
Samenwerken aan goede zorg 
door familie te betrekken bij 
huiskamergesprekken.
Lees verder op pagina 3

Nieuwsbrief voor medewerkers en vrijwilligers van Stichting Laverhof 

De raad van toezicht van Laverhof bestaat uit zes leden. 
Frans van Dijk en Arnold Veldman vertrekken, na 
acht jaar lid te zijn geweest van de raad van toezicht. 
Miriam Dragstra is sinds 1 januari lid en wordt met
ingang van 2019 de nieuwe voorzitter. Tijd voor een 
terugblik én om vooruit te kijken.
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Recent mocht ik een aantal keren 
buitenlands bezoek ontvangen. 
Onze zuiderburen uit België zijn 
regelmatig te gast om te horen hoe 
het Nederlandse zorgstelsel in 
elkaar zit. En hoe wij als Laverhof de 
zorg en ondersteuning aan ouderen 
georganiseerd hebben. Zij hebben 
er dan graag een aantal uren rijden 
voor over om onze praktijk met 
eigen ogen te aanschouwen.

Maar een bezoek uit China had ik 
nog niet eerder meegemaakt. En 
zelfs twee verschillende delegaties 
in één week maakte het heel 
bijzonder. 

De eerste delegatie betrof het 
management van een grote 
organisatie uit Hangzhou die zorg 
en ondersteuning biedt gedurende 
het gehele leven. In een filmpje liet 
men zien hoe dat heel efficiënt 
georganiseerd is. Dat is nodig 
omdat China vanwege de één kind 
politiek veel ouderen maar weinig 
jongeren heeft. Ze komen hier 
kijken hoe je dat op een liefdevolle 
en menselijke wijze kunt doen bij 
mensen met dementie. En zijn 
onder de indruk van de warme zorg 
die ze bij Laverhof ervaren.

De tweede delegatie bestond uit 
het gemeentebestuur van Ping-
DingShan, een stad met vijf miljoen 
inwoners. Samen met twee 
ziekenhuisdirecteuren hebben ze 
zich vooraf grondig verdiept in het 
Nederlandse zorgstelsel. En komen 
dan bij St. Barbara de praktijk 
bekijken. Vooral om te zien dat dat 
het niet zozeer gaat om ‘health care’, 
maar vooral om ‘social care’. Het 
betrekken van verwanten, maar ook 
de gehele gemeenschap bij zorg en 
ondersteuning. 

Niet een paar uur in de auto over de 
grens, maar 9000 km in het vlieg-
tuig naar Europa, om dan in 
Nederland specifiek bij Laverhof te 
komen kijken. Waarbij ook het 
gemeentebestuur van Meierijstad 
acte de présence gaf.  

Onze benadering vinden wij 
vanzelfsprekend, maar uit alle 
bezoeken leer ik dat dat toch heel 
bijzonder is. En dat we iets minder 
bescheiden mogen zijn over wat we 
samen neerzetten.
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Vrijwilliger in de 
spotlights
Hannie Roefs, vrijwilliger bij het 
Kleurenpalet, vertelt.
Lees verder op pagina 3

Het huiskamer-
gesprek

Frans van Dijk, hoofd facilitair 
bedrijf van ziekenhuizen Elkerliek 
in Helmond en Máxima Medisch 
Centrum in Veldhoven, is lid 
geworden van de raad van 
toezicht toen Zorggroep Dorus 
nog SVZS was. En Arnold Veld-
man, accountant en financieel 
manager, komt van de raad van 
toezicht van BerneZorg. “Als ik 
terugkijk naar die acht jaar, dan is 
het ontstaan van Laverhof de 
grootste verandering geweest, 
dus de fusie tussen BerneZorg en 
Zorggroep Dorus, waar later Het 
Retraitehuis bij is aangesloten. 
Dat was heel spannend, vooral 
voor de medewerkers, maar het 
is ook een succes geworden. 
Belangrijk daarbij was dat alle 
drie de organisaties vanuit 
hetzelfde gedachtengoed 
werkten: zorg willen bieden aan 
de gemeenschap”, aldus Arnold 
Veldman, de huidige voorzitter. 
“Het Laverlove festival was een 
prachtige kroon op de fusie, het 
saamhorigheidsgevoel dat ik 
daar heb gevoeld was geweldig!”

“Mensen voelen zich welkom bij 
Laverhof. We werken kleinschalig, 
we kennen elkaar en de verschil-
lende locaties hebben hun eigen 
identiteit behouden, ook na de 
fusie”, vult Frans van Dijk aan. “Die 
gastvrijheid is een groot goed en 
een kracht die we moeten 
koesteren.” Miriam Dragstra, 
bestuurder bij de Brabantse 
Ontwikkelingsmaatschappij, 
herkent dit: “Die betrokkenheid 
en openheid heb ik direct 
gevoeld in mijn eerste contacten 
met Laverhof, op alle locaties. En 
daar mogen we best minder 
bescheiden over zijn; Laverhof 
heeft echt iets te bieden, aan 
cliënten en aan medewerkers!”

Welke ontwikkelingen heb 
je nog meer gezien in die 
acht jaar?
Arnold: “Om goed toezicht te 
kunnen houden is goede en 
betrouwbare informatie heel 
belangrijk. Daar heeft Laverhof 
echt een slag in gemaakt en dat 
was ook een belangrijke doel-

stelling van de fusie. Ik vind het 
een goede ontwikkeling dat 
kwaliteit en veiligheid van zorg 
meer aandacht van toezicht-
houders krijgen, dat is belangrijk 
en noodzakelijk.” Frans: “Ik ben 
trots op de nieuwbouw van 
St. Barbara en de plannen voor 
het Mgr. Bekkershuis. Goede 
huisvesting die kleinschalig en 
gastvrij is, waar mensen, jong en 
oud, elkaar kunnen ontmoeten. 
Die ontwikkeling voorzie ik ook 
voor Annahof en Kloosterpark.”

En wat gaat de toekomst 
bieden?
Miriam: “We moeten met elkaar 
gaan nadenken over de nieuwe 
vragen die op ons af gaan komen. 
Er zijn ontwikkelingen in de 
techniek en in de arbeidsmarkt. 
Welke zorg kan en wil Laverhof 
blijven bieden? Hoe vinden we 
het juiste personeel? Wat doen 
we vandaag, maar ook morgen 
of overmorgen? De bestuurder 
neemt hierin het voortouw en 
als raad van toezicht denken we 
hierin mee. Als toezichthouder 
doen we dat namens de samen-
leving, maar ook samen met 
cliënten en familie, medewerkers, 
vrijwilligers en de lokale 
gemeenschap.”

Arnold en Frans sluiten af: 
“We laten Laverhof in goede 
handen achter. Belangrijke 
waardes als goede zorg in een 
gastvrije omgeving moeten we 
blijven koesteren, ook met alle 
vernieuwingen die er zijn.”

Zijdelings
Minder bescheiden

Laverhof verzamelt 
voor stichting P.E.P.
Een goed doel in Roemenië waar 
Piet en Bert zich voor inzetten.
Lees verder op pagina 2

Raad van toezicht van Laverhof

Door: Inge Almekinders
Foto: Irma van der Meijs
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Wist je dat?
De Stichting Vrienden van 

Cunera | De Bongerd 
een ideeënbus bij de 

hoofdingang heeft staan? 
Heb je ideeën voor 

extraatjes die het verblijf 
van de bewoners van 

Cunera | De Bongerd net 
wat aangenamer maken? 
Ze zijn van harte welkom! 
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Ook Laverhof 
verzamelt voor 
stichting P.E.P.
Voor mij zitten Piet van Dinther en Bert van Sons-
beek van stichting P.E.P. (Petrus Emmaus Parochie) uit 
Heesch. Deze stichting, die nauw samenwerkt met het 
Rode Kruis, vond zijn oorsprong in 1999. Van de twee 
pastoors in deze parochie ging er een naar Roemenië. 
Daar zag hij de armoede op het platteland. 

Piet: “Het doel is iets te kunnen 
betekenen voor arme mensen 
daar, waaronder veel ouderen en 
kinderen. Maar ook om de 
mensen hier bewust te maken 
van het grote verschil in woon- 
en leefomstandigheden binnen 
de Europese gemeenschap.”

Bert: “We organiseren twee keer 
per jaar een boekenbeurs. 
In het voorjaar in Heesch en in 
het najaar in Loosbroek. En we 
hebben een kerstmarkt. Dan is er 
nog sponsoring, ontvangen we 
donaties en we krijgen subsidie 

van de gemeente Bernheze. Ook 
verzamelen we goederen, zoals 
bedden, schoolbanken, stoelen, 
rollators en looprekken. Soms 
kopen we spullen voor een zacht 
prijsje, zoals infuusstandaards en 
kinderbedjes. We verzamelen 
kleding die daar door het Rode 
Kruis verspreid wordt. Zij hebben 
beter zicht op wie wat nodig 
heeft. Er zijn namelijk veel 
zwerfouderen. Met een vracht-
wagen worden de spullen naar 
een verzamelplek gebracht en 
van daaruit verspreid.” 

Cunera | De Bongerd 
Maandag 10 december van 18.00 tot 21.00 uur
De algemene ruimtes staan vol met kramen. Er is een koor en sfeervolle 
muziek aanwezig. Ook buiten staan kramen en het opstap-orkest 
van de koninklijke fanfare St. Willibrord en het Blazersensemble van 
muziekvereniging St. Servaes zorgen voor een gezellig sfeer. 
De kerstman is aanwezig, leuk voor een foto!

En weet je dat er vanuit Cunera | De Bongerd 
een arrenslee rijdt naar Laverhof on Ice? 
Dus neem ook daar een kijkje! 
Laverhof on Ice is geopend tot 21 december.

Het Retraitehuis
Donderdag 13 december van 16.00 tot 20.00 uur
20 tot 25 kraampjes bieden de meest uiteenlopende koopwaar. 
Van spelletjes en kaarten tot natuurlijke decoraties en uiteraard zijn 
diverse goede doelen met hun snuisterijen ook weer aanwezig. 
Klanten van UniK bemannen diverse kraampjes, waar o.a. zelf-
gemaakte pindakransen verkocht worden voor het goede doel.

Natuurlijk is er live muziek en wordt ook aan de innerlijke mens gedacht. 
Er zijn consumptiebonnen te koop, waarmee een hapje en een drankje 
gekocht kunnen worden. 

Van diverse kramen gaat de opbrengst naar de bewoners. Deze zijn 
duidelijk gemarkeerd. Het bedrag zal besteed worden aan meer muziek 
voor de bewoners. 

Neem vrienden en familie mee, iedereen is van harte welkom! 

St. Barbara
Vrijdag 14 december van 14.30 tot 16.00 uur
Er is een kerstbeleving in de Hoflaan met een levende kerststal met Maria, 
Jozef en kindje Jezus. Buiten lopen een ezeltje en een paar schapen met 
een herder en in het kleine kapelletje wordt het kerstverhaal verteld. 
Er is een fotograaf aanwezig voor iedereen die op de foto wil.

Kom naar de gezellige kerstmarkten 
of breng een bezoek aan Laverhof on Ice!

Piet: “Vorig jaar hebben we zelfs 
twee brandweerauto’s weg-
gebracht. Zes brandweermannen 
gingen mee. Maar ook pakketten 
van kinderen die hier hun 
communie deden en deze 
meegaven voor de kinderen daar. 
Dat is heel mooi!”

En welke rol speelt 
Laverhof hierin?
Piet: “Van Laverhof krijgen we 
verschillende materialen, zoals 
hooglaagbedden voor zieken-
huizen, rolstoelen en rollators, 
maar ook oude bedrijfskleding 
en kasten. Ben van Dijk van de 

technische dienst van Cunera | 
De Bongerd zorgt dat de spullen 
bij ons komen en soms halen we 
ze ook op. Wij zijn er, én zeker ook 
de mensen daar, heel blij mee!” 

Hoe lang zijn jullie nog 
actief in Roemenië?
“Je ziet dat de infrastructuur 
beter wordt en dat er meer 
werkgelegenheid is, maar het 
verschil tussen arm en rijk blijft 
groot, vooral op het platteland. 
Dus we gaan nog even door!” 

Door: Maria van Emmerik 
Foto: Jacques Worms

Op 5 januari van 11.00 tot 16.00 uur is Anna Hospice, de 
nieuwe locatie van Laverhof, toegankelijk voor publiek. 
Het hospice heeft een eigen ingang aan de achterzijde van 
St. Barbara. Kom je ook een kijkje nemen? Iedereen is van 
harte welkom! 

Vanaf 7 januari zijn de eerste gasten welkom.

OPEN DAG 
ANNA HOSPICE

Wist je dat?
De bewoners van de 

achtervleugel van het 
Mgr. Bekkershuis verhuisd 

zijn naar Annahof? 
Met man en macht werd 
er gewerkt. De komende 

maanden wordt de 
achtervleugel afgebroken 

en komen er nieuwe 
appartementen voor in 

de plaats.

Wist je dat?
Er om de week op 

zondagmiddag een 
‘Uurtje Klassiek’ is in de 

prachtig klinkende grote 
kapel van Cunera | 

De Bongerd? 
Monique van de Ven is 
pianiste en speelt soms 
zelf, maar organiseert 
afwisselend artiesten. 
Soms een koor, maar 

ook studenten van het 
conservatorium. 

Wat een prachtig gebaar! 
Bewoners, familieleden 

en omwonenden, 
iedereen is welkom. 

Ook is er een expositie van kersstalletjes van pastoor 
Harrie Verhoeven uit Wijbosch. Hij is daar 33 jaar pastoor 
geweest. Hij had 700 kerststallen in zijn bezit en heeft deze 
geschonken aan het boerenbondmuseum in Gemert. Zij stellen 
tien kerststalletjes beschikbaar. Dit in combinatie met de engeltjes van 
Maria Verhagen uit Wijbosch. Zij heeft 100 engeltjes in haar collectie.

Iedereen is van harte welkom! 
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Ik kom zelf uit de balletwereld en 
heb daar 21 jaar les gegeven. 
Ik deinsde niet terug voor een 
nieuwe uitdaging. In de jaren dat 
ik dit nu doe, ben ik gaan 
waarderen wat er allemaal bij 
Cunera | De Bongerd georgani-
seerd wordt voor de bewoners.

Ik ga met veel liefde en plezier 
elke dinsdagmiddag naar het 
Kleurenpalet. Ik merk dat de 
deelnemers helemaal opgaan in 
hun schilderwerk. Er groeit iets 
onder hun handen en ze zijn even 
met hun gedachten in een 
andere wereld. De deelnemers 

VRIJWILLIGER 
IN DE SPOTLIGHTS 
Hannie Roefs, vrijwilliger bij het Kleurenpalet vertelt…

Goede zorg is afgestemde zorg. Bij Kastanjedreef zien we 
dit terug in de nieuwe aanpak van de huiskamergesprekken. 
Teammanager Richard Keuninx legt uit: “We zijn afgestapt van 
onpersoonlijke presentaties aan grote groepen familieleden. De 
laatste jaren zetten we uitsluitend in op informele kleinschalige 
gesprekken. In een ongedwongen sfeer en met de nodige humor 
bespreken we nu vooroordelen en verwachtingen over de zorg.” 

“Aan de hand van stellingen worden familieleden uitgedaagd 
mee te denken en praten. Ook betrekken we familie nu veel meer 
bij de inrichting van de woonomgeving. Dat werkt goed. 
Familieleden willen bijvoorbeeld best meehelpen een muur te 
schilderen of ze sponsoren nieuwe gordijnen”, aldus Richard. 

De nieuwe aanpak van de huiskamergesprekken levert onderling 
vertrouwen op en dat is belangrijk. Richard: “We kennen de 
familieleden nu beter en maken daardoor makkelijker afspraken 
met bewoners. Huiskamergesprekken laten zien hoe het werkt in 
de zorg. Dat levert meer begrip op en hopelijk minder klachten. 
Zo werken we samen met familie aan kwaliteit.” 

die ervoor openstaan, probeer ik 
nog iets te leren over technieken 
en kleurgebruik. Ik reik ze iets 
aan en krijg er veel liefde en 
waardering voor terug. Het is 
mooi te zien hoe hun reactie op 
het schilderwerk is nadat het 
werk voltooid is: een gevoel van 
trots zijn en van ertoe doen.

Het Kleurenpalet draai ik natuur-
lijk niet alleen, maar samen met 
mijn collega’s Marietje, Berrie, 
Jetske, Ali en Loes.

Nieuwsgierig geworden? 
Kom gerust op dinsdagmiddag 
om 14.30 uur een kijkje nemen 
in de Tuinzaal van Cunera | 
De Bongerd. We zijn nog op 
zoek naar zowel deelnemers
 als vrijwilligers!

Onlangs hebben de deelnemers 
van het Kleurenpalet hun werk 
nog geëxposeerd in de Tuinzaal. 
Dat was een groot succes! 

Dinerbon nog 
niet besteed?
Heb je de nieuwjaarsattentie 
2018, de dinerbon, nog niet 
besteed? Deze is geldig tot 
31 december! Dus reserveer snel!

EINDEJAARS
BIJEENKOMSTEN
In Uden, in Het Retraitehuis: 
dinsdag 18 december
Voor vrijwilligers: 
van 10.00 tot 11.30 uur
Voor medewerkers en 
gepensioneerden:   
van 15.30 tot 17.00 uur

In Schijndel, in het 
Mgr. Bekkershuis: 
woensdag 19 december
Voor vrijwilligers van St. 
Barbara en Mgr. Bekkershuis:  
van 10.00 tot 11.30 uur 
Voor medewerkers en 
gepensioneerden Onder-
steuning Thuis Schijndel: 
van 13.30 tot 15.00 uur 
Voor overige medewerkers en 
gepensioneerden van St. 
Barbara en Mgr. Bekkershuis: 
van 15.30 tot 17.00 uur

In Heeswijk, Cunera/
De Bongerd
donderdag 20 december
Deze bijeenkomst vindt plaats in 
de tent van Laverhof on Ice, 
Abdijstraat 36 
Voor vrijwilligers: 
van 10.00 tot 11.30 uur 

Voor medewerkers en
gepensioneerden:  
van 15.30 tot 17.00 uur

UITNODIGINGSBRIEF 
MEEBRENGEN
Tijdens deze eindejaars-
bijeenkomsten wordt een 
attentie uitgereikt. Dit gebeurt 
tegen inlevering van de 
persoonlijke brief/voucher, die 
medio november is toegestuurd. 

Heb je geen brief ontvangen? 
Neem dan contact op met 
Marie-Louise van der Maazen, 
tel. 073 - 544 33 00 of per e-mail 
secretariaat.rvb@laverhof.nl. 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
De nieuwjaarsbijeenkomst is op 
maandag 7 januari 2019 van 
15.30 tot 17.00 uur in St. Barbara.

Iedereen is van harte welkom! 

Wist je dat?
De Stichting Vrienden 

van St. Barbara en 
Mgr. Bekkershuis een 

roltransportfiets heeft 
geschonken aan 

St. Barbara? 
Deze fiets is aangeschaft 
van de opbrengst van de 

Rabobank Clubkas 
Campagne 2017 en 

overige donaties. Heel 
veel dank daarvoor! De 
fiets kan voor 2 strippen 
bij de receptie geleend 
worden. Leuk voor een 

tochtje in de buitenlucht!

Wist je dat?
De Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd aan 

de bewoners van Kastanjedreef en Lindelaan een 
CRDL heeft geschonken? Een CRDL is een instrument 

dat is uitgerust met sensoren waarop beide
gesprekspartners hun hand leggen en dat dan 

herkenbare geluiden maakt. Mensen die moeite hebben 
met communiceren komen op een nieuwe manier met 

familie en mantelzorgers in contact

De aanschaf is mogelijk gemaakt door de opbrengst 
van het vorig jaar georganiseerde sponsordiner en de 
gelden vergaard bij de Rabobank Clubkas Campagne. 

Iedereen hartelijk dank! 

v.l.n.r. Sanne Kivits, Lonneke van Bokhoven, Ineke Habraken, 
Marijke den Otter en Fons Arts

Het huiskamergesprek: 
samenwerken 

aan goede zorg

Ongeveer zeven jaar geleden werd ik gevraagd door Sjanet 
Adank om als vrijwilliger mee te helpen bij het Kleurenpalet, 
omdat ik zelf ook schilderde. Ik ben er ingestapt zonder dat ik 
wist wat het vrijwilligerswerk eigenlijk inhield. 
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Jubilea:
25-jarig jubileum

•  Sjan van Dijk-Verkuylen (Cunera | 
De Bongerd) op 1 februari 

12,5-jarig jubileum

•  Heidi van den Broek-Oerlemans 
(Ondersteuning Thuis Schijndel) 
op 1 januari

• Wilma Schepens 
 (St. Jozefklooster) op 1 januari

• Marjo van de Meerakker- 
 van Esch (St. Barbara) op 1 januari 

•  Wendy Koot-van Dam (Cunera | 
De Bongerd) op 11 januari

•  Francy Hellings-Vulders  
(Mgr. Bekkershuis) op 15 februari

•  Janneke van de Hurk (Cunera | 
De Bongerd) op 23 februari

•  Marjo van der Sangen-van den 
Brand (Mgr. Bekkershuis) op  
1 maart

•  Maria van Erp-van Sleeuwen  
(St. Barbara) op 1 maart

Geboren:
Stef 7 oktober
Zoon van Marian van Gaal (Cunera| 
De Bongerd) en Gijs Mathijssen

Tieme 31 oktober
Zoon van Demi de Hoon (Het 
Retraitehuis) en John van der Valk

Suze 15 november
Dochter van Lindsay (St. Barbara) 
en Rob van der Heijden

Mick 12 november
Zoon van Daisy de Winter 
(St. Barbara) en Kelvin Klemans

Stan 20 november
Zoon van Marleen (Cunera | De 
Bongerd) en Roel van Roosmalen

Redactie:  
Inge Almekinders, Maria van 

Emmerik, Juanita van Duijnhoven, 
Dion van Kaathoven, Irma van 

der Meijs, Suzanne van der 
Sangen, Jacques Worms

LAVERBLAD

irma.vandermeijs@laverhof.nl

Agenda
Agenda activiteitencommissies en  
personeelsvereniging van Laverhof

Cunera| De Bongerd ‘Vrij Bont’
Woensdag 16 januari: Musical Mamma Mia 

Ondersteuning Thuis Schijndel

Dinsdag 26 en donderdag 28 maart: industriële 
lamp maken

St. Barbara
Zaterdag 15 december: Kerstmarkt en 
Dickens Night

Voor nieuwe activiteiten of meer informatie, 
kijk op de publicatieborden! 

Dit keer geen bijdrage van Noud Somers, maar een gedicht en foto’s 
van Gonnie Terneusen. Gonnie is bewoonster van Sterappel en wil de 
tuinmannen eens extra in het zonnetje zetten. Gonnie is een echte 
natuurliefhebster met als hobby fotograferen. Mede door de 
inspanningen van Noud en Wil kan ze mooie plaatjes schieten van de 
tuin van Cunera | De Bongerd. Speciaal voor de tuinmannen heeft ze 
een mooie fotocollage gemaakt en dit prachtige gedicht.

ODE AAN 
DE TUINMANNEN

Wist je dat?
Je Laverhof sinds kort kunt 

volgen opInstagram? 

Gonnie Terneusen

Velen wandelen over de paden
en kunnen hun gedachten niet raden.
Zien al die mooie bloemen hier,
het geeft zoveel vertier.
Elke dag andere bloemen en kleuren,
hoe kan dit toch gebeuren?
Dat is het resultaat,
van een tuinman die er voor staat.
Ze werken dag na dag,
waar iedereen naar kijken mag.
Naar bomen, planten en bloemen,
de namen kan ik niet noemen.
Maar ook alle dieren mogen er zijn
en dat vindt iedereen fijn.
De vogels in de kooi,
alle kleuren heel mooi.
De kippen die ons kuikens geven,
al is het soms maar even.
Want kraaien, spreeuwen en de poes,
die maken ze tot moes.
Toch worden er ook groot,
omdat de tuinman ze veiligheid bood.
Mensen loop niet gebogen en lusteloos door de tuin,
geniet hier, het is mooi tot de bomen in de kruin.
Het wordt tijd dat wij onze tuinmannen eren,
omdat ze de tuin zo goed beheren!

Ik wens je van harte
dat je minstens één mens mag hebben
bij wie je geborgen bent,
in wie je vertrouwen stelt
en bij wie je thuis kan zijn.

MIJN WENS VOOR 2019 Ik wens je van harte
dat je minstens elke dag één fijn moment mag beleven:
een ontmoeting, een lach, een aanmoediging,
een uitgestoken hand, een blik vol begrip,
iets goeds, iets moois, iets teders,
iets dat je boeit,
iets waarbij je herademt en nieuwe moed krijgt,
iets waarbij je gaat zingen,
iets dat je stil maakt,
iets dat ontroert.

Ik wens je van harte
dat je minstens één mens gelukkig mag maken
door jouw aanwezigheid, je spreken, je goedheid,
je begrip, je aanmoediging, je troost,
je luisteren, je vriendschap, je medeleven.

Ik wens je van harte
dat je dan elke avond zachtjes kunt zeggen:
"Wat heb ik veel om dankbaar voor te zijn…"

Overal waar mensen werken, gaat wel eens wat fout. Ook bij 
Laverhof. Het is belangrijk én verplicht dat we ongevallen, 
bijna ongevallen, fouten en gevaarlijke situaties die met cliënten 
te maken hebben, melden. Teammanagers stellen elk kwartaal 
een overzicht op van alle MIC-meldingen en kijken of er trends te 
ontdekken zijn. Alleen zo kunnen we leren van onze fouten en 
de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Hoe gaat ‘dit leren van fouten‘ in de praktijk? Teammanager 
Irene Rijkers haalt een voorbeeld aan: “Onlangs kwam een 
melding binnen dat collega’s medicatiefouten maakten, omdat 
de medicatie op de kamer van de cliënt lag. Het team ging met 
elkaar in gesprek hierover. Een stukje bewustwording bleek van 
groot belang. Ook is gekeken naar een andere locatie, waar deze 
fout ook gemaakt werd. Hoe pakken zij dat aan? Een tijdelijke 
oplossing bleek te zitten in een extra controlelijstje om het 
overzicht te bewaken. In een volgend teamoverleg is dit 
geëvalueerd met elkaar en zijn er vervolgafspraken gemaakt.”

Als er calamiteiten zijn die nader onderzoek behoeven kan 
dit door de Coördinator zorg of Teammanager gemeld 
worden via calamiteiten@laverhof.nl 

Leren 
van 
fouten

Overlijdens-
bericht:
Corrie Nooijen
15 november

Corrie was vrijwilliger bij 
Laverhof, locatie Cunera | De 
Bongerd.

Wij wensen familie en vrienden 
veel sterkte toe. 


