgzaamheid te
uiten en te ervaren? Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg spreekt over
‘persoonsgerichte’ zorg en ondersteuning. De vormgeving van die zozeer
gewenste persoonsgerichte aandacht is een fikse en altijd aanwezige
uitdaging voor mantelzorgers, maar evenzo voor liefdevolle professionals
en toegewijde vrijwilligers!
We moeten ons ermee verzoenen dat allerlei gedrag en gewoontes niet
meer kunnen. We moeten met kracht op zoek naar andere manieren om
onderlinge genegenheid en warmte te ervaren. In de (verpleeghuis)zorg
geldt: altijd weer nieuwe uitdagingen.
De Cliëntenraad van de NNCZ
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Markeringsmoment - Mijmerbankje
‘De mug en de vlieg gingen naast elkaar tegen een bankje zitten. De mug haalde een boek met gedachten
tevoorschijn en begon het mijmerend door te bladeren. ‘Kijk,’ zei hij, halverwege het boek, ‘in díe gedachten
verzink ik altijd.’ De vlieg bekeek de gedachten van boven naar beneden. Hij kende ze wel.
Mooie gedachten waren het. ‘Sla eens om,’ zei hij. Zij kropen dicht bij elkaar en keken verder in het boek.
‘Wat is dat voor gedachte?’ vroeg de vlieg en wees een dikke kronkelige gedachte aan. ‘Dat is een slechte
gedachte,’ zei de mug. ‘Heb jij die nooit?’ ‘Nee,’ zei de vlieg, aarzelend, ‘zo’n gedachte kan ik me niet herinneren.’
‘O,’ zei de mug. ‘Je wordt helemaal rood van binnen van die gedachte, als je hem lang genoeg hebt.’
‘Nee,’ zei de vlieg toen. ‘Die gedachte heb ik nooit.’ Want hij was nog nooit van binnen rood
geweest. Dat wist hij zeker. Zo bladerden zij verder en zagen nog talloze gedachten.
Diepe gedachten, zware gedachten, een paar zwarte gedachten - ‘dat zijn noodlottige
gedachten,’ zei de mug die het boek goed kende - en ook luchtige, lichtblauwe en rare
gedachten. ‘Ik wist niet dat er zoveel gedachten waren,’ zei de vlieg, toen de mug de
laatste bladzijde omsloeg. ‘Ja,’ zei de mug. ‘En dit is nog maar deel één.’
Vrij naar Toon Tellegen – Langzaam, zo snel als zij konden (1990)

Het mijmerbankje; waarom?
We hebben gezocht naar een markeringsmoment
waarbij we stil staan bij de betekenis van de corona
periode; bij dat wat heeft plaatsgevonden en
tegelijkertijd bij de onzekerheid dat het nog niet is
afgesloten. Wij gaan het markeringsmoment vorm
geven door het plaatsen van een ‘mijmerbankje’,
een bankje in de buitenlucht dat wordt voorzien van
herinneringsplakkaat. Onder ‘mijmeren’ wordt
‘je beraden’, ‘bespiegelen’, ‘bezinnen’, ‘nadenken’,
‘peinzen’, ‘reflecteren’, ‘reminisceren’, ‘stil staan’
verstaan.
In plaats van ‘stil staan’ kan iedereen letterlijk even
op- of bij het bankje stil gaan zitten om ruimte te
geven aan de eigen mijmeringen. Een bankje dat,
zoals in het verhaal van Toon Tellegen, plaats en
ruimte biedt aan al onze mijmeringen; ‘licht of zwaar’,
‘kronkelig of recht’ of ‘om in te verzinken’.’

Op verzoek van de NNCZ hebben de geestelijk
verzorgers een invulling bedacht om met elkaar ritueel
vorm en aandacht te geven aan de onzekerheid, angst,
ziekte en verlies rondom het coronavirus. Hierbij zijn ze
zich vooral gaan richten op de gebieden waar sprake
is geweest van heftige besmetting en/of overlijden om
stil te staan bij zowel de mensen die zijn overleden
als bij de mensen die in quarantaine hebben moeten
verblijven of aan het werk waren.
Als we één van de geestelijk verzorgers vragen wat de
beweegreden is achter het mijmerbankje, antwoordt
zij; ‘Meestal wordt een ritueel ingezet wanneer een
bepaalde periode is afgesloten. Het coronavirus echter
zal langere tijd kunnen blijven ‘opvlammen’ waardoor
afsluiting van de periode daarom nog niet aan de orde
is en de betekenis in zijn geheel nog niet te vatten is.

“Een bank, een plek om te mijmeren
over het ‘tot nu toe’, ‘hoe nu verder’ en
bovenal het ‘vandaag’.
Hoe een virus ons isoleert en tegelijkertijd verbindt”
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Cliënten hebben hun mijmeringen
raak weten te verwoorden:
“Een mijmerbankje, ik vind dat mooi. Als er iets ergs gebeurt zoals het
coronavirus dan is het fijn dat er iets gedaan wordt. Een bankje is maar
een bankje, een stuk hout. Maar het gaat om de betekenis van het bankje,
dat gaat een stuk dieper. Als ik zo mijmer dan denk ik aan de over
rompeling. Het coronavirus overrompelt de mens. Het is vlak naast ons.
Het kan ons allemaal overkomen. Probeer daarom te geven. Kijk wat je
een rijk mens maakt, ondanks de ellende. Probeer dat in moeilijke tijden
niet te vergeten. Kijk ook om naar elkaar. We zijn niet alleen voor onszelf
op de wereld. ”

“Hier vind ik rust (op het bankje).
Kijken naar de mooie dingen.
Het zijn de kleine dingen die het
doen. Weer naar buiten kunnen en
weer contact met mensen hebben.
Ik zie de mensen weer!”
(Mijmeringen van een cliënt in
De Weide Hoogeveen)

(Mijmeringen van een bewoner van Woonzorgcentrum Wolfsbos)

In oktober zullen de mijmerbankjes geplaatst worden, waarschijnlijk op
de nationale bezinningsdag die is aangekondigd door premier Rutte.
Hoe we vorm gaan geven aan de plaatsing van het bankje is afhankelijk
van de ontwikkelingen en de geldende maatregelen. We hopen dat de
coronaperiode gauw helemaal achter de rug zal zijn en de bankjes een
plaats van ‘terugblikken’ worden.
Nannie Bos, Annette Hofma en Violet Pot,
geestelijk verzorgers NNCZ
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Foto mijmerbankje:
Een mijmerbankje zoals elders in
het land. In één van de volgende
nummers van NNCZ Dichtbij
laten we een foto zien van het
daadwerkelijk geplaatste bankje.

Elkaar ontmoeten in Hollandscheveld
“Samen een waardevolle dag hebben,
activiteiten ondernemen en met elkaar
koffie drinken en samen te eten! ”
Dit is vanaf september voor iedereen uit Hollandscheveld en omstreken weggelegd. De deuren van Woonzorgcentrum Beatrix staan voor
iedereen open. Er is geen indicatie meer nodig. Zelf beslissen of u
één of meer dagen in de week samen met anderen wilt doorbrengen
in Woonzorgcentrum Beatrix. Mocht de wens er zijn; dan kan men
zelfs tot zes dagen in de week terecht in het woonzorgcentrum.

Jan de Vries
Jan de Vries, bestuurslid van
de Dorpscoöperatie
HOLLANDSCHEVELDVERBINDT,
vertelt met veel enthousiasme
over deze nieuwe vorm van dagbesteding. ‘Voorheen kon je zelf
beslissen om op dinsdag of op
vrijdag naar de dagontmoeting
in dorpshuis ’t Anker in
Hollandscheveld te gaan.
Daar werd goed gebruik van
gemaakt maar de beide groepen
bleven wat klein. Woonzorg
centrum Beatrix bood ook de
mogelijkheid voor dagopvang,
maar dan alleen met indicatie
vanuit de gemeente. Ook die
groepen waren aan de kleine kant.

Door samen te gaan ontstaat er
veel meer slagkracht en hierdoor
meer mogelijkheden om de
bezoekers op basis van individuele wensen een mooie en zinvolle
dag te laten beleven. Het aanbod
is er op gericht om een waardevolle invulling aan de dag te
geven. Beide groepen waren
alleen voor ouderen. Nu is er ook
voor andere doelgroepen
(zowel met- als zonder indicatie)
de mogelijkheid om je aan te
melden voor deze vorm van
dagbesteding. We denken
hierbij aan mensen met een
psychiatrische aandoening of
een verstandelijke beperking.
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Natuurlijk zien we nu vooral voor
de mensen die tot nu toe gebruik
maakten van de dagontmoeting
in het Anker. Voor hen en voor
de vrijwilligers is het wel even
schakelen. Een aantal gehoorde
uitspraken van deelnemers zijn:
“we zult ‘t wel zien’’ of “ ’t liekt
mij wel wat’’. Maar ik weet wel
haast zeker dat het in de nieuwe
vorm helemaal goed gaat komen.
Er is nu juist aanbod meer op het
individu afgestemd. Met grotere
groepen vind je eerder mensen die
voor dezelfde ‘dingen’ interesse
hebben. Daarnaast ontstaat er
door de combinatie van de groepen een mooie mix van mensen
die volop leven in de brouwerij
kunnen brengen. We hopen dat dit
drempelverlagend werkt, iedereen
is immers welkom bij ons. Er zijn
genoeg mensen die het vervelend
vinden te vaak alleen te zijn, zich
dan door de dag heen alleen of
zelfs eenzaam beginnen te voelen.
Nogmaals; ook mensen met een
verstandelijke beperking of een
psychiatrische aandoening zijn
welkom. Kortom; iedereen
met een wens de dag (deels)
gezamenlijk in te vullen.
Deze nieuwe vorm van dagbesteding kan dan een mooie oplossing bieden. Het zou mooi zijn
als we deze mensen ook kunnen
bereiken en kunnen verwelkomen.
Gedurende de dag is in het
Woonzorgcentrum Beatrix
professionele ondersteuning
aanwezig voor mensen met een
zorgvraag. Ook is er een

Mevrouw Boertien geniet zichtbaar van het potje
kaarten. ‘Het is hier gewoon leuk. Ik kom hier altijd
met mijn vriendin en we drinken koffie en doen
spelletjes. We kennen elkaar van de dagbesteding
en nu gaan we altijd samen. Toen mijn man een jaar
geleden overleed was het niet makkelijk voor me.
Mijn drie jongens hebben me destijds goed geholpen; ze stimuleren me om in contact te komen met
anderen. Dat doet me goed en ik ga graag naar de
dagbesteding. Als je onder een steen gaat zitten zie
je ook niks!’

professionele kracht om er samen
met de vrijwilligers voor te zorgen
dat iedereen een mooie, gezellige
en zinvolle dagbesteding heeft
om ’s avonds weer tevreden
huiswaarts te gaan.
Verloop van de dag
Dat is per persoon verschillend.
Veel bezoekers kiezen ervoor de
ochtend te beginnen met koffie!
Iedereen is welkom vanaf 09.00
uur ’s ochtends tot 17.00 uur
’s avonds. Maar iedereen beslist
zelf hoe laat en tot hoe lang men

in Woonzorgcentrum Beatrix wil
zijn. Sommigen willen misschien
hun bezoek beperken vanaf een
uur of elf, de warme maaltijd of
lunch te nuttigen om daarna tegen
een uur of twee weer naar huis te
gaan. De maaltijd is voor veel
bezoekers een belangrijk moment
van de dag. Samen rond de tafel
en genieten van een gezonde
maaltijd; daar verandert nu we in
Woonzorgcentrum Beatrix samenkomen niets aan. Voor een kleine
bijdrage bieden we de mogelijkheid om even één of meer dagen

van huis te zijn en in contact te
komen met andere mensen. O ja,
als het nodig is dat we voor vervoer moeten zorgen, dan is dit
uiteraard na overleg mogelijk.’
Contact en meer informatie
Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden of wilt u zich
aanmelden voor de dagbesteding
in Hollandscheveld? Neemt u dan
contact op met Lysanne Roersma,
coördinator dagbesteding
Hollandscheveld
telefoon: 0528-348248.

Mensen uit het dorp komen samen in Woonzorgcentrum Beatrix. Sommige mensen komen om
te kaarten en sjoelen, er wordt koffie gedronken en bijgepraat, er is voor elk wat wils.
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Noaberschap
in Vledder

Dorpsbelang Vledder, zorgorganisatie NNCZ,
Stichting Onderdak Vledder en Stichting Naobuur
tekenen intentieverklaring voor levensloopbestendig
wonen in Vledder

Een appèl van de overheid om meer voor jezelf te
zorgen, zelfredzaam te worden en je zelfstandigheid
te behouden, werd in het dorp Vledder in Drenthe
sterk gevoeld. Toen de koning in een van zijn redes
burgerparticipatie noemde, was dit voor Dorpsbelang
Vledder aanleiding om te gaan praten met de
inwoners van het dorp over wat burgerparticipatie
ze zegt, waar ze dan aan denken en wat het voor ze
inhoudt. Uit de gesprekken bleek dat inwoners zich
afvroegen hoe lang ze in het dorp kunnen blijven
wonen als ze ziek of oud worden en daardoor een
zorgbehoefte krijgen. Zo’n 85 % van de inwoners is
niet in het dorp geboren maar zijn zogenaamde
‘Drentenieren’, ouderen die naar het rustige Drenthe
zijn getrokken. Veel hebben hier een eigen huis laten
bouwen, maar geven aan dat wanneer ze een dagje
ouder worden, de tuin en het huis ze wat te groot
wordt en er geen passend alternatief is in het dorp.
‘Er werd gesproken over of het dan niet verstandig
zou zijn om te gaan verhuizen naar een groter dorp.
Voor ons was dat aanleiding om te zeggen dat we ze

er graag bij houden in de dorpsgemeenschap’, aldus
Cees Hesse, voorzitter van Dorpsbelang Vledder. In
Vledder is tot nu toe geen woonzorgvoorziening waar
je kunt verblijven bij een intensieve zorgvraag als het
thuis niet meer gaat.
Gepaste zorg voor levensloopbestendig wonen
‘Het gesprek is toen doorgegaan over wat ons te doen
staat om gepaste zorg te bieden wanneer dorpsbewoners ziek of ouder worden. Op basis van gesprekken
met dorpsbewoners is een zorgvisie ontwikkeld. Een
nadrukkelijke wens van de inwoners van het dorp om
een leven lang in Vledder te kunnen blijven wonen was
het realiseren van een woonzorgcentrum in en voor
Vledder. 52 dorpsgenoten waren bereid om hier een
lening voor te verstrekken, waardoor het dorp (deels)
eigenaar van het pand wordt.’
Wens van inwoners is leidend
‘We waren op zoek naar een zorgaanbieder
die aansluit op de wensen van de inwoners.
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Donderdag 4 juni tekenden de partijen de
intentieverklaring om zich samen in te zetten
levensloopbestendig wonen voor de inwoners
van Vledder en omstreken mogelijk te maken.
Door het tekenen van deze intentieverklaring
wordt er nu ook officieel gevolg gegeven aan de
samenwerking.

Rol en positie NNCZ
Roeli Mossel, bestuurder NNCZ vertelt: ‘Op verzoek
van de inwoners van Vledder start de NNCZ vanaf
1 januari 2021 met het leveren van verschillende
vormen van dienstverlening in Vledder. Alle vormen
zijn gericht op of zo lang mogelijk thuis kunnen wonen
of op 24-uurs zorg in het woon-zorgcomplex dat aan
het eind van 2020 wordt opgeleverd. Er is binnen
onze organisatie al erg veel vertrouwen in wat burgers
zelf kunnen, de zogenaamde “burgerkracht”. Wat we
hiervan in Vledder zien gaat nog weer verder dan onze
ervaringen elders zoals in Hollandscheveld, Grijpskerk,
Noordbroek of Groningen. Hier heeft het dorp zich
niet alleen blijvend hard gemaakt voor het er zijn voor
elkaar, maar ook voor het realiseren van een woonzorgcomplex. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan,
volgens de wens van inwoners van Vledder, dat ook
bij zeer intensieve zorgvragen en noodzakelijke directe
nabijheid van 24-uurszorg inwoners van Vledder
in hun eigen dorp kunnen blijven. Hierdoor kan het
zorgen voor elkaar ook dan voortgezet worden. Een
prachtig initiatief!

De zorgaanbieder die op dit moment actief is in het
dorp kon niet bieden waar wij naar op zoek zijn.
Kort daarop volgden gesprekken met de NNCZ.
Voor ons was het belangrijk dat zij al ervaring hebben
in het deelnemen aan burgerparticipatie, dit kunnen
faciliteren met behoud van waardevol leven voor
mensen die zorgafhankelijk worden. Het sluit aan op
wat zich in Vledder aan het ontwikkelen is. Samen
kijken we wat inwoners van het dorp zelf kunnen,
en waar professionele ondersteuning van de NNCZ
gewenst is.’

Tevens is er vanaf de opening van het complex
de mogelijkheid om tijdelijk te verblijven op een
zogenaamde “herstelplek”. Inwoners van Vledder
en omgeving die tijdelijk 24-uurszorg nodig hebben
kunnen tijdelijk herstelzorg ontvangen, waarvoor de
eigen huisarts een indicatie af kan geven. Hierbij is het
de bedoeling dat betreffende zorgvrager na het herstel
weer naar huis gaat.

Betrokkenheid dorp
‘Inmiddels zijn er al diverse werkgroepen enthousiast
bezig. De leden van deze werkgroepen bestaan uit
mensen uit het dorp. Zo hebben we bijvoorbeeld een
interieurcommissie, een zorgcommissie en een
werkgroep domotica. Allemaal zijn ze op een
inspirerende manier bezig om gestalte te geven aan
een goed woon- en leefklimaat in de dorpsgemeenschap; het noabuurschap.’

Op dit moment kunnen belangstellenden zich
melden voor het woon-zorgcomplex en werven wij
professionals en vrijwilligers samen met de inwoners
van Vledder.
We zijn als NNCZ trots dat we in Vledder van
betekenis mogen zijn!’
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Vernieuwde dorpszorgloket
Mit Mekoar in Noordbroek geopend!

Het vernieuwde dorpszorgloket in Noordbroek heeft op 7 juli haar deuren geopend. Het loket in MFC
De Noordsuythoeve is bedoeld voor alle inwoners van Noordbroek en omgeving. Dus zowel oud als jong.
Het Dorpsinformatiepunt Noordbroek en het dorpszorgloket in Woonzorgcentrum Gockingaheem in
Noordbroek zijn gaan samenwerken en gaan nu verder onder de naam dorpszorgloket Mit Mekoar.
Vrijwilligers
Mit Mekoar telt zo’n 40 vrijwilligers die ingezet
kunnen worden voor allerlei hand- en spandiensten
voor dorpsgenoten. U kunt een beroep doen op de
vrijwilligers voor uiteenlopende vragen, verzoeken en
klusjes.
De vrijwilligers worden ingezet voor vervoer naar de
dokter of het ziekenhuis, ze doen klusjes in en om het
huis of gaan mee boodschappen doen. Ook kunnen
vrijwilligers helpen met het invullen van formulieren
of ze leggen bijvoorbeeld contact voor u met de
gemeente Midden-Groningen of het Sociaal Team
indien nodig. Wijkverpleegkundige Jessica van der
Eide van de NNCZ is minimaal één ochtend in de
maand aanwezig voor alle vragen rondom zorg.
Grijpskerk
Ook in Grijpskerk is een dorpszorgloket. Dorpsloket
Voor Elkaar is de plek om elkaar te ontmoeten en
gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Door het
dorpsloket komen vraag en aanbod bij elkaar.
Bovenaan staat dat mensen elkaar helpen – waarbij
de regie altijd bij de aanvrager zelf blijft -, elkaar
ontmoeten en gezamenlijke activiteiten ondernemen.

Spreekuur
Noordbroek: Elke dinsdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur houdt Mit Mekoar spreekuur in de
huiskamer van MFC De Noordsuythoeve. Voor actuele
gegevens kijk op de website: www.mitmekoar.nl
Grijpskerk: Maandag tot en met vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur in de hal van de De Nieuwe
Wierde. Voor actuele gegevens kijk op de website:
https://grijpskerkverbonden.nl/dorpsloket/
Hollandscheveld: Op donderdagochtend houdt
dorpsregisseur Jacomijn de Jong op afspraak een
spreekuur in dorpshuis ’t Anker, ze is telefonisch
bereikbaar via 06 23211010.
De moatwarkers van Hollandscheveld zijn van
maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
telefonisch bereikbaar via 0528 200 657.
Op afspraak is er iedere werkdag spreekuur van
10.00 - 11.00 uur.
Voor actuele gegevens kijk op de website
www.hollandscheveldverbindt.nl
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Een bijzondere bril;
positief beïnvloeden
van gedrag
Een Virtual Reality (VR) bril is in te zetten voor vele doeleinden. Bij de NNCZ gaan we onderzoeken hoe en of we
een VR relax bril gaan gebruiken. ‘In eerste instantie was het de bedoeling dat we de pilot ‘VR relax bril’ in het
voorjaar al zouden starten. Dat ging door het coronavirus niet door. We zijn nu voornemens om in november en
december 10 tot 15 cliënten de bril te laten gebruiken. Dit zijn met name bewoners waarvan we het gedrag niet
altijd begrijpen of bewoners die snel geagiteerd of apathisch zijn.’ Ine Eisinga (GZ psycholoog bij de NNCZ) vertelt
enthousiast over het onderzoek met de bril. ‘Voordat we de bril breder in kunnen zetten, doen we eerst onderzoek
onder deze groep mensen. Dit onderzoek doen we samen met het UMCG en VRelax. Er is wereldwijd al veel onderzoek gedaan naar de VR bril maar onderzoek bij ouderen is er tot nu toe weinig geweest. We hopen dus dat we
met deze pilot bij kunnen dragen aan wereldwijde kennis.
Hoe ziet de pilot eruit?
We laten 10 tot 15 bewoners de bril ongeveer 10 tot 15 keer gebruiken.
We gaan kijken wat de effecten van het dragen van de bril zijn.
Vermindert het bijvoorbeeld irritatie? Worden dragers van de bril tijdelijk
of kortstondig minder apathisch? Dat zouden hele mooie effecten zijn.
Als we deze effecten behalen, dan is het denkbaar dat we de bril in
de toekomst in kunnen zetten in plaats van bijvoorbeeld (extra)
medicatie. Een ander voordeel van het werken met deze bril is
dat je mensen kunt afsluiten van de omgeving. Als er in de
omgeving veel prikkels zijn, vallen deze door het opzetten van
de bril tijdelijk weg.
Partner kijkt mee
Ook is het in de toekomst mogelijk om de bril in te zetten als welzijnsinstrument. Samen met de partner kan men van alles beleven met de bril.
Een strandwandeling maken, de Eiffeltoren beklimmen; noem maar op.
Voor mensen met verminderde mobiliteit wordt het zo toch mogelijk
er ‘virtueel’ op uit te gaan. De mogelijkheden met de VR bril lijken
onbeperkt. We kijken er naar uit om deze mogelijkheden te ontdekken!’

Wat is een
VRelax bril?
Een bril waarmee je naar
een soort beeldscherm kijkt.
De bril biedt mogelijkheden
voor mensen om zelf hun
stresslevels te managen.
Dit gebeurt middels een
Virtual reality bril en
bijbehorende applicatie
zoals een laptop. Het is
een ontspanningstool voor
mensen met stress, burnout,
angst of somberheid.
De bril kan ook gebruikt
worden als afleidingstool
(denk aan pijnafleiding,
lichamelijk ongemak en
of medisch technische
handelingen). Zodra de bril
opgezet wordt ziet men
rustgevende beelden.
Denk aan dolfijnen, strand
of natuurbeelden.

De VR bril kan ook ouderen veel gaan brengen. Foto: Rudi Wijnacker/ZorgPlezier
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Corona door de
ogen van jongeren
Expositie over het coronavirus in
de Jannes van der Sleedenhuizen
Bewoners van de Jannes van der Sleedenhuizen in
Hoogeveen hebben in de zomerperiode de expositie
van Jong Hoogeveen kunnen bezichtigen. Kinderen
uit Hoogeveen maakten kunstwerken over hoe zij de
coronaperiode ervaren.
Alieke Ramos Marta-Pijl, beleidsadviseur bij de
gemeente: ‘We wilden iets positiefs creëren in deze
tijd. We hebben daarom in samenwerking met diverse
partners via social media de oproep gedaan om
kunstwerken in te sturen. Er zijn 150 inzendingen
binnengekomen van kinderen van 6 tot 18 jaar.
Tekeningen, filmpjes, stoepkrijt, graffiti; op alle
mogelijke manieren konden kinderen hun creativiteit
over het thema uiten. We vonden het belangrijk dat
in de zomermaanden, wanneer familieleden van
bewoners op vakantie zijn, de expositie te zien zou
zijn voor de ouderen in Hoogeveen.’ Suzanne is één
van de deelnemers ‘Ik vind het leuk om te tekenen en
dat mijn werken nu te zien zijn voor de bewoners vind
ik heel bijzonder!’

“Ondanks het nare
virus zijn er mooie
kunstwerken gemaakt”
Bewoners van het Jannes van der Sleedenhuis
Wolfsbos vinden het een mooi initiatief. ‘Het is mooi
uitgebeeld hoe zij corona zien, de jongeren hebben
goed werk geleverd.’ Een andere bewoner geeft aan
dat het goed is dat de coronaperiode op deze manier
onder de aandacht wordt gebracht, dat ook de
jongeren zich bewust zijn hoe heftig en bizar deze
periode is geweest, en nog steeds is.
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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 oktober
ingestuurd worden.
De prijs is een overheerlijke
NNCZ slagroomtaart!
De oplossing van de vorige
puzzel was; corona.
Uit de vele reacties en inzendingen hebben we één winnaar
geloot: Berend Zwiers uit
Hoogeveen.
Jammer genoeg konden we
door omstandigheden de taart
niet persoonlijk overhandigen
deze keer. Toch van harte en
geniet van de heerlijke taart!

Horizontaal:
1. Muziekinstrument
8. Herfstmaand
9. Familielid
10. Koord
11. Steun
12. Grijsgroen
14. Maat
17. Nachtjapon
19. Strip
20. Langspeelplaat
21. Aard
22. Trimtoestel

Verticaal:
2. Sport
3. Zeeman
4. Bruine kleurstof
5. Waaghals
6. Amerikaanse veeboer
7. Uitspatting
8. Familielid
13. Kwaadaardig
15. Zeuren
16. Overblijfsel
18. Uithangteken
19. Brilslang

Door de letters in te vullen corresponderend bij de onderstaande
getallen ontstaat een woord:
4.

12.
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Vrijwilliger in beeld
Gienie :
“Vrijwilligerswerk is voor mij heel
belangrijk. Het brengt mij rust,
ontspanning en kracht.”

Gienie Iden is al 30 jaar vrijwilliger bij
Gockingaheem in Noordbroek. Het
woonzorgcentrum was net geopend
toen zij begon met vrijwilligerswerk.
‘Ik kom oorspronkelijk uit de omgeving
van Noordbroek. Na een periode elders
te hebben gewoond ben ik met mijn gezin
ruim 30 jaar geleden weer terug verhuisd.
Ik wilde niet thuis zitten, de kinderen
gingen al naar school en ik vond het
belangrijk om me in te zetten voor het
dorp en weer sociale contacten op te
doen. Het vrijwilligerswerk zag er destijds
heel anders uit, we gingen bij de
bewoners langs met de koffiekar en af
en toe was er een keer ’s avonds bingo
of koor.
Tegenwoordig help ik mee met activiteiten
zoals de Gastentafel, waar bewoners
vanuit het dorp en omgeving naar
Gockingaheem komen om samen te eten.
Helaas kan dit nu in verband met het
coronavirus niet doorgaan.
De afgelopen maanden is het dus rustig
geweest. Daarnaast ben ik ook lid van
de gebiedsraad, het medezeggenschapsorgaan van de NNCZ in Noordbroek.
Vrijwilligerswerk is voor mij heel
belangrijk. Het brengt mij rust, ontspanning en kracht. Ik heb de bewoners
wat te bieden maar zij brengen mij ook
zo veel. Het contact met de bewoners
is geweldig leuk. Toen ik na tijden weer
op de huiskamers langskwam om post
langs te brengen was er gelijk weer de
herkenning. Een vrouw reageerde vol
enthousiasme omdat ze mij na een lange
tijd weer zag: “het is altied zo gezellig!”.
Dat doet je zelf ook veel goed.
Het contact met de mensen, het is
ontiegelijk leuk.
Ik denk dat het voor veel vrijwilligers geldt
dat vrijwilligerswerk en het contact met
de bewoners je veel brengt. We hebben allemaal iets wat ons brengt om dit
werk te doen. Ook de contacten met de
vrijwilligers onderling is goed. We hebben
een leuke groep vrijwilligers, die goed
met elkaar kan op schieten. Eigenlijk zou
iedereen vrijwilligerswerk moeten doen!’
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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 4 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

