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"Mijn hoofd begrijpt
de situatie, maar
mijn hart schreeuwt
om contact"

#oogvoorelkaar

Maar soms zag je dat het 'samen' onder
druk kwam te staan
Omdat tijdens een crisis weinig loopt
zoals normaal. Omdat snelle besluitvorming soms op gespannen voet staat met
zorgvuldigheid. Door het thuiswerken,
het sluiten van de deuren en het noodzakelijk verminderen van zorg in de wijk,
ontmoet en zie je elkaar minder. Daardoor raakten soms dingen uit beeld…
ondanks alle goede bedoelingen.
Nu we langzaam weer versoepelen,
meer kunnen ademen en weer voorzichtig onze blik op de toekomst richten, is
het goed om samen stil te staan.
Samen stil staan
Om terug te kijken en te beseffen wat we
hebben meegemaakt. Om trots te zijn
op wat we hebben gedaan, om emoties
en ervaringen te verwerken en tot rust
te komen. Om samen te kijken wat deze
periode ons heeft gebracht en wat we
ervan kunnen leren. Samen kijken hoe
we onze waarden - deskundig, liefdevol
en helder - nog meer kunnen verankeren in alles wat we doen. Hoe we ervoor
zorgen dat we altijd oog voor elkaar
hebben, in elke situatie. Dat je rekening
houdt met elkaar, de verschillen herkent
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Wat hebben we een bizarre tijd achter
de rug. De afgelopen maanden was onze
samenleving in de ban van het corona
virus. Een crisis met ook grote invloed
op ZZG. Op cliënten, medewerkers,
onze organisatie en de samenwerking in
de regio.
Oog voor elkaar en samen sterk
We hebben samen gewerkt, samen
gehuild, gezocht, besloten, gestreden,
geleerd, geluisterd en gesproken.
Cliënten, familie, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en regiopartners
vonden elkaar. Collega’s van de wijk, het
ZZG Herstelcentrum, woonlocaties en
ondersteunende teams stonden voor
elkaar klaar. Ook buurtbewoners, lokale
ondernemers en organisaties deden
mee. Samen hebben we onze schouders
eronder gezet. Een grote saamhorigheid
waar we trots op mogen zijn.

Oog voor
elkaar

Colofon

en erkent. Daar gebruik van maakt, want
dan vul je elkaar aan. Dat we de muren
die te vaak nog tussen ons stonden,
niet meer opbouwen, maar juist verder
afbreken.
Samen verder
Vanaf mei zijn de landelijke corona
maatregelen versoepeld. En gelukkig
kunnen we weer bezoek toelaten in de
woonlocaties. Dit gaat in kleine stapjes
om goed te kunnen volgen wat er
gebeurt en of dit verantwoord is.
Iedereen vindt dit spannend.
We hebben flinke lessen geleerd de afgelopen maanden. Hoe nemen we die mee
in de tijd die nog komen gaat? Wat goed
is voor de een, is niet altijd goed voor de
ander. We voorzien moeilijke keuzes als
er een tweede golf van deze pandemie
door de wereld trekt. Het is in elk geval
belangrijk dat we de verhalen met elkaar
delen. Dat we bespreken en besluiten wat
de lessen van de afgelopen vier maanden
betekenen voor de visie en de kernwaarden van ZZG. En welk effect dit heeft op
onze toekomst.
Want we doen het samen
Of je nu cliënt, bewoner, patiënt, familie,
mantelzorger, medewerker, vrijwilliger,
inwoner, ondernemer, zorgorganisatie of
andere regiopartner bent… we doen het
samen.
Angela Jansen
Voorzitter raad van bestuur
Juni 2020
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Tijdlijn corona bij		
27
feb

17
mrt

6
mrt
Nog meer aandacht voor
basishygiëne; geen
handen meer schudden

Eerste coronabesmetting
in Nederland

Restaurants
op ZZGlocaties
gesloten

13
mrt

3
mrt
12
mrt

De infectiecommissie
ZZG bereidt zich zowel
intern als samen met
de regio voor op een
mogelijke uitbraak.

Zoveel
mogelijk
thuiswerken
en overleggen
online

Aangescherpte
bezoekregels

Start coronateam
wijkverpleging

ZZG gaat
proactief meer
medewerkers
en cliënten
testen
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Veel vragen en
aandacht voor
persoonlijke
beschermingsmiddelen

7
apr

26
mrt

27
mrt

Bezoekersstop
ZZG Herstelcentrum,
woonlocaties ZZG
en andere zorg
organisaties in de
regio. Familie,
mantelzorgers en
vrijwilligers mogen
niet meer naar binnen

Volgens Rutte wordt
de 1,5 meter
samenleving ‘het
nieuwe normaal’

27
mrt

1e cliënt bij ZZG overleden
aan coronavirus

18
mrt

1e cliënt bij ZZG hersteld
van het coronavirus

31
mrt

16
apr
Bewoners Mookerhof
tijdelijk verhuisd
naar ZZG Herstelcentrum

11
apr

ZZG zorggroep
23
mrt

20
mrt

25
mrt
Start Berkenhof
voor zorg voor met
corona besmette
cliënten

Organisaties wijkverpleging
in regio bieden alleen nog
noodzakelijke zorg (afschalen)

Inzet mentale ondersteuning en
aandacht voor medewerkers via
Luisterlijn

23
mrt
24
mrt

19
mrt
Eerste vastgestelde
besmetting bij
cliënt ZZG

Contactloos bezoek
(raamvisites e.d.)
mogelijk op veel locaties

Start werving
extra
medewerkers

Bezoekersregeling
wordt versoepeld,
onder strenge
voorwaarden

4
mei
19
mei
Bezoekersstop
verlengd tot 20 mei

21
apr

Steeds meer
beeldbellen op
locaties

Op één na zijn alle
locaties officieel
coronavrij
Eerste locatie
ZZG opent haar
deuren voor
vaste bezoeker
van cliënt.
Behandelingen
starten
voorzichtig op.

28
mei

Start tweede fase
van versoepeling
bezoekregeling

4
juni

15
juni
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“Mijn hoofd
begrijpt de
situatie, maar
mijn hart
schreeuwt om
contact”
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Raambezoek
Lieke (58), de vrouw van Eric Janssens, heeft dementie en woont
sinds 2015 in De Weegbree. Door alle coronamaatregelen kan
hij niet meer bij haar op bezoek. Eric snapt dat daarmee
(voorlopig) een einde komt aan het laatste, kleine beetje fysieke
contact met Lieke, maar het doet ook pijn.

‘Lieke heeft sinds 2003 jarenlang
geklaagd over geheugenproblemen.
Aanvankelijk schreven artsen haar
klachten toe aan de drukte en stress
van haar baan en het gezin. Toen bleek
dat ze op haar werk steeds meer fouten
maakte, zijn we opnieuw naar de geheu
genpoli gegaan waarvan Lieke niet wist
dat ze er eerder was geweest. Wat op
zich al een teken aan de wand was. Uit
een scan, een aantal uitgebreide tests
en gericht onderzoek kwam naar voren
dat ze duidelijk iets mankeerde. In 2009
volgde de definitieve diagnose: Lieke
had Alzheimer. Ze was toen 47 jaar.’

Wennen aan nieuwe omgeving
‘Zes jaar lang hebben we thuis aan
gemodderd, zo goed en kwaad als het
kon. In 2015 was de rek er echt wel uit.
Lieke ging op dat moment drie dagen
per week naar de dagopvang, maar
eigenlijk had ze fulltime ondersteuning
nodig. Vanuit ZZG zorggroep werd
geopperd om haar een plekje te geven
op De Weegbree, hier in Wijchen. Het
aanbod dat er een kamer vrij was, heb ik
in eerste instantie beleefd geweigerd.
Voor mijn gevoel was het veel te vroeg
om haar los te laten. Na een goed
gesprek met De Weegbree ben ik toch
akkoord gegaan. Niet alleen vanwege
het risico om lang te moeten wachten op
de volgende kans. Lieke was nu nog in
staat om te wennen aan haar nieuwe
omgeving.’

Fysieke aanraking
‘Lieke woont nu zo’n vijf jaar in
De Weegbree. Ze zit in de vierde en
laatste fase van haar ziekte. Lieke kan
niet meer praten en luisteren, verstaat
en begrijpt niet wat mensen zeggen. Er
was een tijd dat ze nog wat brabbelde, nu
kan en probeert ze geen woorden meer
uit te brengen. Wel beweegt Lieke graag
en veel. Ze loopt zelfs beter dan ik, heel
apart. Of ze me herkent, is lastig te
zeggen. Ik denk het niet. Tijdens mijn
bezoekjes aan Lieke doe ik altijd een
beetje gek. Daar leeft ze merkbaar van
op. Ik omarm, omhels en zoen Lieke, wat
ze soms wel en soms niet toestaat. Die
fysieke aanraking is het enige contact
dat ik nog met haar heb.’

regelen dat ik Lieke mag zien, wat ik
waardeer. Verder word ik vaak en goed
geïnformeerd over hoe het met Lieke
gaat. Via de app ‘Caren Zorgt’ heb ik
zicht op haar zorg, kan ik reageren op
rapportages. Ook mag ik de physician
assistant dag en nacht bellen. Dat stelt
me gerust, al doet dit niets af aan mijn
verdriet. Ik vind het moeilijk onder
woorden te brengen wat ik precies voel
bij het niet bij Lieke mogen zijn, omdat
er al lang geen sprake meer is van een
échte connectie. Maar het besef dat het
kleine beetje contact dat we nog
hadden, zo goed als onmogelijk is
geworden en ik haar misschien wel nooit
meer kan omhelzen, doet pijn. Alsof we
een laatste, finale grens zijn gepasseerd
en er geen weg terug meer is.’ PM

'Mijn hart schreeuwt om contact'
‘Sinds half maart is door corona alles
veranderd. Samen met onze dochter
Karlijn ben ik een paar keer naar Lieke
geweest voor een raambezoek. Het
slecht doorzichtige glas is voor haar
letterlijk een barrière. Lieke heeft
bijvoorbeeld geen idee wat ze met mijn
hand op het raam moet. Ze kan al geen
contact maken, wat door het glas alleen
maar lastiger wordt. Soms lacht ze even,
maar loopt dan weer weg. Ik begrijp de
strenge maatregelen, snap de situatie,
maar mijn hart schreeuwt om contact.’
Geen weg meer terug
‘Vanuit De Weegbree krijg ik alle steun,
medewerkers doen wat ze kunnen. Ze
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Contact op afstand
1

2

“Ik ben zo blij
mijn zoon weer
eens van dichtbij te
kunnen zien.
Dit doet me
enorm goed.”

3

5

4

“Mijn man
op een scherm,
dat vind ik maar
vreemd!”

Niet meer op bezoek kunnen bij je
partner, vader, moeder, opa, oma,
vriend, vriendin. Dat is een groot gemis.
Dan is het belangrijk om op zoek te gaan
naar andere manieren om contact te
houden. Op afstand, maar toch dichtbij.
Even iemand in de ogen kijken, zijn of
haar stem horen, laten weten dat je aan
de ander denkt. ZZG heeft in samen
werking met andere partijen van alles in
gang gezet om met elkaar in verbinding
te blijven.

1 Op raambezoek
Op verschillende locaties zijn bezoekcabines geplaatst. Daarin kun je elkaar
zien door een raam en met elkaar
praten via een intercom.

8 · Oog voor elkaar

2 Fotoplacemat
Een mooi gebaar van drukkerij Weemen.
Ze maken het mogelijk voor familie van
bewoners om gratis een persoonlijke
fotoplacemat te maken en te versturen.
Lees meer op: zzgzorggroep.nl/
mantelzorg/contact-familie
	Een bijzonder nieuwtje via
3
beeldbellen
Een kleinzoon vroeg aan de verzorgende
om aan zijn oma van 97 door te geven
dat zijn vriendin zwanger was. Maar hoe
mooi zou het zijn als hij zelf kon vertellen over dit prille geluk? Als hij haar
reactie zou zien? Beeldbellen was dé
oplossing. Samen met de verzorgende
werd de verbinding gelegd.

De overgrootmoeder in spe straalde
van trots en blijdschap toen ze het
nieuws hoorde.

4 Een digitaal kaartje
Via onze website kun je elkaar een
digitaal kaartje sturen. Om iemand een
hart onder de riem te steken of te laten
weten dat je aan de ander denkt. Met
dank aan webdesignbureau ProudNerds.
Je kunt een kaart versturen via
zzgzorggroep.nl/kaarten.
5 Gewoon bellen
Sommige cliënten geven de voorkeur
aan 'ouderwets' bellen met hun
familieleden.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Veiligheid van cliënten en medewerkers voorop
Een onderwerp dat tijdens de coronacrisis veel in de media is
besproken, zijn mondkapjes en andere persoonlijke bescher
mingsmiddelen (handschoenen, bril en schort). Bij ZZG werd
een speciaal instructieteam en een coördinatieteam
opgericht. Zij hebben eraan bijgedragen dat medewerkers
veilig en goed beschermd konden zorgen voor de cliënten.
Het was een flinke klus om de voorraad van persoonlijke
beschermingsmiddelen (hierna PBM) op peil te houden. Het
coördinatieteam PBM heeft ervoor gezorgd dat er altijd
voldoende middelen aanwezig waren. Teamleden Tom
Wittenberg en Marion Sanders vertellen er meer over. ‘Het
was een logistieke uitdaging’, aldus Tom. ‘Voor een goede
verdeling van de middelen hebben we eerst op elke locatie het
overschot aan PBM opgehaald. Vervolgens hebben we de
uitgifte van PBM centraal geregeld. Voorheen konden teams
alles zelf bestellen via het magazijn. Nu verliep dit via ons,
zodat we de totale voorraad goed in de gaten konden houden.’
Samenwerking
Naast het herverdelen van de middelen heeft het coördinatieteam op allerlei manieren nieuwe PBM besteld die voldeden
aan de veiligheidseisen. En dan moesten de spullen nog twee
keer per week naar alle locaties worden gebracht. ‘Daarbij
hebben de mensen van ons magazijn ook een grote rol
gespeeld’, vertelt Marion. ‘Zonder hun expertise en kennis
hadden we het niet gered. Uiteindelijk is het ons samen gelukt
om aan de teams te leveren wat ze nodig hadden.’
Angst en onzekerheid
Het PBM instructieteam bestaat uit praktijkopleiders en
verpleegkundigen. Op het moment dat er op een locatie een
besmetting met corona is, schiet het team te hulp. Ze geven
instructies over het gebruik van middelen en lopen op gepaste

‘‘Het is hartverscheurend.
De bewoners herkennen
je niet en missen je
glimlach.''
Inge van Westenbrugge, Verzorgende IG*

afstand mee met de zorg. Daarbij geven ze aanwijzingen en
kunnen medewerkers al hun vragen stellen. ‘En we bieden een
luisterend oor’, vertelt Nancy Ruyters, praktijkopleider. 'Je ziet
dat er veel angst en onzekerheid heerst, zeker in het begin.'
Bewust
‘Het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen vraagt
veel van collega’s’, licht Nancy toe. Je moet je bewust zijn van
elke handeling die je doet. En in de drukte vergeet je wel eens
iets. Dan is het prettig als iemand je daar op wijst en tips geeft.
Ik heb gemerkt dat collega’s onze hulp waarderen. Ze staan
open voor advies en zijn dankbaar.’ JZ

1,5 meter afstand
Minimaal 1,5 meter afstand houden is de belangrijkste
maatregel om verspreiding van het virus te voorkomen.

* Bron: gelderlander.nl
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Familieleden en cliënten een hart
onder de riem steken in deze
onzekere en moeilijke tijd, dat was
het plan van teamcoach Dorien
van Boekel.
Muziek kan je raken, verbindt en
geeft troost op moeilijke momenten. Daarom vroeg ze Inge van
Westenbrugge (woonbegeleider
3IG) een passende tekst te
schrijven voor een lied en er kwam
een geweldige samenwerking van
collega’s tot stand met als
resultaat het lied: 'Mag ik dan bij
jou' van medewerkers van ZZG
voor cliënten en familieleden.

Coronalied

Mag ik dan bij jou?
In deze barre tijd

Gaat het echt wel goed

Met het coronavirus

Een aanraking, een kus

’t Lijkt een boze droom

Altijd vanzelfsprekend

De deuren moeten dicht

En nu een zwaar gemis

En niemand mag naar buiten
Dat doet ons allen pijn

Jij mag dan bij mij schuilen

Een maatregel uit nood

Nu het echt niet anders kan

Die iedereen verafschuwt

En als jij moet huilen

We hebben echt geen keus

Dan pak ik écht je hand

Noodgedwongen stappen

En ik droog je tranen

Gemaakt met het verstand

Sta je bij in je verdriet

Staan haaks op ons gevoel

Geloof me als ik zeg
Alleen ben je nu niet

Jij mag dan bij mij schuilen

Dit lied is ingezongen door
ZZG-medewerkers Angela Jansen,
Jacqueline Buys, Dorien van
Boekel en Marcelle Beerepoot.

Nu het echt niet anders kan

Jij mag dan bij mij schuilen

En als jij moet huilen

Nu het echt niet anders kan

Dan pak ik écht je hand

En als jij moet huilen

En ik droog je tranen

Dan pak ik écht je hand

Sta je bij in je verdriet

En ik droog je tranen

Geloof me als ik zeg

Sta je bij in je verdriet

Alleen ben je nu niet

Geloof me als ik zeg
Alleen ben je nu niet

Het ging ineens zo snel
Al waren er al regels

Eén ding staat voorop

Met minimaal bezoek

Dat moeten jullie weten

Toch rauw op je dak

Wij staan altijd klaar

Nachtmerrie werd waarheid

Samen staan we sterk

De deur moest echt op slot

Volle overtuiging

Het zorgt voor veel verdriet

En denken óók aan jou

Veel zorgen om geliefden

U kunt het lied beluisteren en bekijken via zzgzorggroep.nl/mantelzorg/contact-familie

Origineel: Claudia de Breij - Mag ik dan bij jou
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Coördinatieteam Corona
baken van rust
in zware tijden

‘‘Samen kunnen
we ontzettend
veel’’

Met de corona-uitbraak startte voor Eefje
Perlot een periode van intensieve samen
werking en dagelijkse afstemming. Als voorzitter van de Infectiecommissie leidde ze het
Coördinatieteam Corona (COCO), terwijl ze op
regionaal niveau meebesliste over keuzes in de
verpleeghuis- en thuiszorgsector.

Eefje Perlot

Eefje Perlot was nog maar nét aangetreden als voorzitter van
de Infectiecommissie, toen het coronavirus uitbrak. Ze vroeg
deskundigen alvast om advies toen het gevaar letterlijk nog
ver weg was. Maar nadat het virus ook Nederland bereikte,
kwam ze écht in actie. ‘Ik heb alle leden van de Infectiecommissie bij elkaar geroepen en een speciaal Coördinatieteam
Corona (COCO) geformeerd. Eerste prioriteit was om cliënten
en medewerkers gericht te informeren en als organisatie in te
spelen op wat er op ons afkwam.’

Coronatesten
Waar de Infectiecommissie coronabeleid formuleerde,
besliste het ‘COCO’ over complexe, vaak onzekere situaties
rondom corona. Eefje: ‘Hot issue vanaf het begin was of we
genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hadden.
Dankzij het werk van ons PBM-coördinatieteam hebben we
geen dag zonder gezeten.’ Wél een 'ding' was het regelen van
coronatesten. Eefje: ‘In ziekenhuizen werd personeel massaal
getest. Ook wij hadden medewerkers met klachten, maar
konden niets definitief bewijzen. Dat het ons toch lukte om
uiteindelijk relatief snel te testen, eerder dan de meeste
andere niet-ziekenhuisorganisaties in Nederland, kwam mede
door de inzet van de Raad van Bestuur.’

Samen besluiten in de regio
Als ‘ZZG coronacrisismanager’ liet Eefje haar gezicht ook
geregeld in de regio zien, voor overleg met de belangrijkste
ketenpartners, waaronder de GGD, ziekenhuizen en de
huisartsen. ‘We maakten onder meer afspraken over wie, waar
welke zieke cliënten op zou vangen. En over het hoe van de
fases groen, oranje en rood. Ook had ik overleg met vertegenwoordigers van de vier grote verpleeghuizen en de wijkverpleging uit de sub-regio Nijmegen. Hier deelden we onze
eigen ideeën, maar namen we ook samen besluiten, bijvoorbeeld over wanneer uitgeziekte medewerkers weer mochten
komen werken.’

Kalm blijven
Nu de ‘crisisdrukte’ er zo goed als op zit kan Eefje zich weer
wijden aan haar directeurschap van het ZZG Herstelcentrum.
Terugblikkend zegt ze: ‘Als crisisteam moesten we de organisatie draaiend houden. Die stip op de horizon hebben we nooit
uit het oog verloren. Waar veel mensen onzeker of bang
waren, bleven wij kalm, ondanks vaak het gebrek aan
informatie. Met de kennis van nu, kan ik alleen maar zeggen:
we hebben het knap gedaan. Samen kunnen we ontzettend
veel.’ PM
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Extra handen

Hulp uit alle hoeken
Door de strijd tegen het coronavirus werd de werkdruk bij collega’s steeds
hoger. Extra handen waren dan ook hard nodig. ZZG heeft alle zeilen bijgezet
om de werkdruk van collega’s te verlichten, zodat ze ook nu cliënten de zorg
en aandacht kunnen geven die ze nodig hebben.
Werving
Via social media en onze website zijn mensen
met een zorgachtergrond opgeroepen om te
komen helpen. Daarnaast hebben ruim 500
oud-stagiaires van ZZG een oproep ontvangen
om zich in te zetten. In totaal zijn er ruim 60
nieuwe medewerkers aangenomen. Ook is er
met intern uitzendbureau Flexwerk en het bureau voor ZZP’ers in de zorg ZORGgen gekeken
naar de (extra) beschikbaarheid van hun

Goud waard
ZZG heeft ruim 900 vrijwilligers die
zich inzetten voor de bewoners. Ook
de afgelopen maanden zijn ze dat
waar mogelijk blijven doen. Overal
hebben zij hun handen uit de
mouwen gestoken.
Soms ook op een andere manier dan
dat ze gewend waren. Een vrijwilliger die met Pasen en Pinksteren
brieven heeft gestuurd aan bewoners die normaal aan de kringviering
deelnemen.

Iemand die normaal helpt bij het
koken die nu meedoet aan balkongym, of danst tijdens buiten
optredens. Een vrijwilliger die
normaal live gesprekken voert over
verwerking, rouw en eenzaamheid,
maar dat nu via de telefoon is gaan
doen. Vrijwilligers die kaarten
sturen, beeldbellen met bewoners,
een praatje maken aan de andere
kant van de heg, of op raambezoek
zijn geweest. Muzikale vrijwilligers
die buitenoptredens hebben
verzorgd. Slechts een greep uit de
vele voorbeelden.

medewerkers. En we hebben contact gelegd
met het Regionaal Contactpunt van WZW, dat
verbonden is met het landelijk initiatief
extrahandenindezorg.nl. De medewerkers
van de ondersteunende diensten ZZG kregen
de vraag of ze konden helpen met hand- en
spandiensten op de woonlocaties. Daarnaast
hebben collega’s naast hun eigen functie extra
werkzaamheden verricht. Velen gaven gehoor
aan de oproep om te helpen waar nodig.

Jip Heij, flexwerker
ZZG Herstelcentrum
Toen ze de oproep zag voor extra hulp
in de zorg meldde ze zich direct aan als
flexwerker in het ZZG Herstelcentrum.
‘Het leek me fijn om juist nu iets te
kunnen doen voor een ander. Daarom
besloot ik me aan te melden als
helpende. Ik voelde me welkom. Ik
merkte dat collega’s mijn hulp goed
konden gebruiken. Dat ik echt nodig
was. Dat geeft een goed gevoel.’

Ellen van Broekhoven,
jurist
Ellen zet zich in de weekenden in bij De Weegbree. Ze helpt daar met de omloop.
Dat houdt in dat ze van, naar en tussen de verschillende huiskamers spullen heen
en weer brengt.
‘Aan het einde van de dag ben ik bek-af. Maar het geeft zoveel voldoening. Een ‘feel
good’ moment voor mezelf. Het is heel anders dan mijn reguliere werk. Als jurist
hoor ik niet bij een zorgteam. Dat is hier wel het geval. Ik voelde me direct opgenomen. Het was niet ‘wij’ en ‘zij’. Maar gelijk helemaal ‘wij’. En ik vind het gewoon heel
fijn om mijn steentje te kunnen bijdragen in deze tijd waarin dat zo nodig is.’
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Extra handen

Wout Barentsen,
voorzitter cliëntenraad
‘Tijdens het bezoek blijf ik in de auto. Het is
koud en eenzaam stil in de wijk. Mijn
gedachten gaan uit naar de situatie binnen
in het huis waar deze cliënt al enige tijd
gedwongen binnen moet blijven terwijl je
haar, zeker in deze fase van het leven, toch
meer contact en kwaliteit van leven gunt.
Het knaagt, maar het is nu wel de harde
realiteit waarin de wijkverpleegkundigen
moeten werken.’

Wout Barentsen is voorzitter van de
cliëntenraad. Hij is aan de slag gegaan als
chauffeur voor het coronateam. Dat heeft
diepe indruk op hem gemaakt.

Esther Jacobs, project
leider domoticazorg
Esther Jacobs heeft 10 weken
portiersdienst gedraaid bij Griffioen.
Ze werkte op een speciaal ingericht
bezorg- en afhaalpunt voor bewoners.

Pieter Slager, voorzitter
Centrale Ondernemingsraad en
casemanager Dagbehandeling
Omdat dagbehandeling op het Herstelcentrum dicht ging
had Pieter Slager tijd over om ergens anders te helpen. Hij is toen
in de directe zorg gaan werken bij de Berkenhof.
Hier werden coronapatiënten verzorgd.
‘Ik ben verpleegkundige, maar al wel acht jaar uit het vak. Ik heb bij
Berkenhof eerst gewerkt als helpende en ben toen gaan bijscholen
zodat ik als verzorgende aan de slag kon. Ik vond het leuk om te
doen. Heftig, maar mooi om hieraan te kunnen bijdragen.’

‘Ik raakte bekend met de familie die
zelf de was deed, die een visje kwam
brengen, die boodschappen afleverden en wist ook al wat er dan in de tas
zou zitten. In de ontmoetingsruimte
waar het bezorgpunt gevestigd was,
heb ik veel plezier beleefd. Er kwamen
regelmatig mensen even bureauwerk
doen of pauze houden en er viel dan
altijd wat te lachen. Deze mooie tijd
zal ik blijven koesteren. Een werk
ervaring om niet meer te vergeten.’
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Echtpaar Thea en Ger de Heus kregen beiden Corona

‘‘We zijn op de
proef gesteld’’
Thea de Heus (65) uit Deest heeft een erfelijke longaandoe
ning. Twee keer per dag ontving zij zorg van het wijkteam
Druten, totdat de zorg vanwege de corona-uitbraak moest
worden afgeschaald. Dit betekende voor Thea en haar man
Ger (70) dat er nog maar één keer per dag zorghulp kwam.
De mantelzorgtaken van Ger namen intens toe.
'We kennen iedereen van het wijkteam door en door en zij
ons ook. We merkten dat de situatie voor verzorgenden
spannend was. Ook wijzelf waren bang om besmet te raken.
Het was dan ook begrijpelijk dat de zorg werd terug
geschaald. Onze vaste verzorgenden voelden zich hier
schuldig over. Zij wilden er voor ons zijn, maar dat kon niet
meer. Dat was best emotioneel.'

Eenzaam
'Ik nam toen de avondzorg over”, zegt Ger de Heus. “Dat was
ik niet gewend. Bovendien was ik zelf ook niet fit. Ik ben
hartpatiënt en had net een longontsteking gehad. Al met al
vonden we dat best zwaar. Er kwam veel op ons af. Ik ben
nogal van snel, snel en vlug klaar; dat tempo kon mijn vrouw
niet aan. Dan moet je veel geduld hebben met elkaar. We
werden op de proef gesteld.
’s Morgens kregen we wél hulp en vonden dan een luisterend
oor bij het wijkteam. Dat was een grote steun. We hebben de
afschaling van de zorg niet als beangstigend ervaren en we
zijn niet in paniek geweest. Maar we hebben ons wel eenzaam gevoeld.'

Hartverwarmend
'Uiteindelijk kreeg ik corona', zegt Thea. 'We kregen toen
goede hulp van het ZZG coronateam wijkverpleging. Het was
een bizarre tijd. Onze dochter en de kleinkinderen stonden
voor het raam te zwaaien; dat was zo schrijnend. We merkten
dat het hele dorp meeleefde. We kregen 140 beterschapskaarten, bloemen, fruitschalen en op de stoep stond een keer
een schaal met beschuiten met aardbeien. Dat was hart
verwarmend.'
'Ook ik kreeg corona', zegt Ger. 'Samen belandden we in het
ziekenhuis en daarna in de speciaal ingerichte locatie
Berkenhof in Groesbeek om te herstellen.
Het was een zware tijd. We zijn samen ziek geweest, hebben
ons er samen doorheen gevochten en zijn nu ook samen
weer thuis. Het herstel gaat moeizaam. Maar we zijn er nog.
Allebei. Dat is het belangrijkste.' MP
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Oog voor
elkaar
Hartverwarmend en overweldigend. Tijdens
de coronacrisis gebeuren er ook mooie dingen.
Zoveel mensen en ondernemers die cliënten en
medewerkers een hart onder de riem steken.

1

Bedankt!

1. 	Alle cliënten uit de wijk werden
verrast met een bloemetje en kaart,
een initiatief van de cliëntenraad.
2. 	Kinderen van collega’s van De Oogst
hebben bloemen geknutseld voor
bewoners.
3. ‘Een super initiatief van de buurt!’
4. 	Alle collega’s wijkverpleging in
Wijchen kregen een verwenpakket
van Etos Wijchen. De producten zijn
gedoneerd door klanten.
5. 	Kaapse viooltjes en een hart van
bloemen van Kwekerij Arnhem
Nijmegen voor De Globe en
Campanula.
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8. 	Corry van de Logt, teamcoach in
Groesbeek, is 25 jaar in dienst. Teams
centrum 1 en centrum 2 hebben er
een feestelijke voordeur felicitatie
van gemaakt.
9. 	IJssalon Markt 19 in Wijchen trakteert bewoners en collega’s van
verschillende locaties op ijs.
10. 	Kaartjes van collega’s van Campa
nula voor collega’s van Mookerhof.

6. 	Theo en Nol, bewoners van
Zonnebaars, steken de medewerkers
een hart onder de riem.

2

7. 	Mevrouw van Sommeren, bewoon
ster van Griffioen, heeft voor
medebewoners een bloem gemaakt
en een kaart waarin ze iedereen in
dichtvorm aanmoedigt het samen
vol te houden.

3

11. 	Marcella Hendriks en haar collega
van wijkverpleging Voorstad haakten deze poppetjes voor de rest van
het team.

4

12. Taart en chocola voor alle
patiënten van het ZZG
Herstelcentrum, namens de
cliëntenraad.
13. 	Leerlingen van het VMBO het Rijks
uit Nijmegen hebben kaartjes
gemaakt voor collega’s van
Vlindertuin en Bosrand.
14. 	‘Bedankt VGZ en Houben
Worstenbrood voor de heerlijke
worstenbroodjes’.
15. 	Martine Gaal, welzijnscoördinator
Boszicht, maakte samen met haar
kinderen een stoepje vol liefde voor
Boszicht en Campanula.
16. 	Een tasje vol leuks en lekkers. Voor
bewoners van Kloostertuin van
diverse lokale ondernemers en
dorpsgenoten.

6

7
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"Bewoners
genieten hiervan
en als zij genieten,
genieten wij
ook"

10

9
11

13

14

12

15

"Wat een leuke
verrassing. Het
heeft ons erg goed
gedaan."

16
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Achter de voordeur

Wijkverpleging tijdens
Corona
Ook voor cliënten en medewerkers uit de wijk
heeft het coronavirus grote gevolgen gehad.
Er werd een regionaal corona team opgericht
dat uitsluitend cliënten met (een verdenking van)
corona verzorgt. En de reguliere teams
wijkverpleging hebben de cliënten in de wijk
alleen de noodzakelijke zorg verleend. Om zo de
kans op verdere verspreiding van het virus
te beperken.
Met nieuwe collega’s een team vormen. De energie, het onderling vertrouwen, samen voor hetzelfde doel. Snel schakelen in
een steeds veranderende situatie. De voortdurende mentale
druk. De angst, het verdriet en de onmacht van cliënten en hun
familie. Het coronateam stond voor een pittige taak. Pauline
Arts-de Witt, wijkverpleegkundige bij ZZG, deelt haar ervaringen. ‘Gekleed in beschermende kleding vertrek ik naar de cliënten. Op ieder adres zie ik persoonlijk leed, bezorgde en overbelaste families. Families die onverwachts en veel te snel afscheid
moeten nemen van hun naaste. Die alleen mijn ogen zien en me
toch in vertrouwen moeten nemen. De zorg uit handen geven en
durven vertrouwen op de deskundigheid van ons team.’
Afschuwelijk moment
‘Bij zorg rondom overlijden ken ik de cliënt meestal al. Samen
met de cliënt en familie stem ik af wat belangrijk voor hen is.
Ik bouw een band met ze op en kan de cliënt en zijn familie
ondersteunen in het proces. Nu stap ik op een afschuwelijk
moment, onder de meest afschuwelijke omstandigheden bij de
familie binnen. En er is niet genoeg tijd om die band samen op te
bouwen.
Voor cliënten die graag thuis willen overlijden is het de vraag
of dit nog wel kan als zij besmet zijn met het coronavirus. Hoe
moeilijk is het niet tegemoet te kunnen komen aan deze laatste
wens van een cliënt? Voor de cliënt zelf, zijn mantelzorgers, maar
ook voor het eigen wijkverpleegkundig team, dat hun cliënt vaak
al jaren kent en hier met de familie naartoe heeft gewerkt.’
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Pauline Arts-de Witt gaat in beschermende
kleding bij cliënten langs.

Coronateam in beeld
Het coronateam bestond uit verpleegkundigen van
zeven verschillende zorgorganisaties uit de regio:
Interzorg, Allerzorg, Buurtzorg, Zorggroep Maas
en Waal, Vérian, TVNzorgt en ZZG zorggroep. Zij
verzorgen alleen mensen die besmet of verdacht zijn
van besmetting met het coronavirus, geen overige
cliënten. Het doel hiervan is om verdere verspreiding
van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Uitvalsbasis van het team was hotel Umberto in Alverna.
Van hieruit gingen de teamleden geheel ingepakt met
persoonlijke beschermingsmiddelen op pad. Vrijwillige
chauffeurs brachten ze naar de cliënten toe.

Alle hens aan dek
Niet alleen voor het coronateam was het een bijzondere tijd.
Ook voor de reguliere wijkverpleging veranderde alles. ‘Er
komt veel op je af’, vertelt Karin Ronner, wijkverpleegkundige van team Biezen. ‘Het was gelijk alle hens aan dek. Twee
collega’s gingen naar het coronateam, er kwam een tijdelijke
kracht bij, zodat we met zes collega’s overbleven. Door het
afschalen van de zorg, ging ook de planning op zijn kop. Het
veranderde onze manier van werken en vroeg om creatieve
oplossingen. Teamoverleggen vonden plaats via Hangouts en
ook met cliënten zijn we gaan beeldbellen. Het innemen van
medicijnen bijvoorbeeld gaat prima als we op afstand meekeken en we partners of mantelzorgers instructies geven. Voor
sommige handelingen, zoals wondzorg, moeten we de cliënten
toch echt thuis opzoeken.’
Persoonlijk contact
‘De situatie doet veel met cliënten. Meer dan anders missen
ze persoonlijk contact. Zeker als ze eenzaam zijn. Ik moet vaak
uitleggen dat een kort bezoekje, bijvoorbeeld aan de buren,
echt niet verstandig is. Ik geef dan wel ook gelijk een alternatief voor contact op afstand, zoals (beeld)bellen. Er was ook
een mevrouw die te pas en te onpas haar alarmering gebruikte, puur uit angst. We zijn haar dagelijks gaan bellen. Daardoor
voelde ze zich merkbaar veiliger.’ JZ 			

Afschaling in de zorg; ingrijpend
maar noodzakelijk
ZZG telt ruim 60 teams wijkverpleging. Toen het
coronavirus om zich heen greep moest de zorg worden
afgeschaald. Dit betekent dat de teams alleen nog de
meest noodzakelijke zorg thuis konden bieden. Dit is
de zorg waar een cliënt niet zonder kan, omdat het
anders tot onverantwoorde situaties leidt. Een in
grijpende, maar noodzakelijke keuze voor de gezondheid en veiligheid van cliënten en medewerkers.

Cijfers coronateam*
Aantal verpleegkundigen
Vrijwillige chauffeurs
Coronacliënten in zorg
Van corona herstelde cliënten
Opgenomen cliënten in ziekenhuis
Aan corona overleden cliënten

30
45
298
207
13
29

* 23 mei 2020

Wijkteams zijn meer gaan
beeldbellen met cliënten

Jolanda Janssen, Verzorgende IG
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Genieten op afstand
Ook in deze tijd hebben veel mensen zich ingezet om voor cliënten van onze
locaties activiteiten te organiseren. Met gepaste afstand. Dat vraagt om
creativiteit. Van w(k)oningsdag op het balkon tot bingo via beeldbellen
en van clowns voor het raam tot buitenconcerten.
2

1

4

3

2

6

5

1. Club Goud
Club Goud organiseerde een contactloos
buitenconcert bij Boszicht in Brakkenstein om de bewoners een muzikaal hart
onder de riem te steken.

2. Koningsdag
Woonlocatie De Horizon werd
verrast met een optreden van zanger
Jan Hoesen en huisartieste
Dukenburgse Dannie.

Moniek van Daal, coördinator Club
Goud: 'We mogen niet meer op bezoek
bij ouderen in woonzorglocaties, maar
we kunnen hen nog wel een serenade
brengen. Op diverse balkons zwaaiden
bewoners met bloemen, vlaggetjes of
theedoeken mee'.

Koningsdag 2020 werd Woningsdag
en werd volop gevierd, o.a. met de
bewoners van Zonnebaars.
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3. Bubbelbus
Touria Bubbelbus bezocht de bewoners
van Meerstaete en blies waanzinnig
grote bellen.

4. Vuurspuwer
Bij het ZZG Herstelcentrum trad een
vuurspuwer op die metershoge
vlammen de lucht in blies.
5. Bevrijdingsdag
Een bijzondere Bevrijdingsdag voor
de bewoners van Boszicht. Ze kregen
een leuk optreden van 4Seasonsentertainment.
6. Bingo
Op sommige locaties konden bewoners
een potje bingo spelen via beeldbellen.

Team Welzijn in het
ZZG Herstelcentrum
Monique Broeder (welzijnscoördinator) en Marissa
Peters (dagbestedingscoach) vertellen over hun
rol in deze hectische periode.
Corona in het ZZG Herstelcentrum
‘Wat schrokken we toen we hoorden dat een aantal patiënten in
het ZZG Herstelcentrum besmet waren met het coronavirus.
Sommige afdelingen werden geïsoleerd en patiënten mochten
per direct geen bezoek meer ontvangen. Heel verwarrend,
beangstigend en verdrietig. Voor henzelf, hun familie en ook
voor ons als medewerkers. We moesten iedereen goed informeren, maar vooral ook geruststellen’, aldus Monique.
Helpen waar nodig
‘Toen de eerste besmetting een feit was, moesten we alle zeilen
bijzetten’, vervolgt Monique. ‘De vrijwilligers die ons zoveel
taken uit handen nemen, vielen per direct weg. Medewerkers
uit allerlei vakgebieden boden hulp waar nodig. Medewerkers
van team Welzijn, maar ook fysiotherapeuten, logopedisten en
psychologen. Ze hielpen bijvoorbeeld met het opvangen en
informeren van bezoek en het rondbrengen van maaltijden.
Soms zelfs in de zorg. En de technische dienst ondersteunde
ons bij alle klussen. Een aantal collega’s uit ons team hebben
ondersteund op Berkenhof (corona-unit) en bij de bewoners
van Mookerhof. En uiteraard was ook de cliëntenraad nauw
betrokken bij het welzijn van de patiënten.'

moeilijk voor onze patiënten dat zij geen bezoek meer mochten
ontvangen. Om vereenzaming te voorkomen hebben we als
dagbestedingscoaches zoveel mogelijk individuele activiteiten
opgezet. We bekeken dagelijks de behoeftes, die per patiënt
echt verschillend waren. Iemands hand vasthouden was soms al
voldoende. Of contact leggen met de familie via beeldbellen.

Welzijn van cliënten
Marissa: ‘Het werken als dagbestedingscoach is altijd al heel
dankbaar werk, maar in deze coronatijd helemaal. Het was

Een verjaardag vieren met ‘visite’ achter glas. Samen naar
muziek luisteren, wat oefeningen doen of een sieraad maken.
Alle aandacht was welkom en belangrijk voor het welzijn van de
patiënten.’

Een verjaardag
achter glas

‘‘Alles draait om het
welzijn van patiënten’’

Elkaar weer ontmoeten via raamvisites
Na een aantal weken konden patiënten en mantelzorgers elkaar
weer ontmoeten, achter glas. De zogenaamde ‘raamvisites’.
Team Welzijn en andere collega’s maakten dit mogelijk. Van het
inplannen van de ontmoetingen tussen patiënten en hun
familie, tot het desinfecteren van de portofoon. 'Stiekem
genoten we mee van dit mooie en emotionele weerzien', vertelt
Monique.
Dit moeten we vasthouden
De directie van het ZZG Herstelcentrum informeerde team
Welzijn dagelijks. ‘Het delen van informatie en kennis met
andere collega’s van het Herstelcentrum ging in deze coronacrisis snel, efficiënt en vanzelfsprekend. Iedereen ondersteunde
elkaar waar nodig. Samenwerking is zo belangrijk. Er zijn voor
elkaar. Dat moeten we zien vast te houden in de toekomst’,
aldus Monique. SK
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Mookerhof maakt
nieuwe start
na coronacrisis
Coronavirus treft Mookerhof in het hart
De vroege uitbraak van het coronavirus -onder vooral medewerkers- trof
de net geopende woonlocatie Mookerhof in het hart. Door een opeenstapeling van factoren kwamen continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg
zo onder druk te staan dat bewoners noodgedwongen moesten verhuizen
naar het ZZG Herstelcentrum. Dit leidde tot veel emoties bij bewoners, hun
familie en medewerkers. ZZG zorggroep stak de hand in eigen boezem en
nam op basis van onafhankelijk onderzoek verschillende maatregelen. De
afgelopen tijd hebben familie en medewerkers samen hard gewerkt aan het
onderling vertrouwen en de zorgvuldige terugkeer naar Mookerhof.

Claudia Peters

“Machteloosheid
maakt plaats voor
vertrouwen”
‘Op 11 maart jl. verhuisde mijn moeder naar
Mookerhof, een week later mocht ik niet meer
naar haar toe. Toen ze positief werd getest op corona, kon ik weer
wél op visite. De nog aanwezige medewerkers waren overstuur.
Ze voelden dat ze tekort schoten, maar konden het tij niet keren.
Eenmaal verhuisd naar het ZZG Herstelcentrum heb ik mijn moeder
een tijdje alleen maar gebeld. Sinds 5 juni zie ik haar weer. Echt ziek
is ze niet geweest. Ze loopt weer als een kievit.’
Onze bewoners
‘Ik heb respect voor het optreden van ZZG zorggroep na alles wat
er is gebeurd. Directeur Beschermd en Beschut Wonen Hans Vos
stelde zich kwetsbaar op, als familie mochten we alles zeggen. Tijdens een bijeenkomst met medewerkers hoorde ik hen praten over
onze bewoners. Dat raakte me echt. Ze vroegen ook gericht hoe het
met ‘ons mam’ gaat. Alsof ze haar al jaren kennen.’
Sterkere basis
‘Ik voelde me enorm machteloos, nu heb ik vooral vertrouwen. De
basis voor onderlinge samenwerking is sterker geworden. De medewerkers hebben er merkbaar zin in. De familie ook. Allemaal willen
we dat onze partners en ouders weer teruggaan naar de plek waar
ze thuishoren: Mookerhof.’
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Magret
Hoogstraten

“Ik kan niet wachten
om mijn bewoners
weer te zien”
‘Ik werd als een van de eerste mede
werkers ziek. Elf dagen later zat mijn
hele team thuis met coronaklachten.
Al die tijd stond ik aan de zijlijn, kon
ik niets doen. Toen ik hoorde dat een
bewoner die ik al lang kende was over
leden, heb ik harder gehuild dan na het
overlijden van mijn vader. Zo verdrietig
was ik.’
Op gevoel
‘Alle verhalen over de misstanden in
Mookerhof, raakten me enorm. De
organisatie heeft lang niet alles goed
gedaan, maar moest grotendeels op
gevoel beslissingen nemen. Coronarichtlijnen voor verpleeghuizen waren er
nog niet. Zelf ben ik goed ondersteund.
Ik had me in deze situatie geen betere
werkgever kunnen wensen.’
Fijne reactie
‘Ik vond het wel spannend om familieleden van bewoners opnieuw te ontmoeten. Als medewerkers wilden we graag
weten hoe het met hun ouders en partners ging. Zij waren juist oprecht benieuwd naar ons. Zo’n fijne reactie had ik
niet verwacht. Samen waren we er snel
uit dat we terug willen naar de situatie
van toen we begonnen. Die voelde goed.
Samen, als familie. Ik kan dan ook niet
wachten om mijn bewoners weer te zien
en als het even kan: te omarmen.’ PM

Onvoorspelbaar

Werken op een
corona afdeling
In een paar dagen is in locatie Berkenhof in Groesbeek een compleet
nieuwe afdeling opgericht om coronapatiënten op te vangen. Hoe was het
om hier te werken? Niels Brugman, verzorgende IG en Norbert Hendriks,
specialist ouderengeneeskunde geven een indruk.

Norbert

Niels

"Elke dag
op de
afdeling was
anders"

‘Elke dag op de afdeling
was anders. Het ziektebeeld is zeer wisselend en
onvoorspelbaar. Zo moesten
twee mensen die 4 à 5 dagen
geleden genezen waren verklaard,
terug naar Berkenhof omdat ze toch
weer koorts hadden. Tot verdriet
van henzelf en hun familie. En er
was hier een man die een beroerte
heeft gehad. Hij had nauwelijks
coronaklachten, maar was wel
positief getest. Na een aantal dagen
dachten we dat het wel de goede
kant opging. Opeens had hij hoge
koorts en ging hij zienderogen achteruit. Hij overleed binnen een paar
dagen. Maar ook een mevrouw die
longpatiënt was. Een fragiele dame,
ze at weinig en
kreeg bovendien een luchtweginfectie. Ze
knapte toch op
en is hier weer
weggegaan.’ JZ

‘In korte tijd hebben we een
gemotiveerd team gevormd. Daar
ben ik trots op. In de pauzes en
tijdens de overdracht konden we
elkaar bijpraten en ondersteunen.
Bij de overdracht was ook vaak
een psycholoog aanwezig. Die
bood een luisterend oor en hulp
waar nodig.’

‘Het was een hele mooie uitdaging.
Je werkt op een andere manier dan je
normaal gewend bent. Met een heel
ander ziektebeeld. Het moeilijke was dat
wanneer je ergens vragen over had er
niet altijd antwoorden waren. En ook dat
je het verloop van de ziekte niet kunt
voorzien. Dat maakt het heel lastig. Het
ging met ups en downs. Ik heb in korte
tijd zoveel meegemaakt. Wat je anders
misschien in een jaar ziet, zag je hier in
een paar weken.’

Norbert

Cijfers Berkenhof
Geopend van 26 maart 2020 t/m 22 mei 2020
Instroom patiënten
Uitstroom patiënten
Aantal overleden

52
33
19
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Managers Vera Bax en Ria Rutten over de coronacrisis
op woonlocatie De Horizon

“Ineens was daar
corona”
Ria Rutten (61) en Vera Bax (65), locatiemanagers van De Horizon,
dachten rustig naar hun pensioen toe te kunnen werken. Maar dat liep
anders, toen het coronavirus om zich heen greep, juist in hun 'huis'.
Samen blikken ze terug op deze heftige en bijzondere periode.

Ria Rutten en Vera Bax kennen alle geheimen van de
ouderenzorg, hebben decennialange ervaring met organisatie
veranderingen en koerswijzigingen. De twee locatiemanagers
van De Horizon telden al af richting hun pensioen, officieel per
1 juni 2020, toen medio maart de wereld plotsklaps veranderde.
‘Ineens was daar corona’, vertelt Vera. ‘Ook in ons huis. Tijdens
carnaval hadden we nog massaal de polonaise gelopen.
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Aanvankelijk leek er niets aan de hand. Pas toen de eerste twee
besmettingen zich aandienden, dachten we: ‘als dat maar goed
gaat’. Een week later was het hek van de dam.’

Actiestand
Omdat op bijna alle woongroepen verschillende bewoners en
medewerkers besmet waren, kreeg De Horizon het label 'Code

“Samen zijn we er doorheen gekomen,
met dank aan de organisatie”

Rood' opgeplakt. Ria: ‘We moesten de boel volledig afsluiten en
hadden snel extra personeel nodig, omdat het niet lukte om alle
teams met onze eigen medewerkers voldoende te bemensen.
Vera en ik voelden meteen dat we er moesten zijn. Zeven dagen
per week. Om zaken uit te zoeken, te kijken wat mensen nodig
hadden. De eerste weken stonden we voortdurend in de actiestand. Soms kregen we de gekste vragen. Vooral van medewerkers.’

Politieagent
En dat snapte Vera heel goed. ‘Zeker tijdelijk personeel vond
het spannend om terecht te komen in een huis dat ze niet
kenden. Berichten in de media over het ontbreken van beschermingsmateriaal wakkerden de angst alleen maar aan. Alle
spanning en onzekerheid kregen wij in volle breedte op ons
afgevuurd. Ria en ik waren heel streng als mensen twijfelden of
ze konden werken. Een opkomend kuchje was voor ons voldoende om iemand thuis te houden.’ Ria: ‘We voelden ons soms
politieagent en maatschappelijk werker tegelijk. Vaak gingen
we even zitten met medewerkers om te kijken wat de situatie
met hun deed en keken we wat nodig was om ze de dag door te
helpen.’

Mentale ondersteuning
Waar Vera en Ria hun mensen hielpen waar kon, kregen ze ook
zelf alle ondersteuning vanuit de organisatie. ‘Vanaf het begin
kregen we alles wat we nodig hadden’, vertelt Vera. Echt fijn.’
Ria: ‘Ook de mentale ondersteuning ervaarde ik als prettig.
Momenten dat ik het zelf niet meer zag zitten, waren er
eigenlijk niet, al had ik wel mijn zorgen. Toen een van de
medewerkers op de IC terecht kwam bijvoorbeeld. Een jonge
vent, net vader geworden. Hij maakt het naar omstandigheden
weer goed, maar is nog niet de oude.’

Vera: ‘Na een paar weken zijn we weer met buitenactiviteiten
gestart, al voelde dat een beetje dubbel. Er gingen mensen
dood, en tegelijkertijd was er vermaak. Ondanks alle ellende
had het toch iets moois.’

Bijsturen en afremmen
Intussen zijn de deuren van de woonlocaties weer geopend.
Elke bewoner heeft één vaste bezoeker die twee keer per week
mag langskomen. Vera: ‘Het is fijn voor de bewoners, al gaan
dingen soms mis omdat bezoekers de anderhalve meter regels
wat ruim inschatten. Al snap ik dat ook wel.’
Ria: ‘Medewerkers die corona hebben gehad, zijn stap voor stap
aan het re-integreren. We kijken goed of ze thuis genoeg
hebben bijgetankt. Sommigen overschatten zichzelf nogal. Aan
ons de taak om bij te sturen waar kan en af te remmen waar
moet.’

Lichtpuntjes
Terugblikkend - per 1 juli jl. zwaaien ze officieel af -, zien Vera
en Ria ook de nodige lichtpuntjes. Vera: ‘Het was lastig, maar er
is ook veel gelachen. Vooral de onderlinge samenwerking heb ik
als bijzonder ervaren. We kregen dubbel en dwars terug waar al
die jaren hard aan is gebouwd.’ Ria: ‘ZZG zorggroep zorgt goed
voor haar mensen. De laatste maanden hebben dat opnieuw
bewezen. Samen zijn we er doorheen gekomen, met dank aan
de organisatie.’ PM

Dubbel gevoel
De heftige situatie in De Horizon trok ook een zware wissel op
de bewoners en hun familie die elkaar ineens niet meer
mochten ontmoeten. Ook daar pasten Ria en Vera een mouw
aan. ‘Medewerkers rapporteerden heel uitvoerig over het
verloop van de dag, om familie extra te informeren’, aldus Ria.
‘Verder was er wekelijks contact met de Cliëntenraad-voorzitter. Bij de ingang lieten we een bezoekerscabine, de babbelbox,
plaatsen. Zo konden bewoners en familie toch bij elkaar zijn.
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Luisterend
oor
Angst, verdriet, onzekerheid. Corona doet veel
met cliënten, mantelzorgers en medewerkers.
Met hun vragen en zorgen kunnen ze terecht bij
de medewerkers van de Zorgcentrale van ZZG.
Zij bieden een ‘luisterend oor’.

Normaal gesproken zijn Lucy den Brok
en haar collega’s van de Zorgcentrale
onder meer verantwoordelijk voor het
regelen van diverse zorgvragen. Sinds
medio maart jl. voeren ze merkbaar
andere gesprekken via de speciaal
ingestelde corona-spoedlijn.
‘Medewerkers willen weten of het veilig
is om te werken en hoe ze zich moeten
beschermen. Ook bellen er cliënten of
hun familieleden die we kunnen helpen
met bijvoorbeeld tips over beeldbellen.
Maar soms is het al genoeg om even hun
zorgen met ons te kunnen delen.’

Aangrijpend
Sommige telefoontjes zijn best aangrijpend. ‘Als collega’s van de Zorgcentrale
vangen we elkaar op als het nodig is’,
zegt Lucy. Pas geleden belde er een
mevrouw met coronaklachten. Binnen
een paar dagen was ze al overleden. Dat
deed echt iets met me. Door hierover te
praten met mijn collega’s kan ik het een
plekje geven. Meer dan ooit staan we
voor elkaar klaar.’

En we zoeken samen manieren om zo
goed en zo veilig mogelijk te handelen in
deze corona-situatie. We maken hierbij
gebruik van de richtlijnen van RIVM en de
Infectiecommissie van ZZG.’
ZZG Luisterlijn
Kathleen vult aan: ‘Medewerkers die
meer mentale ondersteuning nodig
hebben, verwijzen we door naar de
Luisterlijn ZZG, naar hun teamcoaches of
naar de psychologen van ZZG.
Beschermen, adviseren, luisteren en
geruststellen, dat zijn nu onze belangrijkste taken.’ PM / SK

Lucy den Brok

Kathleen Daniëls
Veiligheid en welzijn
Medewerkers met vragen over hun
veiligheid en het welzijn wijst de Zorgcentrale door naar arbocoördinatoren
Marina Waaksma en Kathleen Daniëls. Ze
bespreken hun vragen, angsten en
onzekerheden, vertelt Marina: ‘We
beantwoorden hun praktische vragen,
maar proberen ze ook gerust te stellen.

26 · Oog voor elkaar

Marina Waaksma
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‘‘Ik zie angst, verdriet en onmacht
bij mijn collega’s. Angst voor hun
cliënten, maar ook angst zelf
besmet te raken, zelf die bron van
besmetting te kunnen worden.
Verdriet en onmacht dat het niet
gelukt is het virus voor te blijven,
niet langer het werk te kunnen
doen op de manier die voor hun
cliënten zo belangrijk is.
Daarnaast zie ik ook kracht,
veerkracht en wilskracht om
samen de schouders eronder
te zetten.’’



Pauline Arts-de Witt,
wijkverpleegkundige
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