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Eenmaal bij Het Pluspunt
		 gaat er vaak een wereld open
Stap over de drempel

“Vaak is het een grote stap om naar Het
Pluspunt te komen”, vertelt Marian van
der Goes. “Voor mensen met dementie
is het een volgende fase in de acceptatie
van hun ziekte en veel mantelzorgers
voelen zich bezwaard om hun partner of
familielid ‘uit handen te geven’. Het mooie
is dat als mensen eenmaal vertrouwd
zijn met Het Pluspunt en zich er op hun
gemak voelen, het vaak een enorme
opluchting is. ‘Hadden we dit maar eerder
gedaan’, is wat wij vaak terug horen van
deelnemers en mantelzorgers. Wacht
daarom niet tot het thuis echt niet gaat,
maar gun jezelf of je partner het fijne van
Het Pluspunt. Er gaat vaak een wereld
voor mensen open. Een keer vrijblijvend
kennismaken en de sfeer proeven kan
altijd.”
Waardigheid en trots

Wanneer heb je een fijne dag gehad? Het antwoord op deze vraag is voor iedereen
anders. Maar wat als je het moeilijk vindt om invulling te geven aan je dag,
bijvoorbeeld omdat je een lichte vorm van dementie hebt? Voor deze mensen is er
Het Pluspunt, de dagbesteding van SWZ. Hier draait alles om het hebben van een
fijne dag. En de deelnemers bepalen zelf wat dat voor hen betekent.
Wie dementerend is heeft vaak
moeite met het structureren van de
dag. Ook krijgen mensen met dementie
nogal eens te maken met verlies van
(sociale) contacten waardoor zij tussen
de wal en het schip dreigen te raken.
Het Pluspunt helpt dit te voorkomen.
Hier kunnen mensen met een milde
vorm van dementie, niet-aangeboren
hersenletsel, psychische problematiek
of een licht verstandelijke beperking
op een aangename manier invulling
geven aan hun dag.
Maar ook mensen zich eenzaam
voelen, of even niet zo lekker in hun
vel zitten kunnen hier terecht.
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Gewoon jezelf kunnen zijn

Elly de Haan, coördinator Welzijn bij SWZ:
“Bij Het Pluspunt kijken we vooral naar
wie iemand is en wat hij of zij leuk vindt.
Voor de één is dat bewegen, voor de ander
is dat tuinieren, een spel doen, muziek,
koken of creatief bezig zijn. Belangrijk
is dat je iets doet waar je hart ligt. Dát
geeft voldoening en energie. Daarom
hebben we bij Het Pluspunt een heel
gevarieerd programma in combinatie met
georganiseerde activiteiten vanuit Het
Ontmoetingspunt. Allemaal afgestemd op
de interesses van de deelnemers. En soms
wil je, net als ieder ander, gewoon even
niets. Ook dat kan hier. Wij vinden het
belangrijk dat je echt jezelf kunt zijn.”

Marian van der Goes: “Op vaste dagen
naar Het Pluspunt komen zorgt voor
een aangename structuur, het brengt
mensen nieuwe contacten, het draagt
bij aan een goed dag- en nachtritme en
het geeft mensen waardigheid en trots.
Als je vanwege eenzaamheid, dementie
of een andere geestelijke of lichamelijke
oorzaak je grip op de wereld om je heen
langzaamaan verliest, kan dat mensen
heel onzeker maken. Door samen
herinneringen op te halen, samen te eten
en bezig te zijn met dingen die je leuk
vindt, richt je je vooral op datgene wat je
wél kunt. Dat draagt bij aan een zinvolle
daginvulling - en dat is zó belangrijk. Als
mensen aan het einde van de middag
naar huis gaan en zeggen: ja, ik heb een
fijne dag gehad, dan is ons doel bereikt.
Daar doen we het voor.”

Het Pluspunt is er iedere maandag tot en
met vrijdag in SWZ Sophieke, Van Zuylen
van Nijeveltstraat 313. U kunt terecht met
een WMO, WLZ en PGB indicatie. Er zijn ook
mogelijkheden om zonder indicatie deel te
nemen. Voor vervoer van en naar Pluspunt
wordt gezorgd. Meer weten over Pluspunt?
Bel 070-7579662 of stuur een e-mail naar:
dagverzorging@swz-zorg.nl

Flexibele zorg:
een win-win situatie voor iedereen
De veranderingen in de zorg volgen
elkaar snel op. Om daar goed op in te
spelen, heb je een flexibele organisatie
nodig die niet afwacht, maar vlot kan
handelen. Daarom werkt SWZ met
zelfsturende teams, zowel in haar
thuiszorg als in de verpleeghuiszorg.
En met succes!
Zelfsturing in de thuiszorg

“Als team regelen we zelf de
urenadministratie, onze personeelszaken
en de planning. Alle taken die voorheen
door de teamcoördinator gedaan werden,
zijn nu verdeeld onder de collega’s. Daar
leer je veel van en je ontwikkelt nieuwe
vaardigheden – die komen altijd van pas.
En loop je tegen vragen aan, dan kunnen
we een beroep doen op één van de
coaches. Zelfsturende teams zijn kleiner,
ze bestaan uit ongeveer 12 mensen.
Voor onze cliënten is dat prettig: zij zien
nu vaker een bekend gezicht en dat
wekt vertrouwen. Op onze beurt leren
wij onze cliënten beter kennen en dat
is een groot voordeel. Wij komen bij

mensen thuis en weten hierdoor goed
wat er speelt. Hierdoor kun je nog meer
zorg op maat leveren. Ook kunnen
we als verzorgende nu zelf contact
opnemen met een huisarts, diëtist of
andere zorgverlener zonder tussenkomst
van een teamcoördinator. Dat werkt snel
en efficiënt. Ook dat is een voordeel voor
onze cliënten. Door de zelfsturing weten
we meer en kunnen we meer. Een win-win
situatie voor iedereen!”

Dat maakt je ook steeds zekerder en
zelfstandiger. Je bent steeds beter in staat
om zelf oplossingen te bedenken waarmee
je mensen de zorg kunt bieden waar zij
behoefte aan hebben. En omdat we ons
eigen budget hebben, kunnen we zelf ook
extra’s regelen voor onze bewoners.
Denk aan een gebakje of een lekkere
haring in het weekend, een high tea of een
cadeautje met de feestdagen. Als je weet
dat de bewoners het goed hebben, ga je
aan het eind van de dag met een enorm
voldaan gevoel naar huis.”

Zelfsturing in zorg voor mensen
met dementie

“De mensen die opgenomen zijn op onze
afdeling zitten vaak in de laatste fase van
hun leven. Mijn collega’s en ik doen er
alles aan om die periode zo aangenaam
mogelijk te maken. Je wilt dat de mensen
het fijn hebben, dat ze de zorg krijgen
die zij nodig hebben en dat er goed
contact is met de familie. Om dat voor
elkaar te krijgen, is het belangrijk dat je
als team hecht en sterk bent. Zelfsturing
helpt daarbij: we hebben onderling veel
contact en we leren elke dag van elkaar.

Zelfsturing bezien door de coaches

“Een zelfsturend team onderhoudt de
contacten met familie en betrokkenen
van onze cliënten en verdeelt zelf de
teamtaken. Daarbij kijk je naar wie wat
het beste kan doen. Diegene wordt dan
de verantwoordelijke binnen het team
voor een specifieke rol of taak. Zeker in
het begin is dat wennen en zijn er veel
vragen. Op die momenten springen
wij als coaches bij. Zelfsturend zijn
betekent ook: kritisch durven zijn op je
collega’s. Dat is soms moeilijk. Ook daar
ondersteunen we de teams bij, vooral
in de communicatie. Want met elkaar in
gesprek blijven is ontzettend belangrijk.
Een zelfsturend team is succesvol als je je
samen verantwoordelijk voelt voor goede
zorg en voor het goed reilen en zeilen
van het team. Dat resulteert in tevredener
cliënten én medewerkers. Als coaches
geven wij alleen handvatten. Onze
uitdaging is om op het juiste moment los
te laten. En het mooie is: veel teams willen
ook niet teveel bemoeienis meer. Dan is
onze missie geslaagd!”

Met medewerking van Stephanie van
der Kaaij, Martien van der Plas, Yolande
Goedee, Jolanda Geers en Petra Angevaare.
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SWZ mij
“O m d a t
n
it hande
de zorg u en mijn
b
na m, heb t sa men
ech
man en ik n. Dat was
ij
kunnen z antie.”
echt vak

Weer echt even samen zijn tijdens
de vaarvakantie van SWZ
Een all-inclusive vaarvakantie waar
iedereen onbezorgd kan genieten.
SWZ regelt de zorg, zodat de gasten alle
aandacht voor elkaar kunnen hebben.
Weer even écht samen zijn en plezier
hebben: dat maakt onze vaarvakanties
zo bijzonder.

Bestemmingen en data

Twee keer per jaar meert de Prins
Willem-Alexander af voor de speciale
vaarvakanties van SWZ. Met aan boord
alle denkbare zorgfaciliteiten, een
zorgteam van SWZ, een team van
vrijwilligers en medewerkers en 50 gasten
uit Wassenaar, Den Haag en inmiddels ook
van ver daarbuiten. Tijdens deze week
worden de gasten op en top verwend in
de huiselijke, knusse sfeer van het schip
met heerlijk eten, muziek en spellen.
Even geen zorg(en), maar een week lang
echt genieten!

Hollandse Steden Reis 16 tot en met 21 september: vanaf Kampen,
naar Medemblik, Zaandam, Dordrecht, Zierikzee en afmeren in Vlissingen.

“Ik heb hele leuke contacten
overgehouden aan deze reis.
Volgend jaar ga ik zeker
weer mee!”
Iedere reis varen we een andere route.
In mei gaan we vanaf Arnhem de grens
over naar Duitsland en in september doen
we typisch Hollandse steden aan tussen
Kampen en Vlissingen. Natuurlijk meren
we elke dag aan en kunt u van boord om
deze prachtige plaatsen te bezoeken.
Stapt u in 2018 ook aan boord?
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Duitslandreis 13 tot en met 18 mei 2018: via Arnhem naar Düsseldorf,
Andernach, Rudesheim, Duisburg en weer terug naar Arnhem.
Wegens veel belangstelling is deze reis volgeboekt.

Dit is bij uw reis inbegrepen:

•

Vervoer vanaf Wassenaar naar het schip

•

Verblijf op het schip

•

Alle eten en drinken aan boord

•

Entertainment

•

Vervoer vanaf het schip terug naar Wassenaar

Ee n
all-inclus
ive
reis!

Voor wie?
Voor mensen van 60 jaar en ouder (met of zonder zorgvraag) en jongeren
met een zorgvraag, die het leuk vinden om varend vakantie te vieren.
Dit kan alleen of samen met partner, familielid, etc.
Kosten
Cliënten verpleeghuis / verzorgingshuis SWZ Willibrord en Sophieke:
€610,00 p.p.
Cliënten die verbonden zijn aan SWZ via alarmering, thuiszorg,
SWZ pas etc.: €695,00 p.p.
Gasten van buiten SWZ: €765,00 p.p.
Aanmelden
Meer informatie en inschrijven via : www.uitbureauwassenaar.nl

Geluk zit in
kleine dingen
Onze activiteitenprogramma’s met beweging, muziek en spel worden goed
bezocht en gewaardeerd. Maar ook bewoners die hier niet aan meedoen, halen veel
voldoening uit hun dag. Hoe dat kan? Omdat we focussen op zinvolle daginvulling,
waarbij persoonlijk geluk in de kleine dingen zit. Een andere kijk op zorg en welzijn.
‘Vroeger’ zorgden activiteitenbegeleiders
ervoor dat de bewoners van SWZ zich
geen moment hoefden te vervelen.
Bezighouden was het credo. Inmiddels
is bij mensen met dementie de focus
verschoven van grootschalige
groepsactiviteiten naar meer individuele
begeleiding: wanneer heeft iemand een
zinvolle dag gehad? Hier op een goede
manier invulling aan geven, begint bij
het écht leren kennen van een bewoner.
Weten wie iemand is (of was)

Wie bij SWZ komt wonen, brengt een
heel leven aan verhalen en ervaringen
mee. Daar willen we graag op inspelen.
Wat heeft u meegemaakt? Waar geniet
u van? Wat zijn of waren uw hobby’s
en interesses? Wat heeft u voor werk
gedaan? Pas als je weet wie iemand is
(of was), kun je echt contact maken en
iemand een zinvolle dag geven, binnen de
mogelijkheden van de persoon in kwestie.
Doen wat bij je past, daar gaat het om.
Van kennis naar contact

Bij SWZ willen we dat onze bewoners echt
zichzelf kunnen zijn. Dat betekent dat je
moet weten wie iemand is (of was) en

wat belangrijk is voor hem of haar. Met
cliënten met lichamelijke problematiek
gaan we hierover in gesprek. Bij mensen
met dementie is het belangrijk dat de
familie ons dat laat weten. Mensen met
dementie kunnen dat namelijk niet goed
uit zichzelf vertellen. Maar ga je met deze
mensen praten over iets dat ver terug in
de tijd ligt, dan zitten zij ineens vaak wel
op hun praatstoel. Om daar te komen,
moet je wel weten welk onderwerp deze
persoon aanspreekt. Daarom is het zo
belangrijk om kennis te hebben van
iemands achtergrond. Als je weet dat
mevrouw een bevlogen kleuterleidster is
geweest en je vraagt daarnaar, dan maak
je écht contact. Dan gaat iemand stralen.
Ook dat draagt bij aan een zinvolle dag.
Het gevoel dat je ertoe doet

Het fijne aan het kleinschalig wonen is
dat de begeleiders de bewoners nog
beter leren kennen. Dan kun je nog
beter inspelen op hun wensen. Naast
gesprekken richten de bezigheden zich
daar ook op de alledaagse, huiselijke
dingen. Vooral in de zorg voor mensen
met dementie focussen we op het met
elkaar wonen en het hebben van een
goed ritme. Ontbijt maken, tafel dekken,

boodschappen doen, een bloemetje
neerzetten, de planten water geven, eten
koken, afwassen: we dagen bewoners uit
om hier hun steentje aan bij te dragen.
Jezelf nuttig maken zorgt ook voor
zingeving en geeft je het gevoel dat je
ertoe doet.
Die ene, gelukzalige glimlach

Binnen kleinschalig wonen is er geen
grote gemeenschappelijke ruimte. Kwam
er voorheen een hele basisschoolklas
langs om liedjes te zingen voor de
bewoners, nu kan dat een klein groepje
kinderen zijn. Mensen met dementie
moet je sterker verleiden om ergens
aan deel te nemen, dat gaat meestal
niet vanzelf. Door activiteiten naar
de huiskamer te halen, maken we
het voor bewoners overzichtelijker
én laagdrempeliger om toch te
participeren. Met onze bewoners die
alleen lichamelijke problematiek hebben,
blijven we continu afstemmen of zij het
naar hun zin hebben. Bij mensen met
vergevorderde dementie is het niet altijd
gemakkelijk om te peilen of iemand het
fijn heeft. Maar het zijn vaak de kleine
dingen, het échte contact die zorgen voor
die ene, gelukzalige glimlach op iemands
gezicht.
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Wonen zoals thuis
daaruit ontstaan mooie dingen

Kleinschalig wonen is een woonomgeving waar ouderen met dementie liefdevol
worden ondersteund. Hier is veel ruimte voor de individuele wensen van bewoners.
Alles draait om het voortzetten van een zo ‘normaal’ mogelijk leven, net zoals thuis.
Iedereen draagt op zijn of haar manier een steentje bij aan het huishouden.
Zo ontstaat een vertrouwd thuis voor ouderen met dementie.
Fijn wonen doe je samen

Kleinschalig wonen is gericht op het
gewone, dagelijkse leven voor ouderen
met dementie. Hier komen mensen
niet om specifiek behandeld te worden,
maar om aangenaam te verblijven
Familie en mantelzorgers zijn in deze
woonvorm welkom én nodig. Ook
als iemand opgenomen is bij SWZ,
behouden familie en/of mantelzorgers
een verantwoordelijkheid voor het
welzijn van deze persoon. In de
praktijk blijkt dat juist de mix tussen
professionele en niet-professionele
ondersteuning zorgt voor die
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bijzondere energie in een ‘kleinschalig
wonen appartement’. Omdat familie
en mantelzorgers sterk betrokken zijn,
kunnen zij ook invloed uitoefenen op het
reilen en zeilen in huis.
Van groot naar klein

Jaren geleden is SWZ met een klein aantal
cliënten begonnen met dit concept op
de Amaliahof, direct naast SWZ Sophieke.
Op dit moment is het aantal plekken
voor kleinschalig wonen nog beperkt.
Met de oplevering van de nieuwbouw
aan de Prof. Molenaarlaan (beter bekend

als de Bellesteijnlocatie) in april 2018,
komt daar snel verandering in. Als
ook de nieuwbouw aan de Poortlaan
straks klaar is, wonen alle ouderen met
dementie bij SWZ volgens dit concept
van kleinschalig wonen, waar welzijn
voorop staat en bewoners de alledaagse
dingen samen doen. De voorbereiding
op deze nieuwbouw is heel zorgvuldig
vormgegeven, in nauw overleg met
de cliëntenraad, medewerkers en de
ondernemingsraad.
Open en betrokken

Omdat de groepen waarin mensen
wonen kleiner zijn (van 18 personen
nu naar 6 personen in kleinschalig
wonen) zijn er minder begeleiders.
Hierdoor zien de bewoners vaker een
vertrouwd gezicht. De sfeer in een
appartement is gastvrij en open.
Het contact tussen medewerkers,
bewoners en hun familie is directer
en dat zorgt voor extra onderlinge
betrokkenheid. De belangrijkste
verandering is wel die van ‘wij weten
wat goed voor u is’ naar ‘wat heeft u
nodig om fijn te leven’. Door mensen
meer eigen regie te geven zodat ze
kunnen wonen zoals thuis – van
daaruit ontstaan de mooiste dingen.

Omgaan
met dorpsgenoten
met dementie
De vergrijzing in Wassenaar neemt toe en daarmee ook het aantal mensen met
dementie: naar verwachting telt ons dorp in 2020 rond de 750 mensen met
dementie. 70% daarvan woont gewoon thuis. Wat zijn de problemen waar mensen
met dementie tegenaan lopen en wat kunnen we daar met zijn allen aan doen?
Een gesprek met casemanager Carla Kuijt over omgaan met dementie.

Bij mensen met dementie nemen de
geestelijke vermogens af. Dagelijkse
dingen die voorheen vanzelfsprekend
waren, zoals aankleden, boodschappen
doen, koken of het doen van de eigen
administratie, lukken dan ineens niet
goed meer. Voor de persoon in kwestie
is dat besef vaak heel confronterend en
pijnlijk. Carla Kuijt: “Als je in de gaten
krijgt dat je dingen op de verkeerde
manier doet, dan heb je al gauw het
gevoel dat je faalt. Dat doet mensen
met dementie veel verdriet.”
Zelfstandig met dementie

Dementie kent veel verschijningsvormen.
De één kan zich niet meer oriënteren op
tijd en dagen. De ander is continu de weg
kwijt of heeft moeite met het herkennen
van mensen. “Deze verschijnselen
maken familieleden vaak bezorgd
en angstig. Toch hoeven ze lang niet
altijd te betekenen dat iemand niet
meer thuis kan wonen. Vaak doen een
aantal geheugensteuntjes al wonderen.

Denk aan agenda’s met een duidelijke
dagstructuur of een briefje bij de
voordeur dat iemand er aan herinnert om
de sleutel mee te nemen als hij weggaat.”
Help met rust, geduld en een beetje humor

Dementie is allang geen taboe meer.
Volgens Carla Kuijt is dat een positieve
ontwikkeling: “Als vrienden en buren
ervan op de hoogte zijn dat iemand
dementie heeft, ontstaat er meer begrip
voor de gedragsveranderingen die
ontstaan. Behulpzaamheid vanuit de
omgeving is heel belangrijk. Stel, je merkt
dat iemand voor de derde keer vandaag
bij de bakker komt om een brood te
kopen omdat diegene niet meer weet dat
hij of zij daar al eerder geweest is. Dan is
het fijn als je deze persoon kan helpen.
Of als je de buurman of buurvrouw
ziet ronddwalen, dan is het prettig als
je ervoor zorgt dat hij of zij weer thuis
komt. Ga mee in de belevingswereld van
iemand met dementie. Met rust, geduld
en een beetje humor kom je heel ver.”

Maak gebruik van de hulp die er is

Zo lang iemand zelfredzaam is, de
omgeving een oogje in het zeil houdt
en de situatie veilig en verantwoord
is, is thuis wonen prima. Tijdig hulp
inschakelen is wel belangrijk. “Voor
mensen met dementie is in Wassenaar
veel hulp beschikbaar, zoals thuiszorg en
dagbesteding. Maak daar gebruik van!
Dat is niet alleen belangrijk voor degene
met dementie, maar ook voor het welzijn
van zijn of haar mantelzorger(s). Want de
zorg voor iemand met dementie kan heel
zwaar zijn. Wacht dus niet te lang af, maar
zet die stap naar de hulpverleners. Samen
bekijken we dan welke ondersteuning
iemand nodig heeft om zo lang mogelijk
aangenaam thuis te kunnen blijven
wonen.”

Dementie heb je niet alleen
Dementie treft niet alleen de persoon die het heeft, maar ook de directe omgeving.
Hoe meer je weet over dementie, hoe beter je ermee kunt omgaan.
Kom gerust eens langs in het Alzheimercafé (data en locatie: www.swz-zorg.nl),
of lees meer op https://www.alzheimer-nederland.nl.
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HET UITBUREAU:
		 EEN JAAR IN VOGELVLUCHT
Rolstoeldriedaagse:
een prachtige parade
Iedere eerste (volle) week van september trekt er een bonte stoet van
rolstoelen en wandelaars door Wassenaar tijdens de Rolstoeldriedaagse van SWZ.
Drie dagen lang paraderen zij door ons dorp en haar prachtige omgeving.
Met live muziek langs het parcours, een ontvangst door de
burgemeester en wethouders, een bezoek aan
Duinrell en een afsluitende barbecue is
de Rolstoeldriedaagse
elk jaar weer een
bijzondere
happening!

Groeten uit Lemelen!
Dat vergevorderde dementie en
vakantie heel goed samengaan,
bewijst SWZ met haar jaarlijkse
vakantie naar Lemelen. In juni
reizen medewerkers en eigen
bewoners van SWZ af naar een
vakantieverblijf dat speciaal is
ingericht op mensen met dementie.
Zo is er een speciale ‘snoezelruimte’
en een prachtige tuin. Alles draait
om ontspannen en genieten: in de
mooie omgeving van Lemelen en
tijdens de activiteiten, zoals een
huifkartocht en een bezoek aan een
zorgboerderij. Familieleden volgen
de vakantievreugde op de voet via
de foto’s en verhalen op Familienet.

Vier het bevrijdingsfeest met ons mee
Muziek, sprekers, herinneringen ophalen en feest vieren: dat zijn de ingrediënten
van het grootse bevrijdingsfeest dat het UITbureau van SWZ ieder jaar
organiseert in samenwerking met de Wassenaarse Oranjevereniging.
Ook u bent van harte welkom!
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Meer weten over deze vakantie?
Neem dan contact op met Marja
Koning via 070-512 13 78.

Ontmoeten doet goed!
Waarom zou u thuisblijven als er vlakbij zoveel te doen is? Of u nu van bewegen
houdt, van muziek, van lekker eten of gewoon een praatje wilt maken of een
kop koffie wilt komen drinken: de deuren van de Ontmoetingspunten van SWZ
Willibrord en SWZ Sophieke staan elke dag open voor ouderen uit het dorp.
Kom eens langs, want ontmoeten doet goed!
Wist u dat…

Wist u dat ‘onder de mensen zijn’ een positief effect heeft op uw welzijn?
Ouderen die regelmatig activiteiten buiten de deur ondernemen hebben meer
plezier, zijn actiever, slapen beter en hebben meer het gevoel ertoe te doen.
Vervoer nodig? Bel ons!

Vervoer met de Bijbus is mogelijk.
Heeft u rolstoelvervoer nodig?
Dan kunt u contact opnemen met de
receptie van SWZ Willibrord: 070-5123200.

Elke week bij SWZ Willibrord
Elke maandag

10.30 uur: bewegen op muziek

Zo mist u niets

Elke dinsdag

SWZ organiseert het hele jaar door
activiteiten voor ouderen in Wassenaar.
Een actueel overzicht van alle activiteiten
vindt u op www.uitbureauwassenaar.nl

10.30 uur: Creatieve activiteit
14.30 uur: Film middag

Elke week bij SWZ Sophieke
Elke maandag

10.30 uur: Koersbal
14.30 uur: Zin in Zingen!
14.30 uur: Handwerkcafé
Elke dinsdag

09.30 uur: Yoga (zie info binnenblad)
10.00 uur: Klassiek/verhalen uurtje
(elke 3e dinsdag)
14.30 uur: Zittend dansen
Elke woensdag

10.30 uur: Bewegen op muziek
(bewoners SWZ Sophieke)
14.30 uur: Wisselend programma bingo/
film/optreden/bloemschikken
20.00 uur: Open repetitie
Wassenaars kamerkoor
Elke donderdag

Elke woensdag

14.30 uur: Spelletjes soos
(met uitzondering van de
1ste woensdag van de maand)
Elke vrijdag

16.00 uur: Happy Hour!
Drankjes tegen een
gereduceerd tarief

09.30 uur: Yoga (zie info binnenblad)
10.30 uur: Yoga op de stoel
(zie info binnenblad)
14.00 uur: Bridge 60 + drie rondes
14.00 uur: Soos
15.30 uur: Happy Hour!
Drankjes tegen
gereduceerd tarief
20.00 uur: Open repetitie
Van Wassenaer orkest

Elke oneven week zaterdag

17.00 uur: Snackmiddag
Elke even week zaterdag

17.00 uur: maaltijdsoep

Elke vrijdag

10.30 uur: Koersbal
14.30 uur: Creatieve activiteiten
15.30 uur: Happy Hour!
Drankjes tegen
gereduceerd tarief
19.00 uur: Weeksluiting
Elke zaterdag

10.30 uur: Tai Chi (vanaf 21 januari)
Elke oneven week zaterdag

17.00 uur: Snackmiddag in het restaurant
Elke even week zaterdag

17.00 uur: maaltijdsoep
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Begrip voor het brein
Bijna iedereen met dementie heeft mantelzorgers. En die hebben het niet altijd
gemakkelijk. Want soms is het moeilijk te begrijpen wat er in het hoofd van mensen
met dementie omgaat en waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen.
Mariska Zuidhoek, Coach Psychogeriatrie bij SWZ, helpt mantelzorgers bij het
omgaan met iemand met dementie. “Ook zonder een goed gesprek kun je echt
contact met elkaar maken”.
Bijna iedereen met dementie heeft
mantelzorgers. En die hebben het niet
altijd gemakkelijk. Want soms is het
moeilijk te begrijpen wat er in het hoofd
van mensen met dementie omgaat
en waarom ze zich op een bepaalde
manier gedragen. Mariska Zuidhoek,
Coach Psychogeriatrie bij SWZ, helpt
mantelzorgers bij het omgaan met
iemand met dementie. “Ook zonder een
goed gesprek kun je echt contact met
elkaar maken”.
Van denkend brein naar gevoelsbrein

Wat doe je als je partner, vader of moeder
met dementie je continu hetzelfde vraagt,
je 10 keer per dag opbelt, boos op je is
omdat hij of zij opgenomen is, of zelfs
agressief gedrag vertoont?
“Dit soort verhalen komen veel voor”,
vertelt Mariska. “Bij mensen met dementie
neemt de functie van het denkende brein
snel af. Het gevoelsbrein, blijft intact.

10

Hierdoor reageren mensen met dementie
sterk vanuit hun emotie. Gebeurt er iets
onverwachts, dan kan dat mensen al snel
angstig maken omdat ze een situatie
rationeel niet kunnen overzien. Die angst
kan dan weer voor agressief of claimend
gedrag zorgen.”

Op gevoel

“Als je rekening houdt met het verschil
tussen het denkende en het gevoelsbrein,
kun je veel positiefs bereiken. Veel
vragen stellen werkt vaak juist averechts:
dan doe je een beroep op de ratio van
mensen – en dat is precies wat niet goed
meer functioneert. Mensen met dementie
voelen dat en het maakt hen verdrietig. Is
er echter een goede, gemoedelijke sfeer
in huis met gedoseerde prikkels, dan
voelen mensen met dementie zich veilig
en komen ze beter tot hun recht. Daarom
is het zo belangrijk dat mantelzorgers op
bezoek komen. Hun aanwezigheid draagt
bij aan de rust en sfeer in huis. Dan is er
gelijk zoveel meer mogelijk.”

Welzijn van de mantelzorger

“Inzicht krijgen in waarom iemand zich
op een bepaalde manier gedraagt,
kan veel irritatie en ongenoegen
wegnemen. Daarom organiseren wij
informatieavonden voor mantelzorgers
en zijn er multidisciplinaire gesprekken
om mantelzorgers bij het zorgproces
te betrekken. Dat kan vaak de vicieuze
cirkel doorbreken. En ik spreek
regelmatig mantelzorgers individueel.
Hun welzijn vind ik belangrijk: als het
goed gaat met de mantelzorger, kan hij
of zij ook beter zorgen voor zijn naaste
met dementie.”

Verrassend mooi

Het voeren van gesprekken wordt steeds
lastiger naarmate iemand verder gaat
in zijn dementie. Mariska: “Ook als een
‘normaal’ gesprek moeilijk is, kun je een
bezoek nog steeds heel waardevol maken
door samen iets te ondernemen. Naar
buiten gaan, samen koffie drinken ergens,
naar muziek luisteren, een spel doen, foto’s
kijken, voorlezen: ook dat is contact maken
met elkaar. Vooral foto’s en muziek roepen
nogal eens herinneringen op. Dat kan voor
verrassend mooie gespreksstof zorgen!”

Draagt u de Wassenaarse ouderen
een warm hart toe?
Word vriend van SWZ!
Goede ouderenzorg is zoveel meer dan alleen professionele verzorging en verpleging. Het gaat er vooral om dat het
verblijf van mensen bij SWZ, vaak in de laatste fase van hun leven, zo aangenaam mogelijk is. Stichting Vrienden SWZ
(o.a. van Huize Willibrord en van het Sophieke Huis) financiert activiteiten en projecten waar het budget van een
verzorgings- c.q. verpleeghuis dikwijls niet in voorziet, maar die juist zo belangrijk zijn voor een plezierige
woonomgeving voor ouderen.
Van Wassenaar voor Wassenaar

Word ook vriend!

De vrienden van SWZ zeten zich in voor
projecten binnen SWZ, maar financiert
ook activiteiten waar alle Wassenaarse
ouderen aan mee kunnen doen. Zo draagt
de Stichting onder andere bij aan:

Stichting Vrienden SWZ is mede
afhankelijk van giften. Wij nodigen u
dan ook van harte uit om ook vriend te
worden van SWZ. U doet dat door een
bedrag te storten op bankrekeningnummer
NL55 FVLB 022 536 29 10, ten name van
Stichting Vrienden SWZ.

•
•
•
•

De jaarlijkse vaarvakantie
De rolstoeldriedaagse
Digitale fietsroutesystemen
Opleidingskosten van nieuwe
medewerkers

Fiscaal aantrekkelijk doneren

Doneren aan Stichting Vrienden SWZ

is ook nog eens fiscaal aantrekkelijk
omdat de stichting een ANBI status heeft.
Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Een eventueel legaat
is vrijgesteld van erfbelasting.
Meer over de stichting

Nadere informatie over de stichting,
zoals onze activiteiten, bestuursleden en
jaarrekeningen vindt u op
https://www.swz-zorg.nl/vrienden.

Feiten en cijfers over ouder worden
in Wassenaar en dementie
Grote toename van ouderen met dementie in Nederland van 260.000 naar 500.000 in 2040
Verwachting aantal mensen met
dementie in Wassenaar:
2010: 688
2020: 751
2030: 979
[Bron: Stichting Transmurale zorg]
Aantal inwoners Wassenaar: 26.156
Hiervan is 12,7% 75 jaar of ouder.
Gemiddeld in Nederland is 7,8% van
de bevolking ouder dan 75 jaar.
[Bron: https://wassenaar.incijfers.nl/
dashboard/Bevolking/]
Mensen met dementie leven gemiddeld
8 jaar met de ziekte.
(Bron: Alzheimer Nederland)
Dementie is na kanker en hart- en
vaatziekten de meest voorkomende
doodsoorzaak in Nederland.
(Bron: Alzheimer Nederland)

Feiten en cijfers over ouder worden in Wassenaar en dementie

Jezelf redden

Jezelf zijn
Wonen

Actief zijn

Welbevinden
van onze
bewoners

Eten en
drinken

Gezondheid

Relaties en
contacten

Slapen en
rusten
Grote toename van ouderen met dementie in Nederland van 260.000 naar 500.000 in 2040
Verwachting aantal mensen met dementie in Wassenaar:
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Nieuwbouwproject Bellesteijn:
een visie die werkelijkheid wordt
In 1982 beschreef Nico Olsthoorn, directeur van SWZ, zijn visie op het verpleeghuis.
Hij zag het kleine verpleeghuis in de wijk voor zich, waarin zorgteams zelfstandig
werken en waar een openbare ruimte is voor de buurt. Ruim 35 jaar later wordt zijn
idee werkelijkheid in nieuwbouwproject Bellesteijn: het resultaat van een krachtige
samenwerking tussen SWZ en woningbouwvereniging St. Willibrordus.

Eén met de wijk

Opvallend snel

Duurzaam goed toeven

Bellesteijn telt straks 24 zorgplaatsen en
is daarmee relatief klein. Wil van Dam,
directeur van St. Willibrordus: “Door de
bescheiden omvang valt Bellesteijn niet
op als zorginstelling. Het gebouw vloeit
bijna samen met de wijk.” Nico Olsthoorn:
“En dat past precies binnen mijn ideaal en
de visie van SWZ, namelijk dat het gaat
om aangenaam wonen met elkaar, en
niet primair om zorg.
Dat straalt Bellesteijn uit. Dat het
gebouw en de wijk samen één zijn, is ook
belangrijk voor de bewoners. Bellesteijn
is er voor mensen met dementie.
Herkenning van de omgeving is bij
dementerenden vaak nog wel aanwezig.
Dan is het heel prettig als zij kunnen
blijven wonen in een omgeving die voor
hen vertrouwd is.”

Voor Wil van Dam was de combinatie van
wonen en zorg relatief nieuw. “Juist de
combinatie van de twee partijen werkte
goed: SWZ weet alles over de zorg,
St. Willibrordus over het vastgoed. We zijn
samen opgetrokken en zijn voortdurend
heel open en transparant naar elkaar
geweest. Omdat we een duidelijk verhaal
hadden, vonden we redelijk gauw
draagvlak bij de buurtbewoners voor de
nieuwbouwplannen.” Nico Olsthoorn voegt
daar aan toe: “Het is echt een gezamenlijk
project geworden. De ontwikkeling
van het project verliep in het algemeen
bijzonder vlot. In 2014 vonden de eerste
gesprekken plaats en eind maart wordt
de nieuwbouw opgeleverd. Voor een
zorggebouw is dat opvallend snel. Daar
mogen we best trots op zijn.”

In Bellesteijn wordt het straks goed
toeven voor de bewoners. Dat komt
mede door de ‘belevingstuin’, een tuin
die aansluit op de beleving van mensen
met dementie. Hier kunnen bewoners
zelfstandig verblijven en genieten.
De koop van de grond had nog wat
voeten in aarde, maar dankzij de
inspanningen van woningbouwvereniging
St. Willibrordus is de tuin er toch
gekomen. Daarnaast is het pand
uitgerust met zonnepanelen. Dat betekent
dat Bellesteijn hoogstwaarschijnlijk niets
betaalt voor haar energie.
Nico Olsthoorn: “Door de investering van
St. Willibrordus in duurzaamheid houden
de zorgteams meer geld over voor de
zorg. Een mooie extra bijdrage aan ‘het
kleine verpleeghuis in de wijk’.”
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Oud en nieuw
gaan heel goed samen
Nieuwe technologie is overal, ook in
de ouderenzorg. Met name domotica
biedt veel mogelijkheden. SWZ grijpt
deze kansen graag aan om nog betere
zorg te verlenen en nog meer comfort te
creëren voor haar bewoners. Zo kiezen
we steeds vaker voor dynamisch licht en
hebben we samen met Telematch ons
eigen videosysteem ontwikkeld.
Licht helpt

Een gestructureerd dag- en nachtritme
aanhouden is voor mensen met dementie
vaak een hele opgave. De inzet van
slimme technologie kan bewoners daar
een handje bij helpen. Onderzoek door
TNO heeft uitgewezen dat voldoende
licht een positieve invloed heeft op
onder andere het slaap-waakritme en de
stemming van de bewoners. Daarom zijn
we gestart met zogeheten ‘dynamische
verlichting’: op momenten dat bewoners
actief zijn, neemt het licht flink in sterkte
toe. Is het tijd om te gaan rusten, dan
dimt het licht. Dat gaat allemaal geheel
automatisch. En dit dynamische licht
heeft inderdaad effect!
Niet storen

Goede nachtrust is belangrijk, juist voor
mensen met dementie. Hoe minder vaak
mensen gestoord worden, hoe rustiger
ze slapen. De kamers van onze bewoners
zijn daarom uitgerust met sensoren die
een signaal afgeven aan de verzorging
als er ’s nachts beweging is in een kamer.
Op dat moment (en niet eerder!) kan de
verzorging de videocamera aanzetten om
te zien wat een bewoner doet. Omwille
van de privacy worden de beelden niet
opgeslagen. Ook komt niet de bewoner
zelf in beeld, maar een gefilterd ‘poppetje’.
De verzorging kan vervolgens beoordelen
of het nodig is om de kamer binnen
te gaan. Omdat het vaak om ‘gewone’

bewegingen gaat, zoals een toiletbezoek
of een slokje water drinken, hoeven we
onze bewoners ’s nachts minder vaak te
storen. Hierdoor slapen mensen rustiger.
Wie is daar?

Momenteel doen we een test met een
andere vorm van domotica, namelijk
speciale elektronische sloten. Via een app
op je telefoon kun je hiermee een deur
openen en sluiten. Dat is heel praktisch
in bijvoorbeeld de thuiszorg, die dan niet
meer van elke cliënt een huissleutel hoeft

te hebben. Of cliënten hoeven zelf de
deur niet meer open te doen. In de app
kun je aangeven wie op welk tijdstip naar
binnen mag en de app registreert wie op
welk moment naar binnen is geweest. Zo
wordt misbruik voorkomen. Het mooie
is dat we dit elektronische slot naast
het reguliere slot kunnen installeren.
Bewoners kunnen zelf dus gewoon hun
vertrouwde huissleutel blijven gebruiken.
Benieuwd hoe ons videosysteem werkt?
Bekijk het filmpje!
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Het is goed oud worden op
Zorgcampus Willibrord

Als gevolg van overheidsbeleid verdwijnen de verzorgingshuizen. Alleen mensen
die intensieve zorg nodig hebben, worden nog opgenomen. Toch blijven er altijd
mensen die behoefte hebben aan ondersteuning, structuur, veiligheid en
ontmoeting. De nieuw te bouwen Zorgcampus Willibrord, ontwikkeld door SWZ
en de Wassenaarsche Bouwstichting, speelt hier op in.
In het eerste kwartaal 2019 wordt er aan
de Ridderlaan/Kerkstraat nieuwbouw
voor SWZ opgeleverd: straks wonen
hier 72 mensen met dementie in 12
groepswoningen. Kleinschalig wonen
heet dat. Hiermee stoomt SWZ zich klaar
voor de ouderenzorg van de toekomst.
Nico Olsthoorn, directeur SWZ: “Vroeger
gingen wonen en zorg hand in hand. Nu
is dat anders. Mensen moeten zo lang
mogelijk thuis blijven wonen, waar nodig
met zorg en ondersteuning. Wie bij ons
opgenomen wordt, zit in de laatste fase
van zijn leven. Dan pas je geen rigoureuze
behandeltechnieken meer toe, maar
wil je deze laatste periode zo prettig
mogelijk voor iemand maken. Welzijn
en aangenaam wonen voor mensen met
dementie, daar draait het om bij ons.”
Een zorgcampus met een verhaal

Ad Zopfi, directeur van de Wassenaarsche
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Bouwstichting, legt graag uit wat het idee
is achter de Zorgcampus: “Het complex
biedt mensen die aan het eind van hun
leven zijn, een goede plek om te wonen.
Een plek die onderdeel is van de wijk
en van het dorp. Dat ontstaat deels al
omdat Willibrord midden in Wassenaar
gelegen is. Maar dit complex is straks
meer. Het zorgt voor moderne zorg,
ondersteuning én verbinding. Voor de
bewoners van de zorgcampus, maar ook
voor omwonenden. Zij kunnen hier straks
terecht voor bijvoorbeeld fysiotherapie
of een kop koffie in de publieke ruimte.
Een complex voor zorg en wonen dat
geïntegreerd is in de Wassenaarse
samenleving, dat is onze ambitie.”
Dicht bij elkaar

Dat zowel Sophieke als Willibrord zo
centraal gelegen zijn, is volgens Nico
Olsthoorn heel gunstig. “70 tot 80% van

de mensen die direct in de buurt van
deze complexen wonen, ontvangen
zorg of ondersteuning van SWZ. Dat
varieert van lichte huishoudelijke hulp
tot volledige zorg thuis. Daarmee heeft
SWZ een spilfunctie. De centrale ligging
is daarnaast een uitkomst voor stellen
waarvan één partner is opgenomen
bij SWZ en de andere nog thuis woont.
Omdat deze paren zo dicht bij elkaar
wonen, kunnen ze overdag gemakkelijker
samen zijn. Zo zorgen we voor een zo
sterk mogelijke verbinding tussen wonen
en zorg. Ook voor de vele vrijwilligers,
die zelf vaak al een respectabele leeftijd
hebben, is het prettig dat SWZ dichtbij is.”
Goed oud worden

Ad Zopfi: “Welzijn voor de bewoners, dat
staat bij SWZ voorop. De Wassenaarsche
Bouwstichting heeft daar invulling
aan gegeven met een state-of the-art
gebouw. De appartementen hebben
grote kamers, veel privéruimten en
speciale voorzieningen zoals domotica en
een ‘snoezelruimte’. Dit project levert een
bijdrage aan het op een goede manier
oud worden in Wassenaar.”

SWZ stoomt medewerkers klaar
voor de nieuwe ouderenzorg
Al sinds jaar en dag leidt SWZ
mensen op voor een mooie baan
in de ouderenzorg, zoals verzorgende,
verpleegkundige en wijkverpleegkundige.
Onze eigen opleiding Medewerker
Maatschappelijke Zorg (MMZ), die
we aanbieden in samenwerking met
ROC Mondriaan, past helemaal bij de
ouderenzorg van nu. Hier gaat het
gaat niet alleen om verzorging en
verpleging, maar vooral om het welzijn
van onze cliënten.
SWZ wil het dagelijks leven van haar
cliënten, die zich in de in de laatste
fase van hun bestaan bevinden, zo
aangenaam mogelijk maken. Dat gaat
verder dan alleen praktische zorg. Het
gaat vooral om inspelen op wat iemand
nodig heeft om zich goed te voelen. Deze
aanpak vraagt om medewerkers die zich
kunnen verplaatsen in onze cliënten en
die begrijpen waar iemand behoefte aan
heeft.
Van ‘zorgen voor’ naar ‘samen doen’

Andre Zaal, manager PO&O bij SWZ: “Met
de MMZ opleiding leiden we mensen op
tot medewerkers die cliënten stimuleren
en activeren om datgene wat ze wél
zelf kunnen, ook te doen. Natuurlijk
zijn er ook dingen die niet meer gaan.
Wat mensen niet zelf kunnen, vullen
wij niet alleen aan met professionele
zorg, maar ook met de inzet van familie
en vrijwilligers. Communicatie en goed
kijken en luisteren zijn heel belangrijk
om ons doel te bereiken: namelijk dat
een cliënt zich goed voelt bij ons en kan
leven op een manier die hij of zij wil. Dat
betekent soms ook loslaten van bepaalde
maatstaven en persoonlijke opvattingen

en aansluiten bij de belevingswereld van
de cliënt. Het draait meer om het ‘samen
doen’ dan om het louter ‘zorgen voor’.
Dat is een heel andere kijk op het vak dan
vroeger, toen we mensen standaard van A
tot Z verzorgden en verpleegden.”

“MMZ’ers zijn kritisch, kunnen goed
inschatten wat een cliënt wil en wat
iemand daarin zelf kan doen én ze zijn
sterk gericht op samenwerken, zowel
met de cliënt als met hun naasten. Dat
zijn de competenties die nodig zijn in de
ouderenzorg van de toekomst.”

Kritisch en zelfredzaam

Toen SWZ drie jaar geleden startte met de
MMZ opleiding, waren we met onze visie
een echte pionier in het opleidingsland
van onze sector: individuele zorg
vormde niet langer de hoofdmoot van de
opleiding, maar agogische vaardigheden.
Dat is precies tegenovergesteld aan hoe
mensen voorheen opgeleid werden.
Omdat de opleiding speciaal gemaakt is
voor SWZ, raken studenten ook meteen
vertrouwd met de termen en werkwijzen
van SWZ. “We zijn heel blij met de
resultaten”, vervolgt Andre Zaal.

Meer weten over werken
en leren bij SWZ?
Kijk op
https//www.swz-zorg.nl/
opleidingen/erkenning
of stuur een e-mail naar
praktijkopleiding@swz-zorg.nl
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“Het is een voorrecht
om zo betrokken te
zijn bij iemands leven”
De lichamelijke en geestelijke problematiek van de bewoners is groot en de
werkdruk is hoog. Dat is vaak het eerste waar mensen aan denken bij werken in de
ouderenzorg. Maar verpleegkundige, verzorgende of begeleider zijn behelst zoveel
meer. “Dit werk geeft zo ontzettend veel voldoening”.
Dicht bij de mensen

Betrokken en respectvol

Wie bij SWZ verblijft, heeft vaak veel
praktische hulp nodig. Denk aan
ondersteuning bij het uit bed komen, het
aankleden, het wassen en bij het eten.
Dat betekent dat je als verzorgende of
verpleegkundige heel betrokken bent bij
het wel en wee van de bewoners. Linda
[achternaam]: “Dichterbij kun je haast niet
komen. Je bent bij mensen op intieme
momenten. Door daar met respect en begrip mee om te gaan, win je vertrouwen.
Zeker als je de tijd neemt om iemand écht
te leren kennen. Soms kost dat wat tijd,
maar uiteindelijk ontstaat er altijd een
bijzondere band met een bewoner.”

Arien Schaap: “Wat wij als medewerkers
met elkaar gemeen hebben, is dat we
allemaal ‘mensen-mensen’ zijn en echt
begaan zijn met onze bewoners. We
houden ervan om het mensen naar de
zin te maken. We doen ons best om ons
in te leven in iemands situatie en om
respectvol om te gaan met de wensen die
iemand heeft. Dat werkt trouwens twee
kanten op: de bewoners zijn vaak ook
heel betrokken bij jou. Wat je geeft, krijg
je terug.”

‘Bezig zijn met mensen
is zó leuk’
Onbetaalbaar

“Dat het werken in de ouderenzorg een
negatief imago heeft, is zo zonde. We
werken hard, dat klopt. Maar daar krijg
staat heel veel tegenover”, vertelt Linda
van Schie. “We hebben namelijk ook
heel veel plezier met elkaar. Als collega’s
onderling én met de bewoners. Je doet
er alles aan om van die laatste periode in
iemands leven een mooie tijd te maken.
Dat raakt mensen, hoe oud of ziek ze ook
zijn. Die ene glimlach, de dankbaarheid,
de warmte die je voelt als je mensen
echte aandacht geeft: dat is onbetaalbaar.”

‘Iedere bewoner heeft
zijn eigen verhaal’

Maak kennis met de ouderenzorg!
Bekijk onze vacatures op
https://www.swz-zorg.nl/algemeen/werken-bij-swz
of stuur een e-mail naar solliciteren@swz-zorg.nl

Colofon
Dit infobulletin is een uitgave van
Stichting Wassenaarse Zorgverlening.
Alle informatie uit dit infobulletin
mag met bronvermelding worden
overgenomen.
Teksten: Maaike Botden (Het Woordatelier)
Fotografie: Esther van Berk, Edo Rijmenam
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SWZ Thuiszorg
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ Wassenaar
T (070) 512 11 11
F (070) 512 13 51
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) 512 13 51
E info@swz-zorg.nl

www.swz-zorg.nl

