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Wassenaar behoudt 
zorg/kinderboerderij
SWZ neemt zorgkant op zich
Wassenaar heeft al jaren een 
zorg/kinderboerderij. Even 
dreigde de toekomst daarvan 
onzeker doordat de voor 
de zorg verantwoordelijke 
instelling de stekker eruit 
wilde trekken. SWZ vond dit 
zonde en wilde dit graag voor 
Wassenaar behouden. Daarom 
heeft SWZ begin 2012 het 
stokje overgenomen.

Belangrijke voorziening
Liset Noordman (hoofd 
Facilitaire Dienst): “De zorg/
kinderboerderij Wassenaar 
is een dagbesteding voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. De voorziening is 
voor die mensen en voor de 
overige inwoners van Wassenaar 
te belangrijk om zomaar te 
laten verdwijnen. Dat zou niet 
alleen voor de op de boerderij 
werkzame cliënten heel erg 

zijn, maar voor iedereen, ook 
voor onze overige cliënten. Veel 
van de mensen die wij intern 
of in hun eigen thuissituatie 
verzorgen, ervaren een uitstapje 
naar de kinderboerderij als een 
aangename onderbreking. Ook 
heel wat Wassenaarse gezinnen 
komen er graag. En steeds meer 
scholen benutten de educatieve 
mogelijkheden ervan. SWZ is 
blij nu de verantwoordelijkheid 
te kunnen dragen voor de 
ondersteuning aan cliënten.

Boerderij goed voor 
het welzijn
Elly de Haan (teamcoördinator 
Activiteitenbegeleiding): 
“SWZ heeft welzijn hoog in 
het vaandel en daar hoort de 
zorg/kinderboerderij gewoon 
bij. Gevolg van onze betrok-
kenheid bij de boerderij is, dat 
we tegenwoordig met onze 

cliënten meer uitstapjes naar 
de mooie boerderij maken. In 
het huisblad voor onze cliënten 
worden zeer geregeld boerderij-
activiteiten gemeld die we 
kunnen bezoeken. Overigens, de 
kinderboerderij is niet van ons 
maar van Stichting zorg/kinder-
boerderij Wassenaar. Alleen de 
ondersteuning wordt door SWZ 
ingevuld.” 

Ook in de weekends open
Door veranderingen binnen de 
Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) hebben mensen 
die voorheen op de boerderij 
werkten, nu dagbesteding 
dichter bij huis gezocht (de 
reiskosten werden te hoog). 
Daardoor zijn er wat werkplek-
ken vrijgekomen. Cliënten 
die in de buurt van de boer-
derij wonen en een boeiende 
dagbesteding zoeken, worden 

bij deze uitgenodigd om dat 
kenbaar te maken. SWZ stond 
in Wassenaar nog niet bekend 
als aanbieder van dit type zorg, 
vandaar dit bericht. Het werk op 
de boerderij gaat gewoon door. 
De medewerkers zijn blij dat 
de toekomst van de boerderij 
verzekerd is. Sinds 2012 is de 
zorg/kinderboerderij ook in 
de weekends open. Dit maakt 
het extra aantrekkelijk voor 
gezinnen die de hele week aan 
het werk zijn.

De zorg/kinderboerderij bevindt 
zich aan de Rodenburglaan 
aan de rand van Wassenaar. 
Sympathisanten kunnen de 
zorg/kinderboerderij steunen. 
Op www.zorg-enkinderboerde-
rijwassenaar.nl leest u wat de 
mogelijkheden zijn.

Begeleiding en medewerkers voeren de dieren.



Louter vertrouwde gezichten
Maria: “Er blijven altijd verschil-
lende mensen over de vloer 
komen want als je er 24 uur per 
dag en 7 dagen per week voor 
de cliënt wilt zijn, is dat niet 
haalbaar met een paar mensen. 
Maar we proberen te voorkomen, 
dat de cliënt alle medewerkers 
maar  “zuster” gaat noemen, 
omdat het onmogelijk wordt 
om al die gezichten uit elkaar te 
houden. Door meer buurtgericht 
te werken, krijg je het gevoel 
van kleinschaligheid terug. Dat is 
voor iedereen fijner. Belangrijk is 
ook dat de buurtteams “zelfstu-
rend” zullen werken. Dit betekent 
dat ze meer zeggenschap 
krijgen over de manier waarop 
ze de taken verdelen. En dat 
ze werkwijzen ook zelf kunnen 
aanpassen als cliënten daardoor 
beter geholpen worden.” 

Proef op 1 januari gestart
Yolande: “We zijn begin 2013 
bij wijze van proef gestart met 
2 zelfsturende pilotteams. Al 
sinds augustus 2012 hebben 
die teams zich voorbereid op 
deze nieuwe situatie. Er worden 

dus geen nieuwe mensen voor 
aangesteld. Dat zou immers het 
tegenovergestelde veroorzaken 
van wat we nu juist willen 
(louter vertrouwde gezichten 
bij de cliënten over de vloer). 
De mensen van de pilotteams 
werken dus al enige tijd met 
elkaar in de betreffende wijken. 
Dat is eveneens belangrijk. Ook 
medewerkers werken liever met 
vertrouwde gezichten.” 

Huishoudelijk, zorg en 
verpleging
Binnen de teams is er sprake van 
3 categorieën, t.w. huishouding, 
zorg en verpleging. Tot de zorg 
behoort o.a. hulp bij het wassen, 
douchen en aankleden. Bij 
verpleging hebben we het over 
wondzorg, injecties en andere 
complexe verpleging e.d. En bij 
huishoudelijke hulp gaat het 
om opruimen en schoonmaken. 
Uiteraard blijft de cliënt voor elke 
taak verzekerd van slagvaardige 
en ervaren medewerkers. Wat we 
echter nog meer dan voorheen 
willen voorkomen, is dat de 
cliënt na het douchen op een 
ander moet wachten die de 

wond verzorgt. Het mooiste 
zou zijn dat de verschillende 
handelingen door één persoon 
gedaan worden. Dit geeft veel 
meer rust voor de cliënt. 

Meeveranderen moet
Maria: “De maatschappij 
verandert doorlopend. Cliënten 
(en hun familie) worden steeds 
mondiger. Bovendien is nu wel 
duidelijk dat een zekere mate 
van autonomie goed is voor de 
gemotiveerdheid en betrok-
kenheid van de medewerkers. 
Natuurlijk wordt er vanuit de 
organisatie wel op toegezien 
dat het werk verantwoord en 
zorgvuldig gebeurt. Maar dit 
gebeurt vooral motiverend en 
ondersteunend. De eerste twee 
zelfsturende teams zijn begon-
nen in de wijk Hillenaarlaan 
richting Leiden en in de wijk 
Wassenaar-Zuid/Kerkenhout. 
Door deze nieuwe aanpak van 
werken zal de ondersteuning 
niet ineens wezenlijk anders 
zijn. Maar gaandeweg zullen de 
cliënten toch echt merken dat 
alles soepeler en nog meer naar 
hun zin zal verlopen.”

In de zorgsector is de afgelopen 
jaren veel gefuseerd waardoor 
organisaties steeds grootscha-
liger werden. Gevolg: cliënten 
krijgen teveel verschillende 
medewerkers over de vloer. 
Steeds weer andere gezichten, 
dat vindt niemand leuk. Er kan 
dan geen band tussen cliënt en 
zorgverlener ontstaan. Vroeger 
was de wijkverpleegkundige de 
vertrouwde aanspreekpersoon 
in de wijk. Maria Roodenburg 
(manager Zorgzaken bij SWZ): 
“Eigenlijk willen we weer meer 
terug naar dat oude systeem 
maar dan in een modern jasje.”

Yolande Goedee (hoofd Thuis-
zorg en intern projectleider 
van het project “zelfsturende 
teams buurtgericht werken” 
bij SWZ):  “Door per wijk met 
een vast  team te werken, 
voorkomen we bij de cliënten 
het gevoel van “het zoveelste 
nieuwe gezicht”. Het contact zal 
dan weer wat persoonlijker en 
vertrouwder worden. Dat team 
focust volledig op het stuk zorg 
en welzijn voor alle in die wijk 
woonachtige cliënten. Ook 
voor de medewerkers zélf is het 
prettiger om niet steeds weer 
met nieuwe collega’s te moeten 
werken die nog niet op de 
hoogte zijn van de specifieke 
situatie bij de cliënten in de 
wijk.”

plezieriger voor iedereen
Buurtgerichte SWZ Thuiszorg
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De overheid streeft er naar 
om hulpbehoevende ouderen 
zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde woonomgeving te 
laten. Om die reden wil men 
wonen en zorg zoveel mogelijk 
scheiden. Voor de mensen 
waarvoor intramuraal wonen 
nog beschikbaar blijft, zal 
sprake zijn van zwaardere zorg. 
En dat is voornamelijk aan de 
orde bij mensen die demen-
teren. SWZ  gaat uiteraard in 
die verandering mee en heeft 
daarom in 2010 verpleeg-
huisplaatsen aangevraagd 
en toegewezen gekregen. Nu 
wordt die capaciteit verder 
vergroot.

Gemoedelijke sfeer
SWZ Willibrord en SWZ Sophieke 
zijn geliefde verzorgingshuizen 
in Wassenaar. Dat heeft o.a. te 
maken met de centrale lig-
ging van beide locaties en de 
gemoedelijke sfeer die mogelijk 
is door de kleinschaligheid. 
Maria Roodenburg (manager 
Zorgzaken): “We hadden al 34 
verpleeghuisplaatsen, specifiek 
voor cliënten met dementie 
die niet meer thuis kunnen 
wonen. Daar komen er nu 25 bij, 
waarvan 13 in verzorgingshuis 
SWZ Willibrord en 12 in SWZ 
Amaliahof. Dit is een kleinscha-
lig project van 2x6 woonunits bij 
verzorgingshuis SWZ Sophieke. 

Voor de uitbreiding van het 
aantal verpleeghuisplaatsen 
zijn er geen nieuwe afdelingen 
bijgekomen. Wat er aan 
verpleeghuisplaatsen bij komt, 
gaat er aan verzorgingsplaatsen 
af. De mensen die er werken zijn 
dus ook gewoon meegegaan.

Eigen appartement
Mariska Zuidhoek (teamcoör-
dinator Verpleeghuisafdeling): 
“Er waren in Wassenaar wel 
verpleeghuisplaatsen voor 
mensen met dementie. Maar 
het verschil is, dat wij de 
dementerende cliënt een 
eigen appartement met eigen 
sanitair bieden. Voor mensen 
die al in het verzorgingsdeel 
van SWZ Willibrord wonen, is 
de uitbreiding natuurlijk een 
extra voordeel. Zij zijn immers 
al vertrouwd met de omgeving 
en de aldaar werkzame mensen. 
Ook voor SWZ-cliënten die tot 
nu toe nog op zichzelf woonden, 
speelt dat in zekere mate.

Samen met Bronovo/NEBO
Op de verpleeghuisafdeling 
wordt de behandeling door 
SWZ gedaan i.s.m. met Bronovo/
NEBO. De specialisten van 
Bronovo/NEBO helpen SWZ 
behandeldiensten vorm te 

geven. Optimale deskundig-
heid is hierdoor gewaarborgd. 
Denk aan de verpleeghuisarts, 
psychologe, fysiotherapeut, 
tandarts, logopedist, ergothe-
rapeute e.d. De fysiotherapeut, 
psychologe en huisarts komen 
meerdere malen per week in 
huis, de overige specialisten op 
afroep.

Extra aangepaste activiteiten
Gerda Jongeneel (hoofd 
Interne Zorg): “Ook mensen 
met dementie houden van 
activiteiten. Als die er niet zijn, 
kunnen ze erg onrustig worden. 
Daarom organiseren onze 
activiteitenbegeleiders nu ook 
speciaal voor deze doelgroep 
allerlei dingen. Er is duidelijk 
sprake van een uitbreiding van 
het aantal uren dat besteed 
wordt aan het begeleiden van 
activiteiten voor mensen met 
dementie. Zo worden er ook 
voor die doelgroep steeds meer 
uitstapjes met de SWZ bus 
georganiseerd, onder meer naar 
de zorg/kinderboerderij, het 
tuincentrum, het strand etc. De 
begeleiders die zich daarmee 
bezig houden, hebben extra 
kennis met omgang van mensen 
met dementie.”

Verpleegmogelijkheden 
voor mensen met dementie 

Wassenaar krijgt meer keuze

SWZ kan altijd wel vrijwilligers gebruiken voor het zgn. 
1 op 1 contact met cliënten met dementie. Denk aan 
een kopje koffie drinken of een wandelingetje en/of 
praatje maken.
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Dementie is vooral een oude-
ren-ziekte. En omdat mensen 
steeds ouder worden, neemt 
de kans toe dat men getroffen 
wordt door dementie. Maar 
liefst 20% van de bevolking 
krijgt het. Ca. 70% van de 
mensen met dementie woont 
thuis en wordt grotendeels 
verzorgd door mantelzorgers. 
Zorgwekkend is dat 82% van 
de mantelzorgers die zorg als 
een ernstige belasting ervaart 
en dat zelfs overbelasting 
dreigt. Carla Kuijt en Gerry 
Konings, allebei casemanager 
dementie bij SWZ, zetten zich 
in om de ouderen met demen-
tie en hun mantelzorgers het 
leven thuis zo aangenaam 
mogelijk te maken. 

230.000  mensen met 
dementie
Het is algemeen bekend, dat 
thuis voor de meeste mensen 
met dementie het veiligst voelt. 
Momenteel telt Nederland 
230.000 ouderen met dementie. 
Tussen 2010 en 2030 zal het 
aantal mensen met dementie 
in Wassenaar naar verwachting 
stijgen met ca. 27%. Al deze 
ontwikkelingen hebben ook 
voor SWZ grote gevolgen. Nu 
nog staan SWZ  Willibrord en 
SWZ  Sophieke bekend als 
verzorgingshuizen voor mensen 
die vanwege de behoefte aan 
somatische zorg niet meer 

thuis kunnen wonen. Maar die 
woonmogelijkheden nemen af 
en maken plaats voor speciale 
wooneenheden voor cliënten 
met vergevorderde dementie. 
Dat proces is nu al gaande. 
Zowel de ouderen zonder als 
de ouderen met dementie, 
zullen zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen, waarbij SWZ 
Thuiszorg een steeds grotere rol 
gaat spelen. De thuiswonende  
cliënten met dementie continu 
de beste zorg garanderen, dát 
is de complexe taak van de 
casemanager dementie. 

Casemanagers dementie
Carla Kuijt: “Uitzoeken wat 
ouderen nodig hebben om zo 
lang mogelijk thuis te kunnen 
blijven, dat was tot nu toe het 
werkterrein van de zorgbemid-
delaar. Dat is ook mijn functie bij 
SWZ. Maar ik heb er een functie 
bijgekregen, namelijk die van 
casemanager dementie. Omdat 
dementie zelf zo’n complexe 
ziekte is, is het organiseren 
van de juiste zorg voor deze 
doelgroep ook veel moeilijker. 
De werkterreinen van beide 
disciplines vertonen wel veel 
overeenkomsten. Overigens ben 
ik niet de enige casemanager 
dementie bij SWZ; ook Gerry 
Konings doet dit werk. Tegelijk 
met de groei van de groep 
mensen met dementie, komen 
er gelukkig ook steeds meer 
technische hulpmiddelen 
beschikbaar die het mogelijk 
maken om de thuisomgeving 
op een tamelijk gemakkelijke 
en betaalbare manier veilig te 
houden voor hen. Denk aan 
alarmsystemen, brand- en 
rookmelders, gasklepafsluiters 
e.d.” 

Intensieve samenwerking
“Een casemanager kan al-
leen het beste voor de cliënt 
organiseren als er sprake is 
van een nauw contact met 
de mantelzorger(s). Als we 

bijvoorbeeld te maken hebben 
met een cliënt met beginnende 
dementie, kijken we wat er 
nodig is om het voor deze cliënt 
zo stabiel mogelijk te houden. 
Dan moet je niet meteen 
denken aan medicatie. Het kan 
ook een vorm van ondersteu-
ning zijn in dagbehandeling. Of 
steun vanuit de familie waarbij 
de cliënt bij kinderen thuis gaat 
eten of inschakeling van Tafeltje 
Dekje. De casemanager gaat 
dus samen met de cliënt en zijn/
haar mantelzorger(s) bekijken 
wat er nodig is om het zo lang 
mogelijk veilig, vertrouwd en 
stabiel te houden. Let wel, som-
mige cliënten hebben nog niets 
nodig, maar anderen weer heel 
veel. Belangrijk is ook dat we de 
mensen steeds blijven volgen 
want hun zorgbehoefte zal 
vroeg of laat toenemen. Gemid-
deld bekijken we de situatie per 
cliënt eens in de 6 weken. Maar 
als het goed gaat dan komen 
we misschien maar eens in de 3 
maanden in beeld. Alles in nauw 
overleg met de mantelzorger(s)”, 
aldus Carla.

Vertrouwensband is eerste 
prioriteit 
Carla: “Het creëren van een 
vertrouwensband met de 
mantelzorger(s) en de cliënt, dat 
is de eerste prioriteit die je als 
casemanager dementie hebt. 
Zonder die band kun je niets 
beginnen. Zodra de cliënt beseft 
dat het niet onze bedoeling 
is om hem/haar uit huis te 
halen, dan schept dat meteen 
veel rust. En op dat moment 
zullen ze zeker meehelpen 
om duidelijk te krijgen wat er 
nodig is om het normale leven 
thuis zo lang mogelijk in stand 
te houden. Als casemanager 
heb je continu contact met 
een heleboel specialisten. Met 
ergo-specialisten die de woning 
kunnen aanpassen, met de 
psycholoog, de fysiotherapeut, 
de huisarts… vele disciplines. 

Vaak is de huisarts de eerste die 
de cliënt wijst op de mogelijk-
heid van thuiszorg. En zodra 
de thuiszorg een beginnende 
dementie opmerkt, zal dit weer 
bij de huisarts gemeld worden. 
Op dat moment kan de casema-
nager al een stuk ondersteuning 
bieden.” 

Vertrouwd werkt 
drempelverlagend 
De 2 casemanagers dementie 
van SWZ zetten zich sinds 
januari 2012 in voor ca. 50 
gediagnosticeerde cliënten met 
dementie plus ca. 10 cliënten 
met geheugenproblemen waar 
nog niet een diagnose gesteld is. 
De casemanagers ondersteunen 
hierbij. Wat Carla Kuijt en Gerry 
Konings wel gemerkt hebben, 
is dat de cliënt die vanuit de 
thuissituatie al vertrouwd 
geraakt is met SWZ, de drempel 
naar een opname toe wat lager 
zal ervaren. Carla: “Het verzet is 
daar dan minder bij omdat je die 
mensen vanaf het begin van de 
achteruitgang steeds begeleid 
hebt. Die begeleiding houdt dan 
niet ineens op als het nodig is 
om opgenomen te worden”.

voor thuiswonende 
cliënten met dementie

Casemanagers 
gaan 100%
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Stel, moeder kan niet meer 
zelfstandig wonen en verhuist 
naar een zorginstelling. De 
kinderen willen het bezoek 
een beetje verdelen, zodat 
moeder niet iedereen tegelijk 
over de vloer krijgt. Daarvoor 
wordt onderling heel wat heen 
en weer gebeld. Bovendien 
willen alle kinderen graag op 
de hoogte gehouden worden 
van de situatie met moeder 
als er iets aan de hand is. Voor 
de bezoekplanning zou een 
soort van gemeenschappelijke 
agenda handig zijn. En daarin
kan de zorginstelling dan 
meteen geplande evenemen-
ten opnemen. Deze wensen 
hebben geleid tot de lancering 
van familienet. 
Deze site heeft SWZ in 2012 in 
gebruik genomen.  

De werking van familienet 
is eenvoudig. Alle hoofd-
contactpersonen van de op 
de afdelingen woonachtige 
cliënten worden uitgenodigd 
om hun persoonlijke pagina op 
www.familienet.nl te bekijken. 
Zij krijgen toegang met een 
wachtwoord. Eenmaal ingelogd, 
kunnen ze de agenda bekijken 
en aanvullen, mededelingen 
van de zorgmedewerk(st)ers 
lezen en erop reageren, met de 
overige ingelogde familieleden 
communiceren en zelfs foto’s 
bekijken en uploaden. Het enige 
wat niet gecommuniceerd wordt 
zijn medische gegevens . Door 
de betreffende contactverzor-
gende wordt met de familie 
hierover persoonlijk gesproken.
Medewerkers hebben de mo-
gelijkheid om een bericht op de 

pagina’s van meerdere cliënten 
tegelijk te plaatsen. Bijvoorbeeld 
een aankondiging van een 
muziekavond of het kerstdiner. 
Bent u hoofdcontactpersoon 
van een familielid die bij SWZ 
woont en verzorgd wordt, maar 
heeft u nog geen uitnodiging 
gehad om uw persoonlijke 

pagina te bekijken, dan zal dat 
spoedig gebeuren. En hebt u 
het wachtwoord ontvangen, 
dan kunt u dat doorspelen naar 
meerdere familieleden, vrien-
den, kennissen e.d. zodat ook 
die met u en met SWZ via die 
site kunnen communiceren.

met www.familienet.nl
Snel communiceren 

met de bootvakantie 2013
Varend genieten

In 2012 organiseerde SWZ voor 
de negende keer een 6-daagse 
vaarvakantie. Zowel de bewo-
ners van de verzorgingshuizen 
als ook thuis woonachtige 
SWZ-cliënten hebben het 
arrangement kunnen boeken. 
De belangstelling was opnieuw 
zo groot, dat SWZ nu alweer 
met de voorbereiding bezig 

is voor 2013. Uiteraard gaan 
er medewerkers van SWZ mee 
zodat iedereen verzekerd is 
van optimale zorg. 

De vakantie in 2013 staat 
gepland van zondag 8 septem-
ber t/m vrijdag 13 september. 
De reis start in IJmuiden, 
vervolgens op maandag naar 
Hoorn, dinsdag Harderwijk, 

op woensdag varen we naar 
Vianen, op donderdag wordt 
Gouda aangedaan en vrijdag 
is afmeren in Sliedrecht. Het 
vervoer naar IJmuiden en van 
Sliedrecht wordt tevens door 
SWZ verzorgd.

Bent u geïnteresseerd in deze 
bootreis, bijvoorbeeld voor uzelf 
of om uw vader en/of moeder 

op leeftijd mee te verrassen, dan 
kunt u contact opnemen met 
Ingrid Brugman Manager Beheer 
& Projecten. Zij is te bereiken 
onder nummer 070 512 32 00. 

Ook kunt u bij de receptie van 
zowel SWZ Willibrord als SWZ 
Sophieke informatie en het 
inschrijfformulier opvragen.
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Alle nieuwe medewerkers van 
SWZ brengen hun kennis op 
peil op de SWZ Academie. Daar 
krijgen beginnende zorgme-
dewerkers de vereiste basis-
opleiding. Maar medewerkers 
die de SWZ Academie hebben 
afgerond kunnen bij SWZ altijd 
doorgaan met een verdere 
verdieping van de verworven 
kennis. En dat doen ze meestal 
wat graag omdat SWZ hen 
daarbij uitstekend faciliteert.

Eerst gemiddeld 4 leerlingen, 
nu meer dan 20
André Zaal (manager PO&O): 
“Er is ook bij goedgeschoolde 
SWZ medewerkers sprake van 
een continue bijscholing en die 
kennisoverdracht vindt altijd 
plaats vanuit dezelfde visie die 
de SWZ Academie hanteert. Dat 
betekent onder andere dat we 
overal in het totale opleidings-
traject dezelfde taal spreken. 
We investeren veel in onze 
BBL-leerlingen (Beroeps Bege-
leidende Leerweg). Aanvankelijk 
volgden 4 tot 5 mensen zo’n 
beroepsopleiding. Die capaciteit 
is inmiddels uitgebreid naar 20 
leerlingen. Dat was nodig omdat 
veel mensen die in onze sector 
werkzaam zijn, nu of binnenkort 
met pensioen gaan.Terwijl 
enerzijds het aantal zorgverle-
ners afneemt, wordt de groep 
die zorg nodig heeft (ook weer 
door de vergrijzing) dus steeds 
groter. Het aantal ouderen groeit 
explosief. SWZ heeft besloten 
om door het aanbieden van de 
juiste studiefaciliteiten ook in 

de toekomst verzekerd te zijn 
van voldoende gekwalificeerde 
medewerkers.” 

Landelijk erkend diploma 
Lieke Metzelaar (praktijkop-
leider): “Als praktijkopleider 
begeleid ik al jaren de leer-
lingen. Daarnaast verzorg ik 
allerlei bijscholingsactiviteiten 
en andere zaken die geregeld 
moeten worden op het 
gebied van deskundigheids-
bevordering. Omdat het aantal 
leerlingen flink is toegenomen, 
is er een tweede praktijkopleider 
bijgekomen en dat is Janny 
van Beelen. De mensen die 
bij ons werken en studeren, 
kiezen vaak bewust voor SWZ 
vanwege de kleinschaligheid 
en de persoonlijke manier van 
begeleiden. Van de dagen dat 
de medewerker niet werkt maar 
lessen volgt, krijgt hij/zij een 
gedeelte vergoed. Wanneer de 
studie is afgerond, krijgen de 
leerlingen een landelijk erkend 
diploma. We werken ook met 
landelijk erkende scholen.” 
Janny: “Ik doe net als Lieke de 
begeleiding van leerlingen maar 
daarnaast zorg ik ook voor de 
bijscholing. Ik ben hier verpleeg-
kundedocent en verzorg tevens 
de bijscholingstrainingen voor 
de verpleegtechnische vaardig-
heden. Dat doe ik overigens ook 
voor collega-organisaties.”

Zorg zo goed mogelijk 
vormgeven
André: “Ons doel is om de 
ondersteuning aan ouderen zo 

goed mogelijk vorm te geven. 
Die zorg kun je niet zomaar 
bieden, daar is kennis voor 
nodig. Maar vooral ook een 
voortdurende actualisering 
van kennis. Want veel dingen 
veranderen door steeds betere 
voorzieningen en hulpmiddelen. 
SWZ zal ongeschoolde krachten 
nooit  werk laten doen waarvoor 
ze een opleiding nodig hebben. 
Daar komen ze pas voor in 
aanmerking als hun kennis op 
het vereiste niveau gebracht is. 
Over het algemeen zijn cliënten 
en hun familie zeer tevreden 
over de geboden ondersteuning 
en dat heeft uiteraard ook 
te maken met de degelijke 
opleidingen. Vergeet ook niet 
dat die 20 leerlingen wel 10% 
van onze formatie uitmaken. 
Dus 10% van ons totale team 
(thuiszorg + verpleeghuis + 
verzorgingshuis) is altijd wel 
bezig met het bijspijkeren van 
de kennis en vaardigheden.”

Voor beginners en 
gediplomeerden
André: “Janny en Lieke zijn 
dagelijks bezig met de bege-
leiding en ondersteuning van 
beginnende beroepsoefenaren. 
Die “nieuwkomers” worden 
zodanig ondersteund en van 
kennis voorzien dat ze daarna 
breed inzetbaar zijn.” Lieke: “Dat 
betekent dat we ze niet alleen 
voorbereiden op de ouderen-
zorg; ze zouden uiteindelijk 
ook aan de slag kunnen in de 
gehandicaptenzorg, revalidatie 
of in het ziekenhuis. Lieke: “We 
zijn er echter ook voor mensen 
die al een diploma hebben. 
Velen daarvan willen op een be-
paald moment door om op een 
hoger level te komen. Ze willen 
doorgroeien en voor zichzelf 
betere kansen scheppen. Het 
belangrijkste motief voor die 
ervaren krachten om te blijven 
bijleren is vrijwel altijd: meer 
uitdaging in het werk vinden.” 

SWZ investeert 
continu in kennis
Alles gericht op perfecte 
zorg en ondersteuning
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Dagelijks serveert het res-
taurant van SWZ Willibrord 
ongeveer 150 warme maal-
tijden uit. Dat is aardig wat. 
Maar wil je de cliënten zowel 
maximale versheid garanderen 
als voldoende variatie, dan 
moet je niet alles zelf willen 
maken maar de hoofdgerech-
ten van een professionele 
cateraar betrekken. Daarom is 
in 2011 het besluit genomen 
om het restaurant anders in te 
richten. Inmiddels draait het 
vernieuwde restaurant alweer 
1 jaar in de nieuwe vorm.  

Open keuken wel zo praktisch
Eén van de gevolgen van de 
vernieuwing is, dat het huidige 
restaurant een kleinere en volle-
dig open keuken heeft. Iedereen 
ziet het keukenpersoneel lekker 
bezig en kan er gemakkelijk 
mee praten. Direct op een door 
de cliënt geuite wens inspelen 
is daardoor ook mogelijk. Liset 
Noordman: (hoofd Facilitaire 
Dienst) “De keuken kan veel 
relatief eenvoudige gerechten 
snel bereiden (denk aan een 
broodje kroket, een portie saté 
of frietjes, een salade, uitsmijter 
o.i.d). Ingrid Brugman (manager 
Beheer en Projecten): “Vlees, vis 
en de overige hoofdschotels 
worden verzorgd door een 
externe cateraar. Die bevoor-
raadt de keukens (ook de 
keuken van SWZ Sophieke) maar 

liefst 6 dagen per week. Deze 
cateraar haalt de ingrediënten 
rechtstreeks van de veiling en 
verwerkt het diezelfde dag of de 
volgende dag al in de gerechten. 
Zo vers kun je thuis vaak  niet 
eens koken.” 

‘s Middags of ‘s avonds 
warm eten
Liset: “Ook een prettige 
verbetering is, dat de cliënt nu 
dagelijks 2 keuzemomenten 
heeft voor het warme eten. Dat 
kan zowel tussen de middag 
als ‘s avonds. Voorheen werd er 
alleen rond de lunchtijd warm 
gegeten. De nieuwe generatie 
ouderen prefereert ‘s avonds 
warm te eten. Er kan ‘s avonds 
tussen 17.00 uur en 18.30 uur 
gegeten worden; tussen de 
middag tussen 12.00 en 14.00 
uur. De meeste cliënten komen 
overigens omstreeks 12.00 uur 
warm of koud lunchen. Niet alle 
cliënten maken gebruik van het 
restaurant. Een aantal van hen 
eet op de eigen kamer.”

Samen eten veel gezelliger
Het nieuwe 55plus-restaurant 
is er voor iedereen, ook voor 
omwonenden en de familie van 
de cliënten. Leuk idee om samen 
met moeder of vader, oma of 
opa te eten. Dan zie je meteen 
hoe het met de eetlust gesteld 
is. Bovendien kan het eten 
meteen wat afwisseling brengen 
in het bezoek. Bij het restaurant 

is een mooi buitenterras dat 
bereikt wordt via een schuifpui 
en waar het heerlijk toeven is. 
Een ideale locatie ook om met 
de hele familie de verjaardag 
van opa of oma te vieren. Het 
restaurant hanteert laagdrem-

pelige prijzen. Liset: “We gaan in 
2013 meer doen aan bijzondere 
gastoptredens om het restau-
rant nog leuker te maken. De 
combinatie van goed eten en 
van muziek en/of zang genieten, 
dat valt altijd in de smaak.”

valt bij iedereen in de smaak
Nieuw restaurant Willibrord
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Persoonsgebonden alarmering 
is bedoeld voor mensen met 
specifieke zorgbehoeften die 
nog zelfstandig wonen. Aan-
gezien ouderen graag zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven 
wonen (en tegenwoordig ook 
moeten), groeit de vraag naar 
een betrouwbare alarmering. 
SWZ biedt inwoners van Was-
senaar al langer zo’n faciliteit 
aan.

Alarmknop altijd bij de hand
Margriet Ravensbergen (net 
als Phebe Duivenvoorden 
contactpersoon Alarmering 
bij SWZ): “Gebruikers van het 
alarmsysteem kunnen dit op 
verschillende manieren active-
ren. Ze kunnen op de rode knop 
van het alarmtoestel drukken of 
op de hals- en/of polszender die 
met de alarmknop meegeleverd 
wordt.” 

Sociale of professionele 
opvolging
Voordat besloten wordt om 
een alarmtoestel bij SWZ te 
huren, is het goed om eerst te 
bepalen wat men precies wil. De 
voordeligste vorm is de sociale 
alarmering. Hiermee worden 
alleen ingeprogrammeerde 
familieleden, vrienden, kennis-
sen en/of buren gewaarschuwd 
wanneer men alarm slaat. 
Daarbij vindt dus geen opvol-
ging door SWZ plaats. Voor 
enige zekerheid dient men altijd 
minstens 3 contactpersonen op 
te geven. 

Professionele opvolging
Zekerder is de professionele 
opvolging. Wie daarmee op de 
alarmknop van het toestel of de 
bijbehorende zender(s) drukt, 
komt gegarandeerd meteen 
in contact met een gediplo-
meerd verpleegkundige. Deze 
zekerheid is er 24 uur per dag, 7 
dagen per week. Is de gebruiker 
niet in staat om via de spreek/

luisterverbinding aan te geven 
wat er aan de hand is, dan stuurt 
de verpleegkundige meteen 
iemand van de Thuiszorg en zo 
nodig van 112 naar het alarm-
adres. Omdat de gebruiker van 
het systeem gevallen kan zijn of 
iets dergelijks en daardoor niet 
in staat is om de deur te openen, 
moet SWZ altijd over een 
huissleutel beschikken. Deze kan 
SWZ zo nodig gebruiken om in 
het huis te kunnen.

Gebruikers van het alarmsys-
teem kunnen ook van tevoren 
aangeven of ze de welzijns-
functie willen gebruiken. Deze 
functie houdt in dat men elke 
24 uur even op de groene knop 
drukt om aan te geven dat alles 
in orde is. Blijft die melding uit, 
dan neemt de alarmcentrale 
contact op via het apparaat om 
te horen hoe het gaat. Margriet: 
“Wie gebruik van dit systeem wil 
maken, krijgt een aanmeldings-
formulier. Daarop worden ook 
enkele vragen over de gezond-
heid gesteld. Met die gegevens 
kunnen we van tevoren beter 
inschatten welke hulp er bij 
een melding nodig kan zijn. 
Op het formulier kan men ook 
aangeven of men het systeem 
wil uitbreiden met een gasalarm, 
valdetector of eventueel een 
epilepsiemat. Al naar gelang 
de vorm waarvoor men kiest, 
bedraagt de huur van appara-
tuur voor sociale alarmering 
vanaf € 13,55 per maand en voor 
professionele opvolging vanaf € 
18,- per maand. Het prijsverschil 
is klein, terwijl men er wezenlijk 
meer zekerheid voor krijgt want 
de alarmcentrale reageert altijd 
meteen. De aansluitkosten 
bedragen eenmalig € 45,- en 
een normale telefoonaansluiting 
is vereist. 

Persoonsgebonden 
alarmering
van toenemend 
belang
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SWZ Thuiszorg
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ Wassenaar
T (070) 512 11 11
F (070) 514 15 00
E info@swz-thuiszorg.nl
I www.swz-thuiszorg.nl

SWZ Willibrord
Poortlaan 20
2242 GN Wassenaar
T (070) 512 32 00
F (070) 512 32 22
E info@swz-zorg.nl

SWZ Sophieke
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ Wassenaar
T (070) 512 11 11
F (070) 514 15 00
E info@swz-zorg.nl

SWZ Zorghotel Lindenhof
Kerkstraat 79
2242 HE Wassenaar
T (070) 5123200
F (070)5123222
E info@swz-zorghotel.nl
I www.swz-zorghotel.nl

www.swz-zorg.nl

Gratis 
informatie
Bent u geïnteresseerd in een 
van de vele mogelijkheden van 
zorg die SWZ verleent?
Vraag dan naar de gratis informa-
tiefolders over SWZ Willibrord, SWZ 
Sophieke, Zorghotel Lindenhof, 
Maaltijdservice, Woonvormen, Thuis-
zorg, ADL-woningen, Alarmering of 
SWZ-pas. De folders zijn verkrijgbaar 
aan de balie van SWZ Willibrord en 
SWZ Sophieke.
U kunt ze ook bestellen via
www.swz-zorg.nl of door even
te bellen met (070) 512 32 00.
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