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Op 16 maart moesten we vanwege corona de deuren van 
onze locaties sluiten voor bezoek. Ruim 10 weken later, 
op 27 mei, ging Het Retraitehuis als eerste weer open. 
Één vaste bezoeker per week, op afspraak. 
De daling van het aantal coronabesmettingen zette door 
en ook de overige locaties volgden. Vanaf 15 juni is de 
bezoekregeling versoepeld. Wederom kan Het Retraite-
huis als eerste deze stap zetten en kunnen de bewoners 
verschillende vaste bezoekers op meerdere momenten 
per dag ontvangen. En ook nu volgen de overige locaties. 

In dit nummer:
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We zijn weer open 
voor bezoek!
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17,9 kg A4-tjes in de Jumbo bood-
schappentas. Veel vertrouwelijke 
documenten, maar ook vergader-
stukken en natuurlijk notulen. 
Het begin van de opruiming; alles 
gaat in de speciale container. 
Vooral uit de eerste jaren bij 
Laverhof, 2013 en verder. Er volgen 
nog meer tassen, maar de laatste 
jaren gingen we digitaal en was de 
gevleugelde uitspraak ‘zet het even 
in iBabs’. Dat scheelt omgezaagde 
bomen. Beter voor het milieu, maar 
ook voor mijn schouders. Minder 
kilo’s naar alle overleggen.

Een bijzonder moment in mijn 
leven. Het einde van 27 jaar 
onafgebroken ‘besturen in de zorg’. 
Veel  samenwerkingen opgezet en 
fusies tot stand gebracht. Organisa-
ties opnieuw ingericht en de koers 
bepaald.  Ook bij Laverhof. Niet om 
de grootste te worden, maar vooral 
om betekenisvol te zijn. Het bieden 
van kwalitatief goede zorg en 
ondersteuning aan ouderen, thuis 
of bij ons in huis. Verbonden met de 
lokale gemeenschap, omdat die er 
toe doet en bijdraagt aan de 
kwaliteit van leven. 

‘Afscheid in tijden van corona’. Mag 
en kan het fysiek of toch alleen 
digitaal. Nu nog onduidelijk, maar 
de komende maanden zal het 
blijken en vast staat dat ‘het 
moment’ ergens na de zomer-
vakantie zal plaatsvinden. Ook staat 
vast dat dit mijn laatste ‘Zijdelings’ 
is. Sinds 2004 heb ik 65 columns 
geschreven. Eerst bij Sensis/Visio en 
daarna Laverhof. In 300 woorden 
vanaf de zijlijn een korte reflectie 
op wat mij als bestuurder beweegt, 
waar ik me druk over maak. Of wat 
mij raakt in het contact met mede-
werkers, bewoners en cliënten. 

Corona confronteert ons vooral met 
de kwetsbaarheid van ouder 
worden. Als Laverhof weten we als 
geen ander wat dat betekent en 
waarom ons werk betekenisvol is. 
Toch hoop ik in mijn nieuwe 
levensfase actief te blijven en bij 
te dragen aan de gemeenschap. 
Mijn boodschap: ‘Hallo Vitalo’.
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Servaeshof
De nieuwe vleugel van het 
Mgr. Bekkershuis
Lees verder op pagina 3

Ondersteuning
thuis in beeld

Er wordt weer gelachen!
“Bewoners zie je weer genieten!” 
vertelt Irene Rijkers, teammanager 
wonen, welzijn en zorg in 
Het Retraitehuis, enthousiast. 
“Nu familie weer op bezoek komt 
zie je de levenslust terugkomen. 
Er is weer vrolijkheid en er wordt 
weer gelachen! Ook de mede-
werkers zijn enorm blij dat familie 
en bewoners elkaar weer kunnen 
zien, zij liepen al weken op hun 
tenen. Dit weerzien geeft zoveel 
werkplezier!”

Op afspraak
Familie moet telefonisch bij de 
receptie aangeven wanneer ze 
op bezoek willen komen. 

Vrijwilligers onder de 70 worden 
ingezet als gastvrouw of gastheer 
voor het ontvangen van bezoek. 
Zij zijn blij en helpen graag. 
Irene: “Het is fijn dat we hen weer 
kunnen inzetten. We hebben ze 
gemist en hiermee ontzien we 
de medewerkers.”

Veiligheid voorop
Bezoekers moeten bij binnen-
komst de eerder toegestuurde 
gezondheidsverklaring inleveren. 
“We vragen ze de anderhalve 
meter afstand te bewaren, zich 
niet in de algemene ruimtes te 
begeven en direct naar de kamer 
van hun familielid te gaan. We 
adviseren een mondkapje en 
handschoenen als bezoek de 
anderhalve meter afstand niet 
kan nakomen. Hierbij gaan we 
uit van de verantwoordelijkheid 
van de familie”, vult Irene aan.

Weer heerlijk naar buiten
Fabienne van Uden is dag-
bestedingscoach in De Bongerd 
en plant de bezoeken voor 
De Bongerd. Ook zij ziet de blijd-
schap bij iedereen. “Ik merk wel 
dat familie het spannend vindt 
om van één naar tien bezoekers 
te gaan, maar de versoepeling 
wordt wel gewaardeerd. Veel 
bewoners en familie gaan lekker 
buiten wandelen of genieten er 
van een optreden. Voor familie 
van bewoners die tijdens de 
coronacrisis hier zijn komen 
wonen, is het fijn om elkaar op 
de kamer te ontmoeten. Zij zijn 
niet eerder hier geweest.”

De bezoekregeling vraagt veel 
van medewerkers. “We zoeken 
nog vrijwilligers van onder de 70, 
voor de ontvangst van bezoek”, 
vertelt Fabienne. “Soms denken 
mensen dat nu alles weer kan, 
maar laten we ons vooral aan de 
regels houden om nieuwe 
besmettingen te voorkomen. 
Alleen samen houden we de 
locaties coronavrij!” 

Door: Irma van der Meijs

Zijdelings
Dag Jumbo…
hallo Vitalo!

Terugblik op een 
aantal bijzondere 
maanden
Lees verder op pagina 2
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Het coronavirus heeft diepe sporen nagelaten. Leed 
en verdriet met elkaar delen heeft ons veelal dichter bij 
elkaar gebracht. Locaties zijn weer open voor bezoek. 
We zijn blij voor bewoners en hun familie, maar het blijft 
ook spannend! Medewerkers blikken terug…

Wist je dat?
De verbouwing van 

Het Retraitehuis weer is 
opgepakt? 

Door de crisis is de 
planning veranderd. 

We zijn nu op de begane 
grond gestart i.p.v. 
met de huiskamers. 

Wist je dat?
De activiteitencommissie 
van Ondersteuning Thuis 
Schijndel 10 jaar bestaat? 
Van harte gefeliciteerd!

Terugblik op een aantal 
bijzondere maanden
door de ogen van collega’s 

Geboren:
Bo, 4 april
Dochter van Mariska van der Aa 
(Cunera | De Bongerd) en Tom 
van Schaijk

Bobbi, 21 april
Dochter van Marloes Groenendaal 
(Cunera | De Bongerd) en 
Sando Lunenburg

Jolie, 25 april
Dochter van Moniek van den 
Boogaard (Mgr. Bekkershuis) en 
Davy Smulders

Fenne, 19 mei
Dochter van Ronnie (St. Barbara) 
en Lisette van den Vorstenbosch

Getrouwd:
25 februari
Marieke Cromsigt en Dirk Brom
Marieke werkt bij St. Barbara

We wensen Marieke en Dirk heel 
veel geluk! 

MARLEEN VERHALLEN  

Marleen Verhallen werkt als 
zorgmedewerker bij
Ondersteuning Thuis Schijndel 
team Klooster. “Naast mijn werk 
volg ik de opleiding tot dokters-
assistente. Door de coronacrisis is 
dit stil komen te liggen en ben ik 
gevraagd om ook in de routes 
met cliënten met coronabesmet-
ting te gaan werken. Een andere 
uitdaging dus! Alles was anders, 
om te beginnen de werkkleding. 

Onherkenbaar
Het dragen van een schort, 
veiligheidsbril, mondkapje en 
handschoenen was ik net als 
ieder ander niet gewend. Het is 
ontzettend warm om hierin te 

MARIËLLE VAN DAM EN 
ANGELIQUE DE KRUIF 

Specialisten ouderengenees-
kunde Mariëlle van Dam en 
Angelique de Kruif: “Het was een 
achtbaan met steeds verande-
rende richtlijnen: in het begin 
elke dag, later wekelijks. Iedereen 
moest enorm snel omschakelen. 
We werkten nauw samen met 
onze collega’s binnen Laverhof; 
Michiel Schouten heeft vanuit 
het crisisteam vaak contact 
gehad met collega’s in de regio. 
Ook buiten kantoortijden.” 

“Contact met de afdelingen ging 
vaak telefonisch”, vertelt 
Angelique. “Wij werken voor de 

werken, maar dat heb ik niet als 
het meest vervelende ervaren. 
Wel het feit dat je onherkenbaar 
bent geworden. Vaak herkenden 
zorgvragers me alleen nog aan 
m’n knotje of schoenen. En de 
kleding schept veel afstand.

Door het coronavirus zijn veel 
zusters in  het St. Jozef Klooster 
overleden. Zusters die wij als 
team Klooster allemaal al 20 jaar 
of langer kenden. Dat was niet 
makkelijk. Gelukkig hebben 
mijn collega’s en ik elkaar heel 
goed bijgestaan. Ook onze 
wijkverpleegkundige, steun en 
toeverlaat Louisa van Gerwen 
heeft ons er doorheen gesleept. 
Als je het kunt delen, wordt het 
lichter. 

locaties in Schijndel en Uden en 
je wilt besmetting voorkomen. 
Er waren weinig beschermings-
middelen en die wilden we 
zoveel mogelijk voor de verzor-
ging bewaren.” Mariëlle: “Dat 
heel veel telefonisch moest, vond 
ik het aller moeilijkst. Daar ben ik 
geen arts voor geworden. 
Gelukkig ken ik de cliënten en 
medewerkers, dat scheelt. 
Familie vertellen dat vader of 
moeder dood gaat, doe ik liever 
persoonlijk.”

Verschrikkelijke keuzes
"In de stervensfase mocht er één 
persoon per dag op bezoek bij de 
bewoner. Het zijn verschrikkelijke 
keuzes die gemaakt moesten 

worden: wie mag wel, wie niet? 
Wat zijn risico’s voor de eigen 
gezondheid? Er zijn ook veel 
overlijdens geweest waar familie 
niet bij was, omdat het overlijden 
onverwacht kwam. Dit heeft veel 
impact gehad op iedereen. Het is 
moeilijk om dan weer verder te 
gaan. Soms moet je je ervoor 
afsluiten, omdat je door móet”, 
aldus Angelique. 

Respect
Angelique en Mariëlle hebben 
veel bewondering voor de 
positieve en creatieve initiatieven 
om de sluiting voor cliënten en 
familie draaglijk te maken, 
zoals bijv. het beeldbellen. 
“Als dokter voelde je vaak alleen 
de narigheid en is het fijn dat de 
afdeling ook positieve dingen 
met je deelt.” 

“Ik zie veel verbondenheid 
binnen de organisatie, binnen 
ons artsenteam, maar ook met 
de medewerkers op de woon-
groepen, de cozo’s en managers. 
De samenwerking is goed!”, 
merkt Mariëlle op.  

Wat als bewoners én 
medewerkers ziek worden
Of ze ooit bang geweest zijn? 
“Ja!” bevestigt Angelique 
volmondig. “Op een vrijdagmid-
dag werd er veel gekucht op mijn 
afdelingen en ik was bang dat er 
veel besmettingen waren en dat 
zich Italiaanse toestanden 
zouden voordoen.” Uiteindelijk 
bleek het toch geen corona. 

Mariëlle: “We vroegen ons af: wat 
als bewoners én medewerkers 
ziek zouden worden? De mede-
werkers stonden in de frontlinie, 
met zo weinig beschermende 
middelen. Wie gaat er dan voor 
de bewoners zorgen? Er zijn wel 
medewerkers ziek geworden, 
maar gelukkig meestal niet 
ernstig. Zelf ben ik ook ziek 
geweest. We zijn twee weken in 
isolatie geweest. Ik was niet 
zozeer bang voor mezelf, maar 
ik heb ook (schoon)ouders die in 
de risicogroep zitten.”

Laat het bezoek maar 
komen!
“Het sluiten van de locaties heeft 
veel verdriet veroorzaakt”, 
vinden beiden. “Mensen hebben 
vrede met het overlijden, maar 
moeite met de manier waarop. 
Dat bewoners en familie elkaar 
maanden niet gezien hebben, 
maakt het heftig. We willen 
allemaal dat dingen weer 
normaal worden. Dat maakt dat 
je denkt: laat het bezoek maar 
komen! Daardoor wil je ook 
kiezen voor het nemen van meer 
risico’s.”

Marielle: “Gelukkig weten 
mensen nu meer over het 
ziektebeeld, houden afstand en 
wassen vaker hun handen. 
Je hoopt dat iedereen zich goed 
aan de afspraken houdt.” 
Beiden worden er blij van dat 
bewoners en familie elkaar weer 
zien. Dat is heel belangrijk voor 
kwaliteit van leven!

Ze hebben heel veel respect voor 
de medewerkers, die hele dagen 
in ‘pakken’ de cliënten hebben 
verzorgd en énorm hard werkten. 
“Zoals zij met alles zijn 
omgegaan, daar hebben we 
echt bewondering voor!”

Dankbaarheid maakt
alles goed
Het werk in corona-routes in 
de wijk was heel speciaal. 
De zorgvrager en familie, zorg, 
hulp en troost bieden ondanks 
je afstandelijke verschijning, 
was een enorme uitdaging. De 
dankbaarheid van de mensen 
maakte alles goed!” 

Of ik bang ben geweest om het te 
krijgen? Nee, ik had alle middelen 
om me te beschermen en de 
protocollen waren in orde. De 
wijkverpleegkundige kon je altijd 
bellen voor vragen of je verhaal. 

Het lijkt erop dat de piek voorbij 
is! Het was een hectische, 
onvoorspelbare, maar bijzondere 

periode om mee te maken. Laten 
we hopen dat er geen tweede 
golf komt. En zo ja? Dan ga ik 
wéér in beschermende kleding!”

Angelique de Kruijf en Mariëlle van Dam
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SOPHIE SCHMITZ 

Sophie Schmitz, beleidsmede-
werker en lid van het crisisteam: 
“Het corona-virus was vóór 
2 maart nog een ‘ver van mijn 
bed show’, daarna de keiharde 
realiteit. Op 2 maart kwamen we 
met een aantal collega’s voor het 
eerst bij elkaar; de eerste corona-
besmettingen in Nederland 
waren vastgesteld en misschien 
was een crisisteam voor Laverhof 
wel nodig. Dit was de start van 

PATRICK FASSBENDER  

We willen weer gastvrij zijn! 
Patrick Fassbender is sinds 
1 oktober 2019 coördinator eten 
en drinken voor cluster Schijndel. 
“In deze nieuwe functie mag ik 
alle zaken rondom gastvrijheid 
en eten en drinken bij het 
Mgr. Bekkershuis en St. Barbara 
coördineren. 

Samen met de gastvrouwen ben 
ik daar volop mee bezig als daar 
ineens het coronavirus is. Op 
16 maart moeten we de deuren 
van onze locaties sluiten voor be-
zoek en op 19 maart sluiten we ook 
de eetpunten. Weg gastvrijheid! 

We passen de diensten van de 
gastvouwen aan, omdat de 
dagelijkse werkzaamheden 
veranderen. Gastvouwen melden 
zich aan voor de Flexpool, om 
waar nodig extra ondersteuning 
te bieden. Zo zie je een muur van 
onzekerheden op je afkomen, 
maar ook ontdek je dat binnen 
twee weken alle processen 
binnen Laverhof in aangepaste 
vorm blijven draaien. Hoe raar en 
onwennig dit ook is! Samen 
hebben we dit gedaan!

Het was stil
In D’n Herd en ’t Torentje was het 
stil… Daar waar altijd wel wat te 
doen was, werd een opslag 

MIRJAM VERGEER  

Mirjam Vergeer is zorgmedewer-
ker in Cunera | De Bongerd, 

woongroepen Elstar 1 en 
Sterappel. Zij vertelt: “Corona is 
een klein woord met een grote 
impact. Als er in de afgelopen 
maanden even tijd was , dan 
pakte ik de tablet om samen met 
de bewoners te videobellen met 
hun geliefden thuis. Zo ook bij 
deze bewoner: zijn vrouw had 
speciaal voor het videobellen een 
smartphone aangeschaft. Ik had 
al diverse dagen op rij gepro-

Hygiëne 
in crisistijd 

Servaeshof, de nieuwe vleugel 
van het Mgr. Bekkershuis
Eind mei heeft de eerste 
bouwkundige oplevering 
plaatsgevonden van de 
nieuwe vleugel van het 
Mgr. Bekkershuis, genaamd 
Servaeshof. Het appartemen-

Overlijdens-
bericht:

Cor Officier-Hillige
24 januari

Cor was vrijwilligster in 
Cunera | De Bongerd

Jan van den Bosch
25 februari

Jan was vrijwilliger in 
Cunera | De Bongerd

Tiny van Alebeek
25 juni

Tiny was vrijwilliger in het 
Mgr. Bekkershuis

Wij wensen familie en 
vrienden veel sterkte toe. 

Agenda 
activiteiten-
commissies en  
personeels-
vereniging
van Laverhof

Door de cononacrisis 
hebben er tijdelijk 
geen activiteiten 
plaatsgevonden. 

De draad wordt nu 
weer opgepakt, 
dus houd de 
publicatieborden 
in de gaten! 

gemaakt voor inboedels van de 
overleden bewoners. En op 
datzelfde moment worden we 
overladen met mooie initiatieven: 
gebak, bloemen, tekeningen, 
optredens etc. Allemaal voor 
bewoners en medewerkers. 

Op dit moment zijn we uit het 
diepe dal aan het klimmen en 
durf ik weer voorzichtig naar de 
toekomst te kijken. We willen 
weer gastvrij zijn!” 

een onwerkelijke en onvoorziene 
periode.

Ineens was er geen andere 
werkelijkheid meer dan corona. 
De landelijke ontwikkelingen 
volgden elkaar in razend tempo 
op en moesten allemaal vertaald 
worden naar praktische richtlijnen. 
Al snel werd mij duidelijk dat de 
hele situatie vol ethische dilem-
ma’s zat: welke keuze we ook 
maakten, het had gevolgen. 
Gevolgen die soms helemaal 

tegen je gevoel in gaan. Elke dag 
was een continue afweging tussen 
alle perspectieven en belangen. 

Warme en afgestemde zorg
Maar wanneer doe je het goed, 
in een situatie waarin niemand 
precies weet wat de gevolgen 
zijn? Het is een periode geweest 
die ik niet snel zal vergeten. 
Maar, ik kijk uit naar het moment 
dat we met elkaar weer kunnen 
staan voor waar we goed in zijn: 
warme en afgestemde zorg!” 

beerd om verbinding met haar te 
krijgen, maar kreeg helaas alleen 
geluid en geen beeld. 

Een gouden randje
Tot de keer dat het echtpaar 
elkaar ook in beeld kreeg. De 
reactie van mevrouw was zó 
geweldig en bezorgde mij echt 
kippenvel! Vol emotie riep zij uit: 
‘Ohh... Joooooo... ik kan je zien!’ 
Mijnheer kreeg een brede lach op 

zijn gezicht en kon door de 
emotie helemaal niets meer 
zeggen. Het gesprekje wat 
volgde is zó waardevol geweest! 
De dag erop werd meneer ziek. 
Hij werd positief getest en 
overleed enkele dagen daarna. 
Dit heeft veel indruk op mij ge-
maakt en zal me altijd bijblijven. 
Het videobellen heeft een 
gouden randje gekregen!”

tencomplex, waarvan de hoofd-
ingang zich bevindt aan de
St. Servatiusstraat, bestaat uit 
33 appartementen voor zelfstan-
dig wonende huurders met een 
zorgindicatie. De appartementen 

worden momenteel verder 
afgewerkt en de planning is 
dat de eerste 
18 bewoners, die nu tijdelijk 
vanuit het Mgr. Bekkershuis in 
Annahof wonen, begin 
september de sleutel 
ontvangen, zodat zij medio 
september kunnen verhuizen. 
Daarna ontvangen de overige 
huurders de sleutel van hun 
nieuwe appartement. 

Voor vragen over de verhuur 
van de appartementen kun je 
terecht bij Josée van Boxmeer, 
verhuurmakelaar van Laverhof. 

Door: Berlien van Rozendaal

Agenda

Hygiëne, een onderwerp waar 
iedereen inmiddels mee te 
maken heeft, thuis, bij het bood-
schappen doen en op het werk. 
Mondmaskers, handalcohol, 
zeep, spatbrillen, schorten, 
anderhalve meter en ga zo maar 
door. Je kunt een heel Laverblad 
vullen met alle hygiëne maat-
regelen waar we nu mee te 
maken hebben vanwege corona.

Hygiëne is doorgaans niet het 
meest populaire en sprankelende 
onderwerp binnen een 
organisatie. Tegelijkertijd is het 
onderwerp sinds de komst van 
het coronavirus urgenter dan ooit. 
Zie hier de uitdaging: hoe bereik 
je medewerkers en hoe blijven we 
samen alert? 

Ik vind het heel belangrijk dat we 
elkaar blijven vinden en in gesprek 
gaan én blijven. Onze ideeën en 
zorgen met elkaar delen, weten 
wat er in de ander omgaat en er 
voor elkaar zijn. Als Laverhof staan 
we voor de kracht van elkaar 
kennen en werken we vanuit 
kennis en vakmanschap aan 
veilige zorg en doen we dit met 
ons hart. Daar geloven we in! 
Deze waarden hebben we nu 
harder nodig dan ooit om samen 
sterk door deze tijd te komen. 

Wil je meer weten of heb 
je ideeën? 
Neem gerust contact met mij op.

Kim van der Doelen
Teammanager i.o. Retraitehuis
Voorzitter commissie Hygiëne 

Zorg goed voor jezelf 
én voor elkaar!
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Jubilea:
25-jarig jubileum

• Rita Verstraten-Aarts 
 (Cunera | De Bongerd) op 1 mei

• Elly van Uden-van den Berg 
 (Cunera | Bongerd) op 8 mei

• Lia Hendriks (St. Barbara) 
 op 1 juni

• Tiny Jansen (St. Barbara) 
 op 15 juni

• Marjan van den Berg-van de Wiel 
 (Retraitehuis) op 17 juli

• Armanda Dekkers (St. Barbara) 
 op 1 augustus

• Ellen Ruis-van Grinsven (Cunera | 
 De Bongerd) op 28 augustus

12,5-jarig jubileum

• Carina van der Biezen-Grootjans 
 (Cunera | De Bongerd) op 1 mei

• Anne-Gré Hellings-Huisman 
 (Ondersteuning Thuis Schijndel) 
 op 5 mei

• Petra van der Aa-van der Biezen 
 (Cunera | De Bongerd) op 15 mei

• Desiree Jagers-van Engeland 
 (Ondersteuning Thuis Schijndel) 
 op 1 juni

• Ronny Witlox (Ondersteuning 
 Thuis Schijndel) op 7 juni

• José Langenhuijzen (Cunera | 
 De Bongerd) op 10 juni

• Henri van Boxmeer (St. Barbara) 
 op 1 juli

• Mariska Sanders (Retraitehuis) 
 op 1 juli

• Janneke Verkuijlen 
 (Mgr. Bekkershuis) op 1 juli

• Trudo van Wanrooij (St. Barbara) 
 op 1 juli 

• Marianne van der Aa-van Boxel 
 (Cunera | De Bongerd) 
 op 1 september

• Lisette Lucius (St. Barbara) 
 op 10 september

• Annemieke Jans-Donkers 
 (Ondersteuning thuis Schijndel) 
 op 17 september

• Ingeborg Bax (St. Barbara) 
 op 1 oktober

• Rianne Bakkers (St. Barbara) 
 op 1 oktober

• Tina van de Rijt-Raijmakers 
 (Ondersteuning Thuis Schijndel) 
 op 7 oktober

• Esther Wan Ngoh Pow-Schuster 
 (Ondersteuning Thuis Schijndel) 
 op 7 oktober

• Inge Swinkels (Retraitehuis) 
 op 14 oktober

• Cora Kamp (Ondersteuning 
 Thuis Schijndel) op 22 oktober

• Sjan Markus (Cunera | 
 De Bongerd) op 6 november

Redactie:  
Annemarie van Boekel 

Inge Almekinders
Juanita van Duijnhoven

Dion van Kaathoven
Irma van der Meijs

Suzanne van der Sangen
Yolanda Verstegen

Jacques Worms

Het Laverblad is het 
nieuwsblad voor medewerkers 

en vrijwilligers van Laverhof

LAVERBLAD

irma.vandermeijs@laverhof.nl

We zijn weer begonnen!
Onze social intranet-ambassadeurs hebben de software getest 
van twee verschillende intranet-leveranciers; Embrace en Iris. 
Welk intranet werkt het makkelijkst? Is alles duidelijk? 
De testresultaten van onze ambassadeurs zullen, in combinatie 
met de kosten en technische mogelijkheden, meegenomen 
worden bij de uiteindelijke keuze voor ons nieuwe social 
intranet. We zijn benieuwd!

Social Intranet

Annette Cuijpers en Joyce van Boxtel zijn wijkverpleegkundigen van het eerste uur 
bij Laverhof. Joyce in Schijndel, Annette in Heeswijk. Elk heeft een eigen werkgebied 
met eigen cliënten en een collega als ‘vangnet’. 

“Zo komen er nooit teveel 
verschillende gezichten bij een 
cliënt”, vertelt Annette. “Het 
persoonlijke contact is belangrijk. 
We kijken bij iedere cliënt waar 
behoefte aan is en wat de 
mogelijkheden zijn. Laverhof 
heeft een ruim aanbod, waardoor 
we flexibel kunnen inspringen op 
wat er nodig is.” 

Joyce: “We kijken niet alleen naar 
wat Laverhof te bieden heeft, 
maar naar wat bij iemand past. 
We kunnen bijvoorbeeld mensen 
kennis laten maken met een zorg-
boerderij. En daarnaast zijn er ook 
dagbestedingen waar geen 
indicatie voor nodig is. Dit kan bij 
eenzaamheid een uitkomst zijn.” 

Joyce en Annette komen bij 
cliënten na een verwijzing door 
de huisarts, maar er kan ook 
rechtstreeks een beroep op hen 
worden gedaan. Ook thuiszorg-
medewerkers en huishoudelijke 
hulpen kunnen de wijkverpleeg-
kundige inschakelen. Wat veel 
mensen niet weten, is dat ze ook 
preventief ingezet kunnen 
worden. “We mogen vier keer per 
jaar een gesprek hebben, 
bijvoorbeeld over hulpmiddelen 
of bij eenzaamheid. Hieraan zijn 
geen kosten verbonden. Mensen 
vinden het fijn dat ze in beeld 
zijn”, merkt Annette op, “en wij 
kijken graag mee!”

Annette en Joyce zijn goed op de 
hoogte van de laatste ontwikke-

lingen en ontwikkelen zelf ook 
mee. Zo biedt Laverhof sinds kort 
palliatieve zorg bij cliënten thuis. 
Joyce: “Zo kunnen we ook de 
laatste zorg bieden. Als we al 
langer bij mensen komen, voelt 
dat heel vertrouwd.” 

De functie van wijkverpleegkun-
dige is pittig. Ze hebben veel 
verantwoordelijkheden, moeten 
veel organiseren en daarnaast 
hebben ze de planning van de 

zorgroutes en kijken ze mee met 
de zorgmedewerkers en hun 
collega’s van het huishoudelijk 
team. Ze overleggen met de 
huisarts, het ziekenhuis en met 
de fysio- en ergotherapeut. 
Ze zijn op de hoogte van de 
bestaande hulpmiddelen en 
maken daarnaast tijd voor 
contact met familie. “En bovenal 
gebruik je je gezonde verstand!”, 
aldus Annette. “Als wij voor een 
inzorgnamegesprek komen, zie 

ONDERSTEUNING THUIS IN BEELD

WIJKVERPLEGING, 
DE SPIL IN HET ZORG-WEB

je meteen hoe de tuin erbij ligt en 
als de cliënt de deur open doet 
krijg je meteen een indruk. 
Je observeert en past hierbij al je 
zintuigen toe.” Annette loopt 
ook iedere week mee in de route. 
“Ik word er blij van als ik iedereen 
weer zie!”

Joyce: “In Schijndel proberen 
we hier ook meer ruimte voor 
vrij te maken. Daarom zijn er 
coördinatoren huishoudelijk 
aangesteld, die een deel van de 
administratie overnemen, 
zodat wij meer tijd krijgen. 
De werkdruk is hoog, maar door 
met elkaar te evalueren en uit te 
wisselen in vakgroepoverleggen, 
komen we tot oplossingen. 
We leren van elkaar!“

Het coronavirus heeft grote 
impact op de thuiszorg. Er wordt 
een grote verantwoordelijkheid 
gevraagd van de wijkverpleeg-
kundige en het vergt veel van 
de medewerkers, zowel 
lichamelijk als emotioneel. Joyce 
en Annette zijn trots op ze! De 
richtlijnen die vaak veranderen, 
het werken met een mondkapje 
op, ook op de fiets of in de auto, 
zonder tussendoor iets te eten of 
te drinken. Het valt niet mee. Ze 
zijn het erover eens: “Het zal fijn 
zijn als het weer zonder kan!”

Door: Irma van der Meijs
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