
NIEUWE VRAGEN CLIËNTTEVREDENHEID / GESLAAGD! / 
KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG HERZIEN

N° 12 - OKTOBER 2017

BERICHT VAN 
DE PAROCHIE
 
Op 25 juni 2017 is het besluit gevallen dat er na november van dit 
jaar,  géén zondagsvieringen meer gehouden worden in de kerk van 
Broekhoven.  Het gaat vooralsnog dus alleen om de vieringen op 
zondagmorgen.

Alle andere activiteiten gaan door. 
 
Ook op Satijnhof blijven wij naar u toe komen. Met het communie 
brengen op de maandagmiddagen. Met de gespreksgroep op 
donderdagochtenden, en ook de vieringen, één keer per maand, in de 
Patroon.  Ook blijven we af en toe ‘zo maar’ eens binnen lopen voor een 
praatje. De mensen van de parochie laten jullie niet in de steek!

pastor Theodoor van den Boom
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VAN DE REDACTIE
Na een niet al te warme zomer gaan we de herfst weer 
tegemoet.  De dagen worden al wat korter en veel 
bomen krijgen die prachtige herfstkleuren. Doordat we 
een behoorlijk natte zomer hadden zijn er al veel meer 
paddenstoelen in Nederland te vinden als anders. In deze 
editie leest u dan ook een paar interessante weetjes over 
paddenstoelen.
En ondanks dat de dagen korter en ook wat kouder worden 
zijn er voor u nog genoeg leuke activiteiten te doen. Zo staat 
de herfstmarkt van Koningsvoorde weer op het programma, 
staan er verschillende uitstapjes en optredens gepland, is er 

een nieuwe miMakkuer op satijnhof en blijven we zo met 
zijn allen in beweging. In beweging op onze eigen manier 
en op ons eigen tempo. Ook de zorg blijft in beweging. 
Gelukkig maar. De cliënt staat centraal en personeel leert 
om van Hard werken naar Bewust werken te gaan.

Ook daar leest u meer over, zo ook over het 
klanttevredenheid.

We hopen dat het najaarszonnetje volop zal gaan schijnen, 
en wensen u veel leesplezier toe!

AFSLUITING PEUTERPROJECT  
VOOR DE ZOMERVAKANTIE
 
Het was de laatste keer voor de vakantie en dus kregen de peuters een ijsje cadeau. Op de foto’s zie je hoe er wordt gesmuld in 
de binnentuin en dat de nieuwe vogelkooi in de binnentuin bewonderd wordt.

Els van  Dooren

AFDELING BRODEE OP STAP!
Wat een fijne activiteiten hebben we de afgelopen tijd 
mogen doen!  Naar de Hasseltse Kapel, samen bidden 
en een kaarsje aansteken, daarna lekker buiten van het 
zonnetje genieten en daar hoort natuurlijk ook gebak en 
een borreltje bij! Lekker lunchen bij Den Bockenrijder met 
familie. genieten van een heerlijke kop soep mee un snee 
brood om te soppe, en unne boterham mee beleg. Naar het 
TextielMuseum om de mooie inhuldigingsjurk van Maxima 
te bezichtigen en de weefgetouwen te zien. Ook hier zijn we 

het terras niet voorbij gelopen! Een verzorgde BBQ door het 
Patroon, erg lekker gegeten samen met familie.Samen naar 
de kermis, lekker lauwen’ op het terras met een borreltje en 
bitterballen. Een ijsje bij Intermezzo en daarbij gespot door 
de fotograaf van het Brabants Dagblad die ons de dag erna 
verraste met een foto in de krant! Ook de oliebollen zijn we 
niet vergeten, het was een heerlijke middag!

Team Brodee Satijnhof
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In 2016 is De Wever gestart om ieder kwartaal de cliënt-
tevredenheid te meten. Het doel is om continu in beeld te 
hebben hoe de cliënt/familie denkt over de organisatie, de 
geboden zorg en dienstverlening. Hiervoor zijn drie vragen 
opgesteld die bij contactpersonen via een mail zijn uitgezet 
en bij cliënten (die hiertoe in staat zijn) via een kort 
interview persoonlijk zijn gevraagd door prestatiecoaches. 
Na enkele kwartalen op deze manier de cliënttevredenheid 
gemeten te hebben, moeten we concluderen dat met 
name de respons van de contactpersonen via de email-
enquête sterk afneemt. Dit heeft tot gevolg dat de 
gegevens minder betrouwbaar zijn.

We gaan daarom een andere werkwijze hanteren en 
andere vragen aan u stellen. De vragen zien er als volgt uit:

• Welk cijfer geeft u aan ons?

• Wat gaat er goed volgens u?

• Wat kunnen wij doen om dichterbij een  
 10 te komen?

Deze vragen zullen besproken worden tijdens het 
zorgleefplangesprek dat twee keer per jaar met de cliënt 
en zijn/ haar zorg coördinator wordt doorgenomen. De  
antwoorden op deze vragen noteert de zorg coördinator, 
zonder de naamsvermelding van de cliënt dus  anoniem, 
in een digitale vragenlijst. De zorg coördinator houdt 
voor zichzelf een digitale verbetermeter bij, waarin alle 
antwoorden van de cliënten in wordt verzameld. 

De verzamelde gegevens zullen voor de medewerkers per 
team en locatie beschikbaar  zijn via Mijnverbetermeter en 
de managementinformatie.

De nadruk van de gesprekken met de cliënt en eventueel 
zijn/ haar familie ligt op “open dialoog met elkaar” We 
streven naar een veilige sfeer waarin de cliënt en familie 
open en eerlijk zijn/ haar ervaringen kan  delen. We hopen 
dat de cliënt  dit ook zo zal ervaren. We denken met deze 
werkwijze nog beter het gesprek met cliënt/familie te 
kunnen voeren over wat hen echt bezig houdt en waar je 
als team en locatie zaken in kunt verbeteren. 

NIEUWE VRAGEN 
CLIËNTTEVREDENHEID

HERFSTMARKT 
KONINGSVOORDE
 
Op zondag 29 oktober houdt Koningsvoorde weer zijn 
jaarlijkse herfstmarkt. Naast marktkramen waar u 
zelfgemaakte spullen kunt kopen is er ook een grote 
rommelmarkt. De opbrengst van de rommelmarkt komt ten 
goede aan de bewoners van Koningsvoorde

Daarnaast is er livemuziek en ook aan de innerlijke mens is 
gedacht. Kortom een gezellige dag voor jong en oud!

U bent van 10.00 tot 16.00 uur welkom op Koningsvoorde 
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|  Van goede zorg verzekerd  |

Kwaliteitskader  
Verpleeghuiszorg 
Samen leren en verbeteren

Verschillende partijen die in Nederland met de 
ouderenzorg te maken hebben, hebben in januari 2017 
samen afspraken gemaakt over hoe goede ouderenzorg er 
uit ziet. Zij hebben acht belangrijke thema’s vastgesteld 
en werkafspraken gemaakt voor elk thema. Denk hierbij 
onder andere aan persoonsgerichte zorg, wonen en 
welzijn, maar ook hoe we binnen de ouderenzorg blijven 
leren en verbeteren. Dit staat beschreven in het herziene 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Dit  kader beschrijft wat cliënten en naasten mogen 
verwachten van verpleeghuiszorg. Het vormt tevens de 
wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

 Het kwaliteitskader ondersteunt en prikkelt ons in het 
blijven waarborgen van goede ouderenzorg. Binnen De 
Wever is er naar aanleiding hiervan een project gestart 
dat de volgende vragen stelt: Wat doen we al? Hebben 
we over wat we doen bewust nagedacht en een keuze 
gemaakt? Biedt het kader nog mooie aanvullingen op 
de zorg die we al bieden? Wanneer we iets doen binnen 
De Wever dat niet specifiek genoemd wordt in het kader 
kunnen wij onze insteek nog steeds aanhouden. Immers 
het gaat er om dat we laten zien dat we bewust bezig zijn 
met de kwaliteit van onze zorg en er alles aan doen om de 
kwaliteit te blijven waarborgen. 

Uitgangspunt van het kader is dat kwaliteit van 
verpleeghuiszorg iets is van en voor de mensen die zelf 
werkzaam zijn in de zorg. Daarom bestaat de stuurgroep 
uit zorgmedewerkers en cliëntvertegenwoordiging.

Stuurgroep project Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

• Arianne van den Berg, Manager Expertise en 
voorzitter stuurgroep

• Anja Meeuwesen, Locatiemanager Padua

• Jan Wevers, voorzitter Centrale Cliënten Raad

• Marianne van Drunen, OR lid en verpleegkundige bij 
De Wever Thuis

• Mary Timmermans, Specialist Ouderengeneeskunde

• Claudia van Erven, Manager Kwaliteit en Innovatie

De stuurgroep wordt ondersteund door projectleider 
Monique Hameetman, Kwaliteitsfunctionaris 

Graag hadden we ook een vertegenwoordiging van 
verpleging en verzorging en de behandelaren in de 
stuurgroep betrokken, echter op dit moment zijn deze 
binnen De Wever nog niet centraal vertegenwoordigd. 
Zij nemen natuurlijk deel aan de diverse werkgroepen 
binnen het project. Echter binnen het kwaliteitskader 
vormt juist een formele centrale vertegenwoordiging een 
belangrijke rol. Waar staat De Wever voor op het gebied 
van thema’s als familiezorg? Wat vinden we belangrijk 
dat aan bod komt op alle locaties?  De komende maanden 
wordt er dan ook een werkgroep ingericht die vorm gaat 
geven aan een Verpleegkundige en Verzorgende Advies 
Raad of aan een Professionele Advies Raad.

Via intranet houden we jullie op de hoogte van de 
vorderingen.Voor vragen of opmerkingen kun je contact 
opnemen met projectleider  
 
Monique Hameetman.  
m.hameetman@dewever.nl, tel. Nr. 06 53 81 83 49

KWALITEITSKADER  
VERPLEEGHUISZORG HERZIEN
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EVEN VOORSTELLEN
 
Beste collega’s,

Met veel plezier ben ik gestart als Kwaliteitsfunctionaris binnen de afdeling Kwaliteit 
en Innovatie. Naast een groot aantal centrale uren ben ik de kwaliteitsfunctionaris voor 
Koningsvoorde, Satijnhof, de Vleugel, Bijsterstede en Herdgang. Graag stel ik me kort 
even voor aan jullie.  

Ik ben bijna 55 jaar en woon met mijn 3 kinderen, een zoon van 20 en twee dochters 
van 17, in Eindhoven. Sinds een half jaar hebben we een hond. Ik wandelde al graag 
maar nu is het  een van mijn grootste bezigheden is geworden.

Van origine ben ik diëtist maar ik ben al vrij vroeg in mijn carrière in de kwaliteitszorg 
gaan werken. Dit heb ik onder andere gedaan bij Diagnostiek voor U in Eindhoven, 
het doveninstituut Viataal in St. Michielsgestel en Epilepsiecentrum Kempenhaeghe 
in Heeze. De laatste negen jaar ben ik projectmanager geweest bij Inception, een software bedrijf dat 
modules ontwikkelt op het gebied van kwaliteitsmanagement informatie, zoals documentbeheer en een klachten- en 
meldingenmodule. Ik begeleidde onze klanten , met name zorginstellingen, met de inrichting, training en implementatie van 
de software. 

Ik ben iemand die graag meedenkt, samenwerkt en oplossingen zoekt. Ik ben erg praktisch ingesteld en probeer altijd de 
meest handige en logische werkwijze te zoeken. Ik zal nog wel  wat bijgespijkerd moeten worden op het inhoudelijk vlak en 
hoop dat ik daarbij jullie hulp krijg. Ik zal proberen de komende tijd zoveel mogelijk mee te lopen met verschillende disciplines 
en op zoveel mogelijk locaties en afdelingen. Ik kijk er naar uit om met jullie samen te werken aan kwaliteitsverbeteringen.

Renate van der Vloet - r.v.d.vloet@dewever.nl

GESLAAGD!
José rondt met certificaat, en 
goede hulp van team Angora 3, het 
leiderschapsprogramma af

Lizette de Laat

GESLAAGD!
Monique van Herck en Helga Broers van Koningsvoorde, Veronique van 
de Heuvel en Corina van Meel van Satijnhof En Joyce Coolen van De 
Vleugel hebben het certificaat behaald ‘Van Hard werken naar Bewust 
werken’.

‘Bewust ‘ zijn is de basis van zelfstandig werken...

Gefeliciteerd dames!

GESLAAGD!
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MIMAKKER CATO STELT ZICH VOOR
In het dagelijks leven heet ik Angelique Konijn en als 
miMakker heet ik Cato. Sinds kort mag ik het stokje 
overnemen van Maroeska voor jullie bekend als miMakker 
Baboes. Ik ben heel blij dat ik naast Satijnhof ook op meerdere 
locaties van De Wever structureel kan miMakkeren. Als 
miMakker Cato kom ik ook op bezoek bij Joannes Zwijssen, 
De Heikant en De Vleugel! Inmiddels acht jaar geleden 
koos ik ervoor om me te laten omscholen tot miMakker. 
Ik heb eerder de HEAO gevolgd en ging aan de slag in het 
bedrijfsleven. Maar ergens knaagde het. Wat voor mij ontbrak 
was zingeving. Zingeving is voor mij de essentie van contact 
maken in het moment. En dan het echte contact, het oprechte 
contact. Dit heb ik gevonden in de methodiek van stichting 
miMakkus te Eindhoven, waar iedere miMakker is opgeleid.

Waarom is de miMakker verkleed en waarom draagt een 
miMakker een rode neus? 
Het is wetenschappelijk bewezen dat de kleding en de rode 
neus een gevoel van veilig zijn bij de bewoners oproepen, een 
gevoel van niks hoeven en een gevoel van een maatje te zijn. 
Juist dit kan reacties uitlokken bij mensen met dementie. Ik 
kruip in de huid van Cato in een wijde hoogwater broek, een 
zwart-wit geblokte muts, een kleurrijk t-shirt, een rode neus 
en een klein koffertje met attributen die ik kan gebruiken

Benaderingswijze van een miMakker Cato 
Cato vertraagt het tempo van lopen en bewegingen. Hierdoor 
heeft de bewoner meer tijd om Cato op te merken. Meestal 
maakt Cato contact zonder taal wanneer een bewoner de 
taal niet meer tot zijn of haar beschikking heeft. Via de 
lichaamshouding registreert Cato hoe iemand zich voelt en 
speelt hier op in. De bewoner heeft de regie en de miMakker 
volgt vanuit rust en respect. Cato kijkt eerst of een bewoner 
zelf een impuls geeft waar Cato op kan reageren. Het 
contact kan heel subtiel zijn, maar ook uitbundig. Dit is puur 
afhankelijk van de stemming van de bewoner. Komt er geen 

reactie van een bewoner, dan breng ik zelf een impuls in, in 
de vorm van muziek, met mijn mimiek, aanraking, beweging, 
klank of adem. Of juist door samen stil te zijn.

Wanneer mensen verder zijn in hun dementieproces, 
duurt het vaak langer totdat er een opening komt. Het 
contact kan dan bestaan uit het naast elkaar zitten, samen 
in eenzelfde kijkrichting te kijken of samen in eenzelfde 
ritme te ademen, zodat de bewoner op onbewust niveau 
het gevoel van samen zijn en het gevoel van veiligheid kan 
ervaren. Voor mij is het bij ieder bezoek ook verrassend hoe 
zich een contact ontvouwt. In de praktijk merk ik steeds 
meer op, dat er altijd iets wordt aangeraakt bij de ander. 
Het contact ontstaat op zo'n subtiel niveau, dat het voor 
de buitenwereld moeilijk waarneembaar is. Maar..... Kijk 
je echt goed, dan zie je bijvoorbeeld dat een bewoner zich 
meer kan ontspannen, doordat de spanning van de spieren 
afneemt of dat de ademhaling dieper wordt. Nog steeds 
leer ik ook op persoonlijk vlak veel van de mensen met 
dementie. Ik leer me steeds meer te openen en sensitief waar 
te nemen.  De bewoner mag ook boos, verontwaardigd of 
verdrietig zijn. Juist wanneer ik deze emoties serieus neem, 
voelt een bewoner zich gehoord en gezien. Ook leer ik ten 
volle aanwezig te durven en kunnen zijn, zonder oordeel en 
verwachting. Via deze houding kan er een oprecht contact 
van hart tot hart ontstaan. Na al die jaren word ik nog steeds 
geraakt door de mooie ontmoetingen. Ik sta altijd open voor 
mensen die miMakker Cato een keer willen observeren. Uit 
ervaring heb ik gemerkt dat zowel medewerkers, familieleden 
of andere mantelzorgers dit op prijs stellen. Vragen of 
specifieke wensen zijn ook altijd welkom.

Meer informatie kunt u ook lezen op mijn website  
www.mimakkercato.nl

Tot een volgende ontmoeting! 
miMakker Cato / Angelique Konijn

KRITISCHE BLIK
 Dit is team Angora 3. Kijken kritisch of de samenvatting van de docent    

 leiderschapsprogramma wel compleet is.
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WIST U DAT? 
Weetjes over paddenstoelen

1. Binnen de traditionele Chinese geneeskunde  
bijvoorbeeld is uitgebreid beschreven welke 
gezondheid bevorderende effecten diverse 
paddenstoelen hebben, en deze kennis wordt 
vandaag de dag gebruikt om supplementen te 
maken die extracten van een of meer medicinale 
paddenstoelen bevatten. 

2. Paddenstoelen de vruchten zijn van schimmels? 
Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een 
schimmel. Vooral in de nazomer en in de herfst 
schieten ze als paddenstoelen uit de grond. 
Paddenstoelen vormen maar een klein deel van de 
schimmel, waarvan het grootste deel zich onder 
de grond bevindt in de vorm van microscopisch 
kleine schimmeldraden (hyfen). Ze spelen een 
sleutelrol in het functioneren van veel ecosystemen 
en vertegenwoordigen een groot deel van de 
biodiversiteit. Paddenstoelen maken de ‘zaden’ 
(sporen) waarmee schimmels zich verspreiden, 
ze zijn dus belangrijk voor de verspreiding van de 
schimmels en zijn hét deel van de schimmels dat wij 
mensen kunnen eten.

3.  In Nederland er ruim 5.000 soorten paddenstoelen  
groeien?

4. ‘Op een grote paddenstoel rood met witte stippen.’  
Zo begint een bekend kinderversje. Het gaat over 
de opzichtige en giftige vliegenzwam. Weet je dat 
er in de natuur in Nederland ruim 5.000 soorten 
paddenstoelen voorkomen? Ongeveer 100 soorten 
paddenstoelen zijn lekker om te eten. Zo’n 50 
paddenstoelensoorten zijn giftig en een stuk of 6 zijn 
dodelijk giftig. Sommige paddenstoelen (paddo’s) 
vormen hallucinogene stoffen, waarvan mensen 
gaan hallucineren. 

Nederland jaarlijks ruim 270 miljoen kilo 
champignons per jaar exporteert?

5. Wereldwijd worden er zo’n 35 soorten 
paddenstoelen geteeld.  
In Nederland zijn dat voornamelijk champignons. 
Nederland exporteert ongeveer 50 miljoen kilo 
verse champignons (vooral naar België, Duitsland 
en Engeland) en bijna 220 miljoen kilo conserven-
champignons. Het exportvolume van door 
Nederland geconserveerde champignons is bijna 
even groot als dat van China. Daarmee is Nederland 
de op één na grootste exporteur van geconserveerde 
champignons ter wereld.

6. Sommige paddenstoelen op bijna alles groeien?

7. Een goede basis is het begin van de groei.  
Sommige paddenstoelsoorten, zoals de 
champignon, zijn redelijk kieskeurig. Voor de teelt 
van champignons wordt gebruik gemaakt van een 
speciale champignoncompost. Oesterzwammen zijn 
veel minder kieskeurig. Zij groeien zelfs op koffieprut 
of toiletpapier.

8.  Paddenstoelen heel gezond zijn?  
Nederlanders eten per jaar 2 kilo paddenstoelen

9. Paddenstoelen zijn heerlijk  
en zijn een bron van voedingsvezels, vitamine 
B-mineralen zoals kalium, fosfor, koper en ijzer. En 
de beta-glucanen in paddenstoelen ondersteunen 
ons afweersysteem. De champignon bevat bijna 
geen calorieën, vet en zout en is daarom dé perfecte 
groente voor als je wilt afvallen.

Vooral in Azië  paddenstoelen al eeuwenlang worden gebruikt 
ter behandeling van allerlei ziektes en aandoeningen?



Het herdenken van onze dierbare overledenen vindt van 
oudsher plaats in de herfst, het begin van de ‘donkere tijd. 

Aan een geliefde overledene denken we eigenlijk dagelijks, 
daar staan we mee op en daar gaan we mee naar bed. 
Iemand leeft voort in ons hart, in onze herinnering. Mensen 
geven vaak op hun eigen manier vorm aan herdenken, zoals 
door een speciaal gedachtenishoekje te maken in de kamer 
met een foto, een beeldje of een kaarsje van je overleden 
partner, vader, moeder of kind. 

Ook is het tegenwoordig heel gebruikelijk om in 
groepsverband te herdenken op straat, een plein, en op 
andere publieke plaatsen, ‘met name als er iets verdrietigs 
heeft plaatsgevonden dat veel mensen raakt. Zo samen 
herdenken schept verbondenheid door allerlei lagen van de 
bevolking heen.

Ook dit jaar willen we begin november weer stilstaan bij de 
bewoners en vrijwilliger van Satijnhof die in het afgelopen 
jaar zijn overleden. In de voorgaande jaren hebben we daar 
een mooie traditie in opgebouwd. We komen dan bij elkaar 
in de Patroon, waar we met passende gedichten, verhalen 
en muziek stilstaan bij de mensen van wie we afscheid 
moesten nemen. We noemen alle namen en steken daar 
lichtjes bij aan. Dit doen we in verbondenheid met elkaar 
en ook met hen die ons zijn ontvallen. 

U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te 
herdenken, op dinsdag 7 november om 19.00 uur in de 
Patroon.

Jantine Ronde, geestelijk verzorger

LEAN
In juni 2017 hebben Karin van Velzen en Kirsten 
Dankers hun Lean Green Belt succesvol behaald. Lean 
komt van origine uit de auto-industrie waar processen 
geautomatiseerd werden, inmiddels wordt Lean 
wereldwijd gebruikt.

Lean richt zijn als business-systeem op doel, proces en 
mensen om continu de effectiviteit en efficiëntie te 
verbeteren. Inmiddels wordt Lean binnen De Wever steeds 
meer gebuikt, zo ook binnen Satijnhof. Binnen de teams 
van Angora 3, Brodee, Cashmere en Lamee is inmiddels 
het Lean bord ‘Beter bewust’ geïntroduceerd. Dit zit nog 
een beetje in de begin fase maar collega’s raken er steeds 
meer mee bekend.  Middels de beter-bewustborden die op 

de etages hangen wordt actuele problematiek structureel 
aangepakt om uiteindelijk tot het beste voor de bewoner 
en collega te komen. Voordelen van het bord zijn dat 
hierdoor nieuwe inzichten verkregen worden, verspillingen 
worden geëlimineerd en een optimalere dienstverlening 
gecreëerd. Dit alles leidt tot een hogere tevredenheid. 
Kortom, een cultuur creëren van continue verbeteren.

Op de onderstaande foto is het beter-bewustbord van 
team Cashmere te zien, hier zijn we 12 september 2017 
inmiddels met een herstart begonnen. Op de tweede foto 
staan Karin en Kirsten aan het Leanbord van team Lamee.

Barbara Gulikers vanuit team Cashmere is inmiddels ook 
gestart met de Lean Green Belt-opleiding.

HERDENKINGSBIJEENKOMST 
SATIJNHOF 2017


