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Van de redactie
Het eerste exemplaar van ons huisblad van dit jaar 
ligt weer voor u. Laten we met elkaar er weer een 
belevingsrijk jaar van maken. 

We hebben dagelijks te maken met veranderende 
beelden. Het beeld van de maatschappij, het 
straatbeeld. Recente voorbeelden voor Notre 
Dame zijn de herinrichting van de tuin en onlangs 
de sloop van Oase. Overdrachtelijk hebben we 
te maken met het beeld (imago) van de zorg 
als werkgever. De zorgsector heeft behoefte 
aan nieuwe medewerkers. Er wordt aan alle 
kanten hard gewerkt om ‘het werken in de zorg’ 
aantrekkelijk te maken. In de week van Zorg en 
Welzijn richten we de activiteiten met name op het 
enthousiasmeren van mensen voor de zorg. Het 
zorgcentrum Notre Dame houdt daarom op 14 
maart Open Huis. 

Voor het Journaal hebben we te maken met 
beelden van activiteiten. Sinds de invoering 
van de nieuwe Europese privacywetgeving 
(kortweg AVG) is de wereld van de beeltenissen 
sterk veranderd. Er mogen immers geen foto’s 
worden geplaatst waarbij personen herkenbaar 
(traceerbaar) in beeld zijn, tenzij daar toestemming 
voor is gegeven. Werden tot nu toe alleen ‘foute’ 
personen met een balkje over de ogen getooid, 
tegenwoordig zie je voornamelijk stukjes voeten, 
handen, achterhoofden, voorwerpen, gebouwen, 
natuur ter illustratie van het nieuwsbericht. 

Bewoners die vanaf de invoeringsdatum van de 
nieuwe AVG hier zijn komen wonen geven voor 
het overgrote deel toestemming om een foto 
van een activiteit waarop zij te zien zijn, ook te 
plaatsen in het Journaal. Het is echter niet goed te 
doen om voor elke foto te filteren of iedereen wel 
toestemming heeft gegeven. ‘Het is toch een leuke 
foto’ is geen reden om af te wijken van de wet. 

Desalniettemin hopen wij voor u weer een 
Journaal te hebben gemaakt waarmee u uw 
moment van ontspanning kunt vullen. 
 

Allereerst denk ik aan beelden die je kunt hebben 
als je een boek leest. Wellicht herken je het: je 
leest een boek, en later zie je de verfilming ervan. 
Het komt niet zelden voor dat de film niet de 
beelden laat zien die jij in je hoofd had, toch? 
Vaak is daardoor de film minder dan jij had 
gehoopt. Je eigen brein vertaalt de woorden uit het 
boek namelijk naar beelden. Het boek begint te 
leven voor je. En jouw beelden zijn waarschijnlijk 
mooier, dramatischer, leuker, enger, realistischer…

Zo gaat het ook met de beelden die tot je komen 
als je de bijbel leest. De een zal deze letterlijk 
opvatten, de ander ziet een algemeen beeld, weer 
een ander heeft daar een mix van. De uitleg van 
die verhalen is dan ook verschillend. En dat kan 
veel ophef veroorzaken in de maatschappij. Dat de 
beelden in de maatschappij over ‘geloven’ dan ook 
niet altijd positief zijn, zal mede daar debet aan zijn.

Waar ik echter het meest aan moeten denken is 
dat we in een tijd leven waarin we als individu of 
als groep willen proberen ‘in beeld’ te zijn. Denk 
maar eens aan Facebook, LinkedIn, Instagram, 
Twitter, en noem maar op…. Je hele leven moet 
je proberen ‘in beeld’ te zijn, als ‘professional’, als 
‘leuk persoon’, als iemand die ‘iets te vertellen 
heeft’; kortom: je moet iemand zijn die het helemaal 
gemaakt heeft… Maar is dat wel zo? En hoe werkt 
dat dan als je dat niet kunt? Als je geen spannend 
leven leidt dat een verfilming waard zou zijn?

Michael Kolen, geestelijk verzorger van Prisma, 
heeft bij zijn promotieonderzoek gekeken naar 
‘het alledaagse’. Hij zegt: “Ik heb mij hierbij laten 
inspireren door het concept van alledaagsheid van 
filosoof Eran Dorfman (2014). Hij analyseert de 
ambiguïteit in het alledaagse leven en laat zien dat 
we als laatmoderne burgers telkens zoeken naar 
manieren om deze alledaagsheid te ontvluchten. We 
zijn constant op zoek naar grootse, meeslepende 
‘live events’. Dit lukt ons vaak niet en dit levert 
frustratie op. Maar we zien niet dat de herhaling van 
het alledaagse en de reflectie daarop noodzakelijk 
zijn. We verbinden ons niet meer met de herhaling 
van het bestaan, terwijl deze saaiheid juist de drager 
is van ons bestaan, we kunnen niet zonder. Het 
is een vindplaats voor zingeving.” Je werk op een 
zo gewoon mogelijke manier doen, het hoeft niet 
spectaculair. Je leven op een zo normaal mogelijke 
manier kunnen leven. Ik ken mensen voor wie dit 
het allerbelangrijkste is. En ook mensen die zouden 
willen dat het leven gewoon en saai zou zijn. 
Natuurlijk, als er iets extra leuks gebeurt, dan is dat 
meegenomen. Maar als het in het leven behoorlijk 
tegen zit, dan kun je intens verlangen naar dat hele 
normale… wat in gedachte voor jou normaal is.

Misschien het beste pleidooi om tevreden te zijn 
met het goede dat op je pad komt, en verder het 
leven te leiden in de hoop dat alles weer normaal 
mag worden. Zonder al te veel ‘in the picture’ te 
staan… lekker saai.

Gabriël Roes, geestelijk verzorger

Wat denk je als je bovenstaande titel leest? Bij mij komen allerlei gedachten naar boven. Ik zal er enkele 
de revue laten passeren.
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Het jaar 2018 eindigde met het faillissement 
van twee commerciële ziekenhuizen, de jaarlijks 
terugkerende Zwarte-Pietdiscussie en de 
oplopende Brexit-spanning. 

En niet te vergeten de tentoonstelling ‘50 jaar 
Fabeltjeskrant’ te Rotterdam.

50 jaar geleden, 1968: de Praagse lente, de 
Vietnamoorlog, Kees Verkerk wint Olympisch goud, 
Rotterdam 1e metrolijn van NL, rapport Club van 
Rome, de moorden op Maarten Luther King en  
Robert Kennedy, Jan Janssen wint de Tour, de film 
‘Once upon a time in the west’ komt uit….

Maar terug naar vandaag;  
wat is er in 2018 hier allemaal gebeurd?
De regering maakt 2,2 miljard euro vrij voor de 
verpleeghuiszorg, na een manifest van Hugo 
Borst en Carin Gaemers; er komt een nieuw 
kwaliteitskader, waarin het kennen van de bewoner, 
voldoende handen aan bed, en voldoende zinvolle 
dagbesteding centraal staan. 

Notre Dame 2018
-  Ontwikkelingen naar meer verpleeghuiszorg, 

steeds zwaardere zorg, afspraken met 
behandelaren en huisartsen geëvalueerd en 
bijgesteld.

 
-  Koploper in de Zorg voor dementerenden; 

Anneke van der Plaats award.
 
-  Teamontwikkeling, naar meer zelfstandige 

teams, op diverse manieren, per team 
verschillend (horeca, huishouding, de vier 
afdelingen); één teammanager zorg geëvalueerd 
en we gaan daarmee door; een nieuwe 
teammanager dienstverlening. 

 
-  Kwaliteit: lean, diverse scholingen, meer 

verpleegkundigen.
 
-  Familiezorg, samenwerking cliëntenraad, 

aandacht voor mantelzorgers: een huis voor 
iedereen.

 

-  Investeren in schilderwerk, vloerbedekking en 
verlichting.

 
-  Activiteitenaanbod, aandacht, warme zorg, 

lekker eten en drinken, een mooie tuin, een 
schoon en gezellig huis!

En wat gaat 2019 brengen?
-  Voortzetting beleid 2018, plus: meer geld, meer 

medewerkers voor zorg en dagbesteding; nachtzorg 
uitbreiden ook in de rest van het klooster.

 
-  Teamontwikkeling; de vier oneliners van
 De Wever
 
-  Plan maken voor de Refter die in 2019 

vrijkomt…….

De koning sprak over mensenrechten; mensen tot 
hun recht laten komen, daar gaat het om in onze 
samenleving. 
 
We kunnen dit bij Notre Dame realiseren als we in 
2019 weer goed samen-werken en samen-leven. 
En dat allemaal gericht op de thema’s 
van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg:
•  het kennen van de bewoner, 
•  voldoende handen aan bed, 
•  voldoende zinvolle dagbesteding.

Ik wens u het allerbeste voor 2019!

Joop van Dijk, locatiemanager

Uit: Traditionele kerstrede 2018 van koning
Willem Alexander 

‘Wie het nieuws volgt, zakt de moed soms in de 
schoenen. Wat komt er terecht van alle mooie 
idealen en beloften? Berichten over intimidatie en 
extremisme - ver weg maar óók dichtbij - kunnen 
ons boos maken. Tegenover de sterke en brute 
krachten in de wereld staan gewone mensen 
machteloos… zo voelt het vaak.

Maar zou het niet kunnen dat we onze eigen rol 
onderschatten? Toevallig is het zeventig jaar geleden 
dat de Universele verklaring van de rechten van 
de mens werd aangenomen door de Verenigde 
Naties. De drijvende kracht daarachter was een 
vrouw, Eleanor Roosevelt - Zij zei: ‘Waar beginnen 
mensenrechten? Op plekken dicht bij huis, zó dichtbij 
en zó klein dat ze op geen enkele kaart zichtbaar 
zijn.’ Ze legt hiermee een direct verband tussen de 
straat waarin we wonen en de grote wereld.

Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen 
zijn óók afhankelijk van de manier waarop wij 
dagelijks met elkaar omgaan. Een leven zonder 
angst en onverschilligheid wordt niet alleen bepaald 
aan verre vergadertafels, hoe onmisbaar die ook 
zijn. Daar gaan we gelukkig ook zelf over. We zijn 
minder machteloos dan we denken.

Nederland is anno 2018 een van de beste plekken 
ter wereld om te wonen, te werken en te leven. Dat is 
ook aan onszelf te danken, hoe vanzelfsprekend en 
‘normaal’ we onze bijdrage zelf misschien ook vinden.’ 

Toen ik dit hoorde moest ik denken aan ons 
zorgcentrum, aan de mantelzorgers, de familie 
en de congregaties, aan de medewerkers en de 
vrijwilligers. Allen dragen zij naar eigen vermogen 
en op eigen wijze bij aan het welzijn van de 
bewoners; zij zorgen ervoor dat Notre Dame een 
van de beste plekken ter wereld is om te wonen  
te werken en te leven. 
Namens de bewoners; dank daarvoor!

In een huis als dit krijgt ook het einde van het leven 
veel aandacht; ik wil graag een moment stilte, zodat 
we onze dierbaren, die in 2018 zijn overleden, 
kunnen gedenken. 

Er is veel gebeurd in 2018
In januari werd Leeuwarden (!) de culturele 
hoofdstad van Europa. Ook was er in deze maand 
tweemaal een hevige westerstorm met voor het 
eerst alle stormvloedkeringen tegelijk dicht.

In februari waren de Olympische Winterspelen; we 
hadden in totaal acht maal goud. 
De regering besluit deze maand te stoppen met de 
gaswinning in Groningen naar aanleiding van de 
vele aardbevingen.

In juni komt een Thais jeugdvoetbalteam vast te 
zitten in een onder water gelopen grot; heel de 
wereld volgde de reddingsoperatie.
Het WK voetbal was in Rusland dit keer zonder 
Nederland; Frankrijk wint.

De zomer van 2018 was heet en droog; 38,2 
graden in Arcen op 26 juli.

In de sport waren er weer veel Nederlandse 
successen: Tom Dumoulin, Michael van Gerven, 
Kiki Bertens, Max Verstappen en PSV kampioen. 

Op 20 september was het tragische treinongeluk 
met de Stint in Oss; maar er was ook een blijde 
gebeurtenis; mijn kleindochter Hannah is geboren.

In oktober was er de (politieke) rel rond de 
dividendbelasting.
En deze maand was zeer warm: medio oktober drie 
dagen van rond de 25 graden.

NIEUWJAARSREDE 2019 - NOTRE DAME
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Het klinkt misschien vreemd maar het merendeel 
van de ouderen heeft weinig zorg nodig. Slechts 
een klein deel heeft behoefte aan veel zorg. 
Twintig procent van de ouderen gebruikt tachtig 
procent van de zorguitgaven voor ouderen. Dat 
blijkt uit de eerste Monitor zorg voor ouderen  
van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  
De meeste 65-jarigen zijn vitaal en gebruiken 
nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde 
Nederlander. Maar de gemiddelde zorgkosten 
stijgen sterk met de leeftijd. 

Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier 
keer hoger dan de kosten voor mensen tussen 65 
en 75 jaar. 48% van de totale zorguitgaven gaan 
naar ouderen.

De aard van de zorg verandert. Meer dan de helft 
van de ouderen maakt gebruik van ziekenhuiszorg. 
Dan gaat het vaak om intensieve behandelingen. 
Deze zorg vormt een belangrijk deel van de 
uitgaven. Bij ouderen tot 75 jaar is ziekenhuiszorg 
ongeveer 33% procent van de kosten. Met de 

leeftijd neemt het gebruik van ziekenhuiszorg af en 
nemen de wijkverpleging en langdurige zorg toe. 
Boven de 75 jaar zijn dit de belangrijkste 
zorgvormen. 

Voor ouderen boven de 85 zijn de kosten voor 
wijkverpleging en langdurige zorg bijna 75% van 
het totaal voor deze leeftijdsgroep.

Verreweg de meeste ouderen (94%) wonen thuis. 
Ook van de 85-plussers woont zeventig procent 
nog thuis, vaak met ondersteuning van 
wijkverpleging. 

Zes procent van de ouderen woont in een 
verpleeghuis. Het gaat om 189.000 mensen. 
40 procent van de uitgaven aan zorg voor ouderen 
gaat naar deze groep. Sinds 2012 is het aantal 
mensen in een verpleeghuis gedaald, maar de 
bewoners hebben gemiddeld wel zwaardere zorg. 

(Bron: NZa)

Zorg voor ouderen in beeld;  
overgrote deel ouderen woont thuis

Waardigheid en trots op locatie in beeld

In het vorige Journaal heeft u kunnen lezen dat we 
hebben meegedaan met een zelfscan. We hebben 
inmiddels een terugkoppeling gekregen van de 
analyse. 

Waardigheid en trots op locatie is onderdeel van 
het plan Thuis in het Verpleeghuis dat minister 
Hugo de Jonge in april 2018 presenteerde. 
Het meerjarig programma ondersteunt 
zorgaanbieders en verpleeghuizen om goede en 
liefdevolle zorg te bieden aan cliënten. Zorg die 
voldoet aan de criteria van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. 

Waardigheid en trots is gestart met een scan 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg om zicht 
te krijgen in hoeverre je als locatie voldoet 
aan de kwaliteit volgens het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. 

Notre Dame heeft in oktober-november 2018 
meegedaan aan die scan. 
Voor de scan is aan verschillende mensen, 
die verbonden zijn aan Notre Dame, gevraagd 
een vragenlijst in te vullen. Deze sleutelfiguren 
hebben we breed uit de organisatie gevraagd, 
zoals locatiemanager, kwaliteitsfunctionaris, 
teammanager, verpleegkundige, 
verzorgenden, welzijnsmedewerkers, specialist 
ouderengeneeskunde, bewoners, familie en 
congregatie. Aan hen is gevraagd om een 
vragenlijst in te vullen.

Speciale analisten, van Waardigheid en Trots, 
hebben de antwoorden van die vragenlijsten naast 
de documenten gelegd die we hen toegestuurd 
hebben. 

In een gesprek met de analisten en de 
sleutelfiguren zijn de uitkomsten, bijzonderheden 
en vragen besproken. Dit was een fijn gesprek 
waar iedereen in een open sfeer kon vertellen over 
wat goed gaat, maar ook waar aandachtspunten 
liggen binnen Notre Dame.

Dit is weer meegenomen in een terugkoppeling 
naar de Raad van Bestuur en de locatiemanager.

En wat is er dan uitgekomen? 
De verschillende onderdelen van het 
kwaliteitskader (zie afbeelding) zijn gelabeld naar: 

•  Voldoende op orde
•  Aandachtspunt(en)
•  Ernstige issues

We zijn kritisch op onszelf, wat wij ingevuld 
hadden was een meer ‘gele’ uitslag terwijl de 
analisten een meer ‘groene’ kleur gaven. 
We scoren nergens rood.

Enkele voorbeelden van aandachtspunten:
•   Versterken van familiezorg, ook binnen het 

netwerk van niet congregatie.
•   Welzijn meer in beeld voor individuele aandacht 

en begeleiding.
•   Betere luchtbehandeling bij warmte: te 

benauwd en te warm

Een resultaat waar we trots op zijn! We hebben 
geen verrassende dingen gehoord. De punten die 
we gehoord hebben nemen we mee in de zaken 
waar we al mee bezig zijn. 

Bedankt voor ieders bijdrage in dit traject. 

Corina Hemmes - kwaliteitsfunctionaris
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de bewoners verwelkomd en 
voorzien van een lekker ontbijt 
met koffie of thee. Natuurlijk 
heb ik me even voorgesteld aan 
iedereen en verteld wat ik kwam 
doen. Ik kan me voorstellen dat 
het best wel wennen is als iemand 
anders ineens je boterham komt 
smeren... Gelukkig voelde ik me 
gelijk op m’n gemak. 

Erg leuk om eens de gezichten te 
zien van de bewoners voor wie je 
altijd kookt. Veel namen herkende 
ik wel maar echt kennisgemaakt 
hadden we nog niet. Na het ontbijt 
zijn we naar het leanbord gegaan; 
dit is een verbetersysteem 
waarmee we proberen om het 
iedere dag een beetje beter te 
doen op de werkvloer. In de 
keuken hebben we dit systeem 
ook dus ik kon het allemaal goed 
begrijpen.

Na een bakje koffie en veel vragen 
stellen aan Kimberly waren we toe 
aan het dekken van de tafel en 
uitserveren van het middageten.

Eerst mocht ik iedereen naar 
tafel begeleiden en voorzien 
van een servet. Vervolgens 
serveerde we de maaltijd uit op de 
borden geheel naar wens van de 
bewoners. Heel leuk om iedereen 
te zien genieten van de warme 
maaltijd en daarbij behulpzaam 
te mogen zijn. Je krijgt inzicht 
in waar meer of juist minder 
behoefte aan is. Hier kunnen we 
dan op inspelen vanuit de keuken.

Zo blijkt dat de bewoners van 
Gaudete dol zijn op gebakken 
aardappeltje dus daarvan geven 
we vanaf nu een schaaltje extra 
mee. 

Nadat iedereen zijn of haar bord 
leeg gegeten had mochten we 
opruimen en de vaatwasser 
inruimen, net als thuis.

Het is me opgevallen dat de 
medewerkers van Gaudete 
onderling behulpzaam zijn en 
veel communiceren met elkaar 
gedurende de dag; zodat iedereen 
altijd op de hoogte is hoe het met 
de bewoners gaat. 

Ik wil dan ook de collega’s van de 
afdeling en met name Kimberly 
bedanken voor deze leuke en 
leerzame dag.

Mark van Rooten, kok
Kimberley Anderson, zoco 
Gaudete

Hallo, zoals jullie wel weten ben ik Kimberley, zorg 
coördinator op afdeling Gaudete. Ik ben samen met 
onze kok Mark een uitwisselingtraject aangegaan. 
Hoe we op dit idee zijn gekomen ga ik jullie nu 
vertellen. Er was eens een dag dat ik samen met 
Mark in de personeelsruimte aan het pauzeren was. 
Ik was ergens tegen aan gelopen en bevroeg Mark 
hierop. Als geintje maakte ik de opmerking, eigenlijk 
zou het wel een goed idee zijn als we een keer 
letterlijk en figuurlijk bij elkaar in de keuken mee 
gaan kijken. Ik als kok en Mark met mij in de zorg. 
Maar van een geintje werd het een serieus plan. Al 
onze collega’s hadden er al iets van meegekregen. 
Uiteindelijk hebben we een datum geprikt en 
hebben we twee leuke dagen gehad samen. 

De dag in de serre op afdeling Gaudete was leuk 
en leerzaam. Ik heb Mark betrokken in de dingen 
die normaal door de keuken worden verzorgd. Ik 
heb Mark op een andere manier ervaren dan als 
kok. Hij is zeer zorgzaam en lief voor de mensen. 
Ze hoefden maar iets te vragen en ze werden door 
Mark op hun wenken bediend. 

Hoe heb ik de dag als kok ervaren in de 
keuken?
We zijn begonnen met de boodschappen op te 
ruimen, die die ochtend bezorgd waren. Hierbij 
heb ik uitleg gekregen over de weekmenu’s. Het 
viel me op dat er niet van alles even veel gemaakt 
werd en heb hierover uitleg gevraagd. Vervolgens 
werd ik aan het snijden gezet. Man man man, 
wat waren dat veel paddenstoelen. Het waren de 
oesterzwammen en shiitake paddenstoelen (die 
vergeet ik nooit meer). Ik dacht even bij mezelf: 
‘waar ben ik aan begonnen? Thuis heb ik er al 
genoeg van na één bakje’. Maar goed, ik ben 
een gehoorzame dame. Daarna hebben we alle 
dieetwensen doorgenomen met betrekking tot 
de soepen. Het is erg interessant om achter de 
schermen te zien hoe hier daadwerkelijk rekening 
mee gehouden wordt. 

Vervolgens werd de bouillon uitgeserveerd voor de 
afdelingen. Ook daar weet ik de bereidingswijze 
nu van. Ik heb daarna samen met Mark alle 
ingrediënten voor de warme maaltijd klaar gezet, 
per afdeling, per tafel. Hier komt het ook erg nauw. 

Hierna had Mark een idee voor mij. Hij zei 
‘Kimberley als jij nou aardappeltjes gaat bakken 
op de braadslee, dan ga ik even verder met de 
soepen’. Nou Kimberley doet dat wel. Mark jouw 
wens is mijn bevel! En Kimberley staat te bakken. 
De vraag kwam ‘Heb je het wel naar je zin in de 
keuken?’ ‘Ja Mark het gaat me goed af, alleen ik 
heb het zo ontzettend warm boven die braadslee’. 
Enfin, toen de aardappeltjes waren afgebakken 
had Mark een hele fijne opmerking. ‘Ja maar 
Kimberley als ik aardappeltjes bak blijf ik er ook 
niet steeds bij staan hoor, ik ga ze af en toe om 
gooien en dan ga ik verder met andere taken’. 
Nou daar moet je het dan van hebben. Ik dacht 
even bij mezelf. ‘Mark wat ben jij gemeen, je hebt 
het er zelf zeker al op zitten in de serre. Ik was zo 
lief voor je, en jij daarentegen zit me in de maling 
te nemen en ik stap er met beide voeten in. Als ik 
dit van te voren had geweten, had ik je ook laten 
zwoegen voor mij’. 

Toen we gingen uitserveren, heb ik toch wel de 
leukste tijd gehad. Ik kwam op de afdelingen in 
mijn koksuniform. De mensen keken me aan, en 
lachten uit volle borst. Ik dacht even bij mezelf dat 
ze kaboutertjes zagen. Wat hebben we een plezier 
gehad. 

Maar het belangrijkste is, we hebben veel van 
elkaar geleerd en hebben nu een andere kijk op 
elkaars werk gekregen. Ik denk dat er nu wat meer 
wederzijds begrip is, voor de dingen die gebeuren 
of juist niet. 

En hoe was de dag van Mark?
Donderdag 8 november was het zover, ik mocht 
een dagje meelopen met Kimberly op afdeling 
Gaudete. Het idee achter deze ‘uitwisseling’ is om 
meer beeld (inzicht en begrip) te krijgen bij elkaars 
werk en om nieuwe dingen te leren.

Om half 9 mocht ik me melden op de afdeling 
en viel het me gelijk op dat mijn komst al 
aangekondigd was op de borden met de 
personeelsindeling van die dag. Erg leuk, ik 
voelde me gelijk welkom! De collega’s van de zorg 
reageerden ook enthousiast. We zijn begonnen 
met de tafel te dekken voor het ontbijt. Daarna 

Een beeld krijgen van elkaars werk
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Bent u in beeld? Wist u dat?
Als verzorgende/verpleegkundige zijn we geneigd 
om vooral naar de medische aspecten te kijken als 
we voor onze bewoners zorgen. Dat moet gaan 
veranderen in de nabije toekomst. De Wever gaat 
zich nog meer richten op de persoon.

Persoonsgerichte Zorg is zorg waarbij de persoon 
met zijn mogelijkheden centraal staat en niet de 
ziekte. Bij persoonsgerichte zorg gaat het om de 
bewoner echt als mens te zien, niet alleen als 
bewoner.

Waar houdt een bewoner van? Wat maakt voor 
iemand een dag de moeite waard?
Wie zijn belangrijke personen voor onze 
bewoners? En weten zorgverleners dat?
Dat is iets anders dan alleen maar doen wat een 
bewoner vraagt.

Het is echt een stap extra zetten, je verdiepen in 
wie iemand is, welk verleden iemand heeft: dat 
noemen we persoonsgerichte zorg.

Welke vragen kunnen we ons als verzorgende/
verpleegkundige stellen om erachter te komen 
of we dit ook werkelijk doen? 
-Is er voor onze bewoners iets te beleven, te 
luisteren, te ruiken, te voelen?
-Kunnen onze bewoners nieuwe ervaringen 
opdoen, nieuwe contacten aangaan?
-En hoe bejegenen de zorgverleners onze 
bewoners?
-Is dat stimulerend? Krijgen onze bewoners 
complimentjes?
-Is er ruimte voor humor? Is er een prettige sfeer?
-We noemen onze bewoners bij hun naam. Maar 
is bekend wat onze bewoners
 op dit gebied prettig vinden?
-Kortom, zetten de zorgverleners die extra stap om 
onze bewoners goed te leren kennen?
of juist niet. 

Het zit vooral in de aandacht, je echt verdiepen in 
de mensen. Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Zo 
krijgen wij een helder beeld van u als bewoner.

Norbert Izeboud, zoco Bethanië

Een kiekje maken. Op het eerste gehoor zou je 
kunnen denken dat ‘een kiekje maken’ een soort 
dialect is en ‘een kijkje maken’ betekent. Maar dat 
is dus niet zo. Een kiekje maken is als eponiem 
vernoemd naar Israël Kiek (1811-1899), een 
fotograaf uit Leiden. Israël Kiek trad in Leiden 
vooral als portretfotograaf op. Maar échte 
bekendheid – lees: landelijke bekendheid – kreeg 
hij doordat hij regelmatig een bijzonder soort foto 
schoot: het kiekje.

Israël Kiek kwam op 22 april 
1811 ter wereld in de stad 
Groningen. Hij kwam uit een 
Joods gezin en was de zoon van 
horlogemaker David Lazarus 
Kiek en Lea Levie Pinto. Rond 
1837 stapte Israël in het 
huwelijksbootje. Voordat hij als 
fotograaf aan de slag ging, had 
Israël Wist Kiek tal van baantjes. Zo was hij onder 
meer koopman, kistenmaker, loterijcollectant, slager 
en (sinds 1885 in Leiden) sigarenboer. In elk geval 
in 1860 was Kiek als fotograaf actief in de 
bruisende studentenstad.

De duurste foto ooit 
verkocht komt van de 
Australische fotograaf 
Peter Lik en brak op 9 
December 2014 het oude 
record met meer dan 2 
miljoen, van bijna 4,5 
naar $6.5 miljoen dollar. 
‘Phantom’ werd in een ondergrondse grot 
Arizona’s Antelope Canyon gemaakt. ‘Het doel van 
mijn foto’s is om de kracht van de natuur vast te 
leggen, en het op zo’n manier aan de mensen te 
kunnen tonen, dat ze zich verbonden gaan voelen 
met het beeld.’ 

Een Nederlander verloor in 
2009 zijn onder water camera 
tijdens een duik op Aruba. 
Deze werd zes maanden 
later teruggevonden aan de 
kust in Florida. Een schildpad 
had de camera meegenomen en onderweg een 
stukje gefilmd!

Ingrediënten
•  500 g iets kruimige aardappelen 
•  500 g knolselderij 
•  700 g spruitjes 
•  100 g jong belegen kaas 50+ 
•  1 teen knoflook 
•  100 g chorizo pamplona 
•  3 tl gemalen laurier 
•  25 g ongezouten boter (of margarine) 
•  100 ml halfvolle melk 
•  50 g panko Japans paneermeel 

Geen panko in huis? Je kunt ook 2 sneetjes 
geroosterd brood fijnmalen en door de kaas 
mengen.

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de 
aardappelen en knolselderij en snijd ze in gelijke 
stukken. Kook ze samen in een ruime pan water 
met zout in 20 minuten gaar. Maak ondertussen de 
spruiten schoon, halveer en stoom ze in een 
stoommand of -pan in 6 minuten beetgaar. 

Rasp ondertussen de kaas en snijd de knoflook 
fijn. Snijd de chorizo in stukjes. Verhit een 
koekenpan zonder olie of boter en bak de chorizo 
in 4 min. krokant. Voeg de knoflook en laurier toe 
en bak 2 min. mee op laag vuur. 

Giet de aardappelen en knolselderij af en doe ze 
terug in de pan. Voeg de spruiten, boter, melk en 
chorizo toe en stamp tot puree. Breng op smaak 
met peper en eventueel zout. Verdeel de stamppot 
over de ingevette ovenschaal. 

Meng de kaas met de panko en strooi over de 
stamppot. Bak het geheel ca. 30 min. in het 
midden van de oven tot de kaas goudbruin is. 

Spruitkool (Brassica oleracea)
Spruitkool is een koolsoort waarvan de 
okselknoppen, beter bekend als spruitjes, door  
de mens gegeten worden. Het is een belangrijke 
wintergroente. Spruitjes zijn rijk aan mineralen  
en vitamine C. 

Oorspronkelijk komen spruitjes uit het 
Middellandse Zeegebied, waar ze al duizenden 
jaren worden geteeld. Gedurende of na de 
Middeleeuwen is de teelt ervan ook in Noord-
Europa begonnen, maar wanneer is onduidelijk. 
Volgens sommigen was dit reeds in de 5e eeuw, 
volgens anderen zijn ze pas in de 13e eeuw of  
nog later in de omgeving van Brussel beland.  
De oorspronkelijke Franse naam is ‘Choux de 
Bruxelles’. De benaming verwijst in veel talen, 
zoals het Afrikaans (Brusselspruit), Engels 
(Brussels sprouts), Italiaans (cavolini di Bruxelles), 
Pools (brukselka), Turks (Brüksel lahanası) en het 
Zweeds (Brysselkål) nog steeds naar Brussel. 
Spruitkool wordt binnen Europa voornamelijk in 
Engeland, Nederland, België en Frankrijk geteeld. 
Het zaaien gebeurt tussen februari en april.  
De oogst begint in augustus en eindigt in maart. 

Spuitjes hebben een uitgesproken smaak.  
Ze kunnen met gemak strenge vorst van -15 °C 
doorstaan. Daartoe worden zetmelen omgezet  
in suikers, wat de cellen wapent tegen bevriezing. 
Veel mensen eten ze het liefst als er een keer  
‘de vorst overheen is gegaan’, de smaak zou  
dan beter zijn. 

Ook veroorzaken de spruitjes een uitgesproken 
geur. ‘Spruitjeslucht’ slaat op de typerende geur 
die in huizen blijft hangen als spruitjes of andere 
koolsoorten te lang gekookt worden. Koolsoorten 
hebben een grote behoefte aan zwavel en nemen 
dat op uit de bodem waar ze groeien. De geur die 
vrijkomt bij het langdurig koken van kool ontstaat 
dan ook door het vrijkomen van vluchtige 
zwavelverbindingen. In overdrachtelijke zin wordt 
het woord spruitjeslucht wel geassocieerd met een 
‘benauwende, bekrompen, kleinburgerlijke, 
provinciale atmosfeer’.

Bron: wikipedia

Recept voor u Gegratineerde spruitjesstampot
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Ik ben Aniek van Diepenbeek, 
geboren op 21 augustus 1997 
te Nijmegen. Ik heb een oudere 
zus waarmee ik veel leuke 
dingen onderneem. Ik woon 
momenteel nog thuis bij mijn 
moeder, de vriend van mijn 
moeder en mijn zus. 

Ik ben opgegroeid in Uden 
en rond mijn zevende naar 
‘s-Hertogenbosch verhuisd. 
Daar ben ik na het afronden mijn 
opleiding twee jaar werkzaam 
geweest op een kleinschalige 
woongroep voor ouderen met 
gedragsproblematiek. Tevens 
heb ik hier ook de opleiding 
gespecialiseerd verzorgende 
psychogeriatrie afgerond. 

Inmiddels ben ik verhuisd naar 
Tilburg en was het voor mij 
dan ook een logische stap om 
een werkplek dichter bij huis te 
vinden.

Hiervoor heb ik een tijdje in 
een kloostercomplex als vaste 
invalskracht gewerkt. Hierdoor 
trok de toenmalige openstaande 
vacature op de Notre Dame mijn 
aandacht. 
Ik ben op Notre Dame 
voornamelijk werkzaam in de 
nacht op de afdelingen Gaudete, 
Bethanië en Una Sancta.

In mijn vrije tijd kijk ik graag 
goede series of bekroonde 
films. Ook vind ik het heerlijk 

om een eind te gaan wandelen 
om even lekker uit te waaien 
en te genieten van de stilte. 
Mijn grootste doel voor het 
jaar 2019 is het uitlopen van 
de Dondenmars in Bornem, dit 
is een tocht van 100 km die in 
maximaal 24 uur uitgelopen 
moet zijn.

Stellen zich voor
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Ik ben Arnold Dirksen. Ik ben geboren en getogen 
in Roosendaal op 29 augustus 1981. Ik woon nu in 
Breda en ben hier helemaal op mijn plek. Ik woon 
samen met mijn lieftallige echtgenote Elisabeth 
en wij hebben twee kindjes. Onlangs ben ik weer 
een trotse papa geworden van Caï; hij is nu 4 
maanden oud en een heel vrolijk en tevreden 
mannetje. Zijn naam staat voor vreugde en geluk, 
hij maakt zijn naam zeker waar. Onze oudste is 
dochter Jade, een echt eigenwijsje en trotse zus 
van 3 jaar oud. 

Ik vind het een leuke nieuwe uitdaging om bij 
jullie binnen de organisatie als helpende plus te 
mogen werken. Ik ben bij jullie terecht gekomen 
omdat binnen mijn vorige organisatie in Breda mijn 
functie als helpende kwam te vervallen. Via de 
vacaturesite ben ik bij stichting De Wever terecht 
gekomen. Ik merk dat ik hier meer op mijn plek 
ben. Het fijne van het werken op Notre Dame is 
dat er een gemoedelijke sfeer hangt. Ik vind de 
bewoners ook erg dankbaar. 

Daar haal ik voldoening uit. Daarbij werk ik met 
leuke collega’s.

Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en het 
draaien van nachtdiensten biedt mij dit denk ik wel. 

In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn 
motor. Ik ben een familie mens en bezoek graag 
vrienden. Koken is helemaal mijn ding, ik houd er 
niet van om elke dag/week hetzelfde te eten. 
Koken brengt mij ontspanning. 

Weer terug op Notre Dame....
Na 4 jaar te hebben gewerkt  
op De Hazelaar als vaste 
nachtdienst ben ik weer terug  
op Notre Dame. Misschien dat 
nog enkele zusters, paters en 
broeders mij kennen maar er 
zullen er ook veel zijn die mij  
niet of niet meer kennen.

Graag vertel ik wat meer over 
mijzelf. Ik ben Elsbeth de Boef, 
getrouwd en moeder van 6 
kinderen. Toen ik 18 jaar was 
ben ik begonnen met de 
opleiding ziekenverzorgende,  
nu verzorgende IG. Nu 28 jaar 
later vind ik het werken in de 
zorg nog steeds erg leuk, mooi 
en waardevol. Naast het 
verpleeghuis heb ik lange tijd 
gewerkt in de thuiszorg.

Vier jaar geleden heb ik bewust 
gekozen voor de nachtdienst in 
verband met mijn gezin. 

Destijds was dat niet mogelijk op 
Notre Dame, nu gelukkig wel en 
daarom ben ik blij weer terug te 
zijn. De warme sfeer ervaar ik als 
heel fijn. Sinds 1 januari 2019 
ben ik werkzaam op afdeling 
Emmaus.

Hartelijke groetjes,
Elsbeth

Ik ben Linda Marie Angelique 
Bahiga, geboren op 22 
november 1982 in Lubumbashi / 
Zaïre wat nu DR Congo heet. Ik 
woon in Tilburg, ben getrouwd 
en moeder van vier kinderen: 2 
jongens en 2 meisjes. Ik ben 
sinds 1 januari 2019 weer in 
dienst op Una Sancta. 

Het is een voor mij bekende 
afdeling, omdat ik daar 3 jaar 
geleden met plezier heb gewerkt. 
Na enige tijd te hebben gewerkt 
als flexmedewerker, besloot ik 
een terugkeer te maken op mijn 
voormalige afdeling. 

Aangemoedigd door mijn oude 
collega’s ben ik weer gaan 
solliciteren en ben ik 
aangenomen. Ik heb er zin in en 
ik ga er de komende jaren met 
veel plezier werken.

Ik ben van plan om binnenkort 
me te gaan ontwikkelen in de 
zorg door het volgen van de 
helpende-plus-opleiding . 

Ik houd van pelgrimeren en  
heb interesse in erfgoed en 
geschiedenis. Ik lees graag 
boeken. Ik speel graag met mijn 
kinderen. Mijn grootste hobby is 
koken, doordat ik geïnteresseerd 
ben in wereldgerechten. En ik 
houd van tuineren als het mooi 
weer is.

Hallo, Ik ben Monique de Wildt 
en werk sinds 1 januari als 
verzorgende op afdeling 
Emmaus. Sinds 1992 heb ik mijn 
diploma als ziekenverzorgster. 

Mijn opleiding heb ik gedaan in 
verpleeghuis St Jozefzorg. Daar 
heb ik 11 jaar gewerkt en na de 
geboorte van mijn zoon heb ik 
de overstap naar De Hazelaar 
gemaakt. Hier ben ik 17 jaar 
gebleven en vond dat het tijd 
werd voor iets anders. Een 
andere doelgroep en een andere 
werkomgeving. Ik heb de keuze 
op de Notre Dame laten vallen 
vanwege de kleinschaligheid die 
me aansprak.

Zoals ik al schreef heb ik een 
zoon van 18 en een partner. Mijn 
zoon studeert in Eindhoven en 
mijn man is vrachtwagenchauffeur 

Echte hobby’s heb ik niet. 
Ik sport graag en vind het leuk 
om eens te winkelen of naar een 
voorstelling te gaan.

Ik hoop een leuke en gezellige 
tijd te krijgen op Notre Dame.
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Water en Zeggenschap in 2019
We hebben een geweldige zomer gehad. Soms 
We hebben nog geen koude winter gehad tot 
nu toe. Geen sneeuw en sprookjesachtige witte 
velden met sneeuw en geen bevroren vennen 
en vijvers. We hebben natuurlijk een warme en 
zonnige zomer gehad. We hebben zelfs een 
geweldige zomer gehad. Soms was het wel heel 
erg warm en soms ongenadig heet Met als gevolg, 
dat we bijna geen regen hebben gehad in de 
zomer. Erger nog, we missen de regen zeer voor 
ons land. Het water in de rivieren stond gewoon 
veel en veel te laag en ook de vennen, kanalen 
en sloten hadden in de zomer nagenoeg geen 
water meer. De overheid en de waterschappen 
hebben dan ook een stop tegen gebruik van water 
ingesteld. Dit grote watertekort bracht grote schade 
aan de landbouw en natuur. Het hitte-protocol in 
ons huis was dan ook aan de orde. In deze tijd 
regent het nu bijna iedere dag. En dat is hard nodig 
voor het water, wat we nodig hebben in de zomer. 
Of we genoeg hebben straks in de zomer, is nog 
de vraag. Weliswaar missen we de sneeuw nog, 
maar regen is nu hopelijk genoeg in beeld.

Wat ook meer in beeld komt is de zeggenschap 
voor onze bewoners. Het LOC (landelijke 
organisatie cliëntenraden), waarbij onze 
cliëntenraad Notre Dame is aangesloten. 
Binnenkort wordt namelijk de nieuwe clientenwet 
(in plaats van de oude wet Wmcz; wet 
medezeggenschap cliënten
zorginstellingen) in de Eerste kamer behandeld. 
Op 15 januari vindt in de Kamer het voorbereidend 
onderzoek herziene Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) plaats. 
Het LOC stuurde een korte brief naar de Eerste 
Kamer, waarin we ervoor pleiten om de wet snel 
aan te nemen.

Belangrijke verbeteringen in medezeggenschap
De herziening van de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen laat al veel jaren 
op zich wachten. In de zorg is het van groot 
belang dat gebruikers van de zorg en hun 
naasten meer invloed hebben op de zorg. 

Omdat daarmee de zorg beter aansluit bij hun 
behoeften. Het wetsvoorstel dat nu voorligt kent 
een aantal belangrijke verbeteringen. Zoals 
instemmingsrechten op zaken die de directe 
levenssfeer van mensen raken. Daarnaast is een 
aantal essentiële zaken behouden. Met name 
medezeggenschap dicht bij de leefwereld van 
mensen in de langdurige zorg. Er zijn nog wel 
pijnpunten. De belangrijkste zijn:
●  vergoeding van juridische kosten bij 
 een geschil met de zorgaanbieder is niet meer  
 opgenomen in het wetsvoorstel;
●  cliëntenraden kortdurende zorg hebben minder  
 rechten, bijvoorbeeld bij geestelijke verzorging. 
 
De balans opmakend. is de wet een verbetering. 
Een snelle invoering van de wet maakt een einde 
aan de jarenlange onzekerheid voor cliëntenraden 
en aanbieders over de medezeggenschap. Daarom 
vindt Het LOC het van belang dat er geen verdere 
vertraging optreedt. In een later stadium kunnen de 
tekortkomingen in de wet gerepareerd worden. De 
cliëntenraad is het daar van harte mee eens.

Stapeling van zorgkosten verminderen; 
abonnementstarief?
Ook in beeld is de toenemende stapeling van 
zorgkosten. Veel bewoners van ons Wzc hebben 
hiermee te maken. Vandaar dat we dit ook in beeld 
willen brengen. Het LOC heeft hiervoor aandacht 
gevraagd bij de Tweede kamer. Waar gaat het om? 
Om stapeling van zorgkosten te voorkomen, is de 
wetswijziging voor het Wmo-abonnementstarief een 
belangrijke eerste stap voor betaalbare zorg. Om 
de stapeling van zorgkosten echt te verminderen, 
zijn meer maatregelen nodig, zoals het verlagen 
van de eigen bijdrage en eigen betalingen in het 
kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Ieder(in) 
– een netwerk voor mensen met een beperking of 
chronische ziekte - stelde een brief op in juni 2018 
met drie aandachtspunten voor de Tweede Kamer. 
Het LOC heeft deze brief ook ondertekend. 

WMO-abonnementstarief: Het LOC, onze 
landelijke belangenbehartiger, pleitte samen met 
andere maatschappelijke organisaties in juni 2018 

voor de invoering van het abonnementstarief in 
de Wmo. De stapeling van zorgkosten is een 
groot probleem voor mensen met een beperking 
of chronische ziekte. Voor deze groep worden 
zorg-/ ondersteuningskosten onbetaalbaar, 
terwijl tegemoetkomingen niet meestijgen of zijn 
wegbezuinigd. 

Voor het grootste deel van de mensen die het 
betreft, kunnen deze kosten niet vermeden 
worden; de zorg en ondersteuning die zij nodig 
hebben is levensbreed en vaak levenslang nodig. 
Het is precies deze stapeling van kosten die 
een belemmering vormt voor het zo zelfstandig 
mogelijk inrichten van het leven en deelnemen aan 
de samenleving. 

Positief is het voornemen van het kabinet om 
de stapeling van zorgkosten aan te pakken. De 
wetswijziging voor het Wmo-abonnementstarief 
is een belangrijke eerste stap voor betaalbare 
zorg en tegen de stapeling van zorg-/
ondersteuningskosten. Voor mensen met 
een modaal inkomen is deze maatregel van 
groot belang. In de afgelopen vier jaar zijn de 
zorgkosten voor deze groep verdubbeld, waardoor 
steeds meer mensen zorg zijn gaan mijden. Het 
is goed dat zij met deze maatregel tegemoet 
gekomen worden.

Om de stapeling van zorgkosten echt te 
verminderen, zijn meer maatregelen nodig, zoals 
het verlagen van de eigen bijdrage en eigen 
betalingen in het kader van de Wet langdurige 
zorg (Wlz). 

Wat wordt gevraagd aan de Tweede Kamer?
Wat wordt gevraagd aan de Tweede Kamer? 
In de brief vraagt het LOC aandacht voor de 
volgende punten:
1.  Begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd 

onder abonnementstarief.
2.   Discussie tussen rijk en gemeenten over 

financiering mag mensen met zorgvraag niet 
raken.

3.   Meer nodig voor betaalbaarheid: pak eigen 
bijdrage en eigen betalingen Wlz aan.

De Clientenraad vergaderingen
In de CR vergadering van 19 oktober 2018 
zijn aan de orde geweest, de begroting 
2019 en de kaderbrief, procedure begroting, 
teamsamenvoeging in Notre Dame, 
oriëntatiecursus LOC, bewonerscontact, en 
nieuwe leden CR. Uitvoerig is gediscussieerd over 
de begroting en plannen, die onder de begroting 
liggen. De Waardigheid en Trots middelen worden 
in 2019 verdubbeld. Dat betekent, dat we als 
CR meekijken in overleg met de bewoners, over 
nieuwe en zinvolle welzijnsactiviteiten voor 2019. 
Verder blijkt bij de reguliere begroting 2019, 
naast de W&T gelden , dat er 200.000,- extra 
middelen beschikbaar zijn voor Notre Dame. Deze 
gelden zullen vooral in de directe zorg ingezet 
moeten worden. Ook zijn er extra middelen om 
meer kwaliteit te verkrijgen ten behoeve van het 
personeel (opleiding), en ook meer geld naar het 
welzijn. Goed nieuws voor onze bewoners. Verder 
is uitgebreid stilgestaan bij de uitbreiding van de 
zorgteams voor de afdelingen Gaudete, Bethanië, 
en Una Sancta. Er zal ook gekeken worden 
hoe de dagbesteding verbeterd kan worden en 

Van de cliëntenraadtafel
Meer zeggenschap voor de bewoners in beeld in 2019?!
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geïnvesteerd gaat worden in de domotica. 

Het Bewonerscontact-model is ook punt van 
bespreking geweest. Hoe kunnen we de bewoners 
beter bereiken en vragen wat zij willen? Moeten 
we niet meer op de afdelingen zelf contact zoeken 
met de bewoners en familie? 

In de vergadering van 7 december 2018 is 
voornamelijk gesproken over de definitieve 
begroting 2019. De heer Joop van Dijk heeft een 
toelichting gegeven op dit definitieve concept. 
Na een lange discussie heeft de cliëntenraad 
een positief advies afgegeven. Gesproken is ook 
over de mogelijkheden na een gesprek bij de 
familieavonden, hoe we het beste de zeggenschap 
van de bewoners tot stand kunnen brengen. Ook 
besproken is de inzet van het mobiel zorgteam 
en met name tijdens de nachtdiensten. Ook het 
werven van deskundig verpleegkundig personeel 
is besproken. Tot slot is het vrijwilligersbeleid 
besproken. Dit komt in januari 2019 wederom aan 
de orde in de CR. 

De LOC oriëntatiecursus heeft op 23 januari 2019 
plaatsgevonden. De cursus is gegeven door LOC-
beleidsmedewerkster mevrouw J. Broers. Deze 
cursus is bedoeld voor de leden van CR om hun 
deskundigheid te verbeteren en kennis te laten 
nemen van de nieuwe wetgeving, zoals bijv. de 
nieuwe wet op de medezeggenschap. Deze nieuwe 
wet (Wmcz) komt op deze wijze meer ‘in beeld’ bij 
de cliëntenraadleden. De cursus is gevolgd samen 

met de CR-leden van Joannes Zwijsen en Mater 
Misericordiae. We zijn weer wijzer geworden en 
kunnen zo de belangen van de bewoners beter 
behartigen. In december 2018 heeft Pater Ton 
Zwart zitting genomen in de CR. We zijn blij met 
Ton. Hij is zeer betrokken bij het zorgwerk en het 
belangenwerk van Notre Dame...

Tot slot
De cliëntenraad wil alle medewerkers, vrijwilligers 
en familieleden bedanken voor hun meedenken 
om de zorgorganisatie te verbeteren en zeker bij 
de totstandkoming van de begroting 2019. De CR 
wil verder in uw belang hard blijven werken aan 
een fijn, veilig en zorgzaam huis met een goede 
kwaliteit aan zorg.

De CR bestaat uit de dames Ingrid Jansen 
(voorzitter), zr. Hermien Lorist, Tjitske Veenhuizen 
en de heren br. Harrie de Bruijn en ptr. Ton Zwart. 
Peter Vermijs is secretaris/ondersteuner. Hebt u 
nog vragen of suggesties dan kunt altijd contact 
opnemen met een van de afzonderlijke CR leden 
of met het secretariaat. Informatie Cliëntenraad: 
email mail@petervermijs.nl.

Je wordt met de lach leuker

Op 11 januari 2019 was het zover: de workshop 
van Marcellino Bogers over humor en dementie. 
Mede mogelijk gemaakt vanwege het winnen 
van de Anneke van der Plaats Award door team 
Emmaus. Het team van Emmaus heeft met haar 
bijdrage laten zien dat de zorg gegeven wordt met 
liefde, passie, energie, teamspirit. En dat straalt 
uit naar alle afdelingen/diensten van Notre Dame, 
‘want we doen het tenslotte met zijn allen’.  

Voor een geïnteresseerd publiek van 
bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familie en 
mantelzorgers heeft Marcellino op ludieke wijze uit 
de doeken gedaan waarom humor goud is in de 
handen van zorgverleners.

Marcellino Bogers heeft een aantal carrières 
doorlopen. Begonnen als ziekenverzorgende, 
werd hij achtereenvolgens verpleegkundige, 
verpleegkundig docent, cabaretier en is hij  
mede-eigenaar van Congressen MetZorg en 
auteur van het boek ‘Humor als verpleegkundige 
interventie 2.0’ 

De kunst is om een lach te delen met de bewoner 
en familie, dat je de bewoner met waardigheid  
en respect uit een bepaalde situatie redt, en dat je 
niet lacht óm maar mét. Humor kan bijdragen aan 
acceptatie van veranderingen en tekortkomingen 
en heeft een positief effect op de relatie tussen 
de persoon met dementie en de zorgverlener. 
Het toepassen van humor is een officiële 
verpleegkundige interventie; het relativeert, 
ontwapent, ontspant, verbindt, bevrijdt, doorbreekt, 
ontgift, ontstrest, verlicht en het is gratis!

Er is een keur aan soorten humor die je kunt 
toepassen. Alles is goed, behalve lachen 
om (slachtofferende humor), seksistische of 
racistische humor. Wanneer en bij wie je humor 
toepast vergt echter ‘fingerspitzengefühl’.  
Dat zal makkelijker worden wanneer je iemand 
langer kent. 

Doorspekt met eigen ervaringen, toont Marcellino 
hoeveel humor doet. De workshop heeft weliswaar 
de titel gekregen ‘Humor en dementie’,  
maar humor is praktisch altijd toepasbaar.
Slechts wanneer iemand manisch of paranoïde is, 
tegenstrijdig reageert, pas een buikoperatie heeft 
gehad of bij kataplexie, dan is humor niet  
het beste medicijn. 

Een geluidsfragment van een lachend kind brengt 
bij de aanwezigen automatisch een glimlach op 
het gezicht. Een kind lacht gemiddeld 350-400 
keer op een dag. Een volwassene gemiddeld maar 
15 keer. Hoe ouder we worden hoe meer wij dus 
de lach kwijtraken. Wat let ons daarin verandering 
te brengen?

Godfried Bomans verwoordt de definitie van humor 
als volgt: 

‘Humor is overwonnen droefheid’ en ook  
‘Humor is een prachtige waterlelie die wortelt  
in het troebele water van verdriet’ 

Humor en verdriet liggen dicht bij elkaar. 

Het ligt misschien niet meteen voor de hand, maar 
ook als mensen op sterven liggen is er behoefte 
aan humor. De angst voor de dood is zwaar en 
ingewikkeld en humor drukt dan stres weg.

Met humor wordt de relatie tussen de professional 
en de cliënt gedecodeerd.
Zowel de cliënt als de professional stappen even 
uit hun vaste rol om elkaar als het ware in een 
soort niemandsland op een gelijkwaardige manier 
te ontmoeten. 

Humor helpt. Hééél soms helpt iets anders net iets 
beter. Namelijk de streskip. Een exemplaar van dit 
wonderen doend beestje is overhandigd aan Joop 
van Dijk. 

Een impressie van de workshop ‘Humor en dementie’

De CR
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De workshop eindigde met het gebruikelijke 
vragenrondje. Geheel in lijn met het thema, 
werd het publiek uitgenodigd om vragen c.q. 
opmerkingen op een A4-tje te noteren, daarvan 
een vliegtuig te vouwen en hem toe te werpen. 
Bijgestaan door stewardessen Jasmine en 
Evelien, ontvouwde Marcellino de vliegtuigen en 
beantwoordde alle vragen/opmerkingen.
De vragen ‘Zoek je nog werk? Wanneer kom je 
weer?’ ontlokten Marcellino de belofte om een dag 
op Emmaus te komen werken. 

Marcellino wil met de workshop bereiken dat zijn 
publiek nadien in ieder geval ‘wat gevoeliger voor 

humor’ is. Volgens de schrijver van deze impressie 
is hem dat gelukt. Mede door zijn persoonlijke 
verhalen zag ik het publiek lachen, knikken en 
begrijpen. Ik kan niet ontkennen dat er enkele 
situaties waren in de dagen nadien waarin bij mij 
de streskip welkom was, maar talloos waren de 
momenten van de spontane lach. En de glimlach 
was bijna bevroren op mijn gezicht. Die gratis 
beautytip van ‘Je wordt met de lach leuker’ moet je 
je tenslotte niet laten ontgaan. 

Blijf op zoek naar de lach (in je werk). Je (en dus 
ook je werk) wordt met de lach leuker!

Streept u onderstaande woorden weg, horizontaal, 
verticaal maar ook diagonaal. Levert u de 
oplossing in (voorzien van uw naam) bij het 
redactiesecretariaat uiterlijk 15 april 2019. 
Uit de inzendingen wordt dan de winnaar 
getrokken van de cadeaubon van € 15.

De oplossing uit het vorige nummer was 
‘Nederland’. Prijswinnaar is zr. Liesbeth Sweep 
van Sjaloom.
‘Puzzelen verzet de zinnen, het gaat niet alleen 
om te winnen. Al is een prijs fijn en zo zal het altijd 
wel zijn’.

AART
AD
ANDRE
ANDY
BART
BEREND
BERT
BOB
BORIS
CAS
CEES
COBUS
COR
DANIEL
DAVID
DENNIS
DIEGO
DIRK
DON
DOUWE
ERIK
ERWIN
EVAN
EVERT
FABIAN
FERDINAND
FRANK
FRED
FRITS
GERALD
GIL
HENK
HERMAN
JAN
JEFF
JENS
JORAN
JOS
KARST
KAS
KENNETH
KO
KOEN
KOOS
LARS
LEON
LOUIS
LUC
LUDO
MAARTEN

MARCO
MATHIEU
MAX
MICHAEL
MICK
MIKE
NELSON
NICK
NICO
NIELS
NORBERT
OLAV
OLIVIER
OSCAR
OTTO
PASCAL
PAUL
PELLE
PETER
PHILIPPE
PIET
RAY
REMCO
REMIE
RENS
ROB
RODERICK
ROELOF
ROLF
RONALD
ROY
SAM
SERGE
SIEM
SIGMUND
SIMON
STAN
STEPHAN
STEVEN
STOFFEL
TED
THEO
TINUS
TON
TWAN
TYRONE
WESSEL
 
 

U R O N A L D I E G O S C A R

P O L E O N O R B E R T H E O

A E I F K F R G E R A L D O N

U L V R O R E N S T E P H A N

L O I A O E V E R T R E M C O

A F E N S D D A V I D T B A L

R B R K A S E D I R K E E S A

S T O F F E L R L U C R R M V

I Y P A S C A L I B A R T A M

M R E H E R M A N C E E S R A

O O L M I C H A E L K M A C A

N N L A J L O U I S K I N O R

E E E X A M I C K I A E D B T

L E E N N A D P A E R C R U E

S R V I D R A Y P M S O E S N

O W A C Y E R I K E T R O L F

N I N O N I C K E N N E T H R

F N B H E N K O E N P I E T I

A E O T T O T I N U S U N O T

B E R E N D O U W E E J E N S

I B I D E N N I S I G M U N D

A O S M I K E S H R O B T I A

N B J O S N S T E V E N W E N

U S E R G E A A R T E D A L I

K A F O I M S N J O R A N S E

O M F Y L U D O D W E S S E L

Puzzelt u mee?
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Beeldraadsel
Hieronder vindt u 19 foto’s 
en op de laatste pagina 19 
uitsneden uit deze foto’s. Kunt 
u de uitsneden van iedere foto 
vinden? 

In de volgende uitgave zullen we 
de oplossing publiceren.

Veel speurplezier.
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Colofon
Notre Dame journaal is een 
informatieblad voor bewoners  
van Notre Dame en hun relaties. 
Het blad verschijnt 4 x per jaar.

Redactie
Annemarie van den Bosch
Rika de Jongh

Puzzels
Bart Brekelmans

Redactiesecretariaat
Rika de Jongh
T 013 463 35 55
E r.d.jongh@dewever.nl

Opmaak
Afdeling Communicatie 
De Wever

Kopij dient bij voorkeur  
digitaal (per mail) te 
worden aangeleverd bij het 
redactiesecretariaat. De redactie 
behoudt zich het recht voor 
stukken te weigeren, in te korten  
of te wijzigen.
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NATUURLIJK - DE CALLA

De Calla, die ook luistert naar de naam Zantedeschia, is een graag geziene stijlvolle gast op  
feestelijke gelegenheden. Deze prachtig gevormde bloem doet het goed in luxe boeketten,  
corsages en decoraties, maar komt ook helemaal tot zijn recht thuis in de vaas.

Kleuren en vormen
Wat betreft kleur biedt de Calla genoeg keuze.  
De bloem is er in wit, rood, geel, roze, paars, 
oranje, groen, zwart en tweekleurig. Wat het meest 
opvalt aan de Calla is de prachtig gestileerde kelk. 
Deze kelk is eigenlijk een bloemblad en groeit 
statig uit de stengel. Het is een soort schub die 
langzaam opent tot je diep in het hart kunt kijken. 
De echte bloemetjes zijn heel klein en bevinden 
zich op de bloeikolf in de kelkvorm.

Symboliek
De Calla heeft verschillende symbolische betek-
enissen. Hij wordt gezien als bloem van zuiverheid 
en sympathie en staat voor schoonheid. Ook ziet 
men de Calla als geluksbloem. Dit stamt nog uit 
de tijd van de Grieken en Romeinen. Zij asso-
cieerden deze bloem met feesten en plezier omdat 
de bloemvorm lijkt op een kelk die gebruikt werd 
om mee te proosten. Hoewel er inmiddels eeuwen 
verstreken zijn, heeft de Calla deze betekenis altijd 
gehouden. 

Herkomst
Deze bloem luisterde vroeger naar de naam:  
Ethiopische aronskelk. Hij komt uit een gebied 
dat zich uitstrekt van Zuid-Afrika tot Malawi, waar 
hij groeit in moerassen. In de gebieden waar hij 
groeit, is het afwisselend zompig of uitgedroogd. 
Dat maakt dat de Calla niet alleen mooi is, maar 
ook sterk. 

De eerste beschrijving dateert uit de 18de eeuw 
door de botanist Giovanni Zantedeschi naar wie 
de plant werd vernoemd.

Hoe je de kamerplant ook noemt, het is een  
klassieke schoonheid met Afrikaanse roots en een 
zonnig karakter.

De Amerikaanse kunstenares Georgia O’Keeffe 
(1887 – 1986) heeft veel calla’s geschilderd en is 
daarmee bekend geworden.

natuu r l i jk


