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Toch weer vaarvakantie 
dankzij inzet sponsors

Doordat er voldoende 
sponsorgeld binnen is 
gekomen, wordt er ook dit 
jaar weer een vaarvakantie 
georganiseerd voor mensen 
die door hun beperkingen 
anders  niet op vakantie 
kunnen. Cor en Wil voeren 
vorig jaar mee.

Lees verder op pagina 6

Terug naar de bedoeling

De vraag én de 
mogelijkheden van de 
cliënt staan centraal 
bij SWZ. Plus zo min  
mogelijk verschillende 
thuiszorgmedewerkers over 
de vloer. Een mooi gevolg 
van de veranderingen in de 
AWBZ en de WMO. 

Lees verder op pagina 8

Zorg- en Kinderboerderij 

Een fijne plek voor dieren 
en voor mensen, dat is de 
zorg- en kinderboerderij 
Wassenaar. 
En een bijzondere dienst: 
uw konijn of cavia kan er op 
vakantie.

Lees verder op pagina 10



Met de jaren wordt iedereen wat 
vergeetachtiger. Als mensen zich zorgen 
maken over het eigen geheugen of dat 
van een familielid, kunnen ze terecht bij 
het Geheugenspreekuur in het Gezond-
heidscentrum aan de Hofcampweg. Op 
werkdagen van 9 tot 11 uur zit daar 
één van de casemanagers klaar om te 
helpen bij het vinden van de juiste hulp 
of zorg. 

Samenwerking
In het geheugenspreekuur werken Nebo, 
Van Ommerenpark en Stichting Was-
senaarse Zorgverlening (SWZ) samen. Elk 
van deze organisaties heeft een of twee 
casemanagers in dienst voor mensen 
met geheugenklachten. Zij informeren, 
adviseren en verwijzen door naar de juiste 
hulpverleners.  ‘We zijn onafhankelijk’, 
benadrukt Carla Kuijt (SWZ). ‘We verwijzen 
net zo gemakkelijk door naar zorg van 
onze collega-instellingen. De cliënten 

mogen zelf gewoon kiezen van welke 
instelling ze zorg willen ontvangen. We 
willen samenwerken, niet concurreren. 
Daar is de cliënt het meest bij gebaat.’ 

Zelf ervaren de casemanagers ook alleen 
voordelen van de samenwerking. Ze delen 
elkaar hun ervaring en kennis. En omdat 
er regelmatig contact is, is het makkelijker 
om even kort iets te overleggen.

Een aanspreekpunt
De casemanagers proberen te voorkomen 
dat mensen verdwalen in het woud van 
hulpverleners, of bij verschillende instan-
ties tegelijk aankloppen zonder dat die 
het van elkaar weten. 
Daniëlle Koster (Van Ommerenpark): ‘Er 
spelen vaak meerdere problemen bij de-
mentie of geheugenklachten. Wij zijn de 
spil. We ondersteunen de dementerende 
persoon en de mantelzorger en zijn aan-
spreekpunt voor zorg- en hulpverleners. 

We proberen alle neuzen dezelfde kant op 
te laten wijzen.’
Kuijt: ‘Het belangrijkste is dat de cliënt jou 
kent. Als er wat aan de hand is, weten ze 
dat ze bij jou moeten zijn.’

Open geheugenspreekuur

Geheugenspreekuur
maandag tot en met vrijdag 
van 9 – 11 uur
Gezondheidscentrum
Hofcampweg 65
tel. 070 512 72 53

Mensen kunnen zonder afspraak binnen 
komen lopen. Het spreekuur is gratis. 
Koster: ‘We bespreken met hen wat de 
zorgen zijn, wat ze signaleren. We vertel-
len wat de mogelijkheden zijn voor hulp 
en zorg en hoe het verder kan gaan. We 
begeleiden ook bij het traject daarna.’

Joke van Veen (NEBO): ‘Sommige dingen 
horen bij de leeftijd. Als we denken: hier 
is misschien meer aan de hand, verwijzen 
we eerst door naar de huisarts. Die kan 
onderzoeken of er sprake is van dementie 
of dat er een andere oorzaak is voor de 
geheugenproblemen.’ 
Daarna houdt de casemanager contact. 
Van Veen: ‘We proberen in de gaten te 
houden hoe het verder gaat. Zo nodig 
regelen we thuiszorg of andere zorg. We 
begeleiden iemand niet persoonlijk naar 
het ziekenhuis, we zijn de coördinatoren.’
Als er sprake is van de diagnose dementie 
maken we afspraken over een begelei-
dingstraject casemanagement. We gaan 
gemiddeld eens in de zes weken langs, 
maar het kan ook eens in de twee weken 
zijn of eens in de drie maanden. Het is 
afhankelijk van de situatie en van wat 
iemand zelf wil.’

Drie organisaties werken samen in 
geheugenspreekuur
  Alle neuzen dezelfde kant op

Carla Kuyt Kiek Alkemade Gerrie Konings Daniëlle Koster

‘Vier van de vijf casemanagers van het geheugenspreekuur. Joke van Veen staat niet op de foto.’
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Sinds oktober 2013 heeft SWZ voor 
cliënten met een lichamelijke beperking 
39 verpleeghuisplaatsen erbij. Twintig 
ervan zijn in SWZ Sophieke, tussen de 
zestien ‘gewone’ verzorgingshuisplaat-
sen. Als je meer zorg nodig hebt, kun 
je nu gewoon in hetzelfde huis blijven 
wonen.

Met kleine aanwijzingen begeleidt Ria 
Keizer mevrouw Beuzekom van haar wc 
naar haar rolstoel. ‘Kijk uit voor uw benen. 
Doe eerst een stapje opzij.’ ‘ Doe niet 
zo eigenwijs’, zegt mevrouw Beuzekom 
tegen zichzelf, terwijl ze zich in de rolstoel 
laat zakken. ‘Laat me nou zien hoe lief ik 
voor u kan zijn’, reageert Keizer met een 
knipoog.
‘Dat ben je ook!’, antwoordt mevrouw 
Beuzekom zonder aarzelen. ‘Zeker weten!’

Meer zorg
Net als veel anderen kwam mevrouw 
Beuzekom in Sophieke als verzorgings-
huisbewoner. Vanwege een breed 
scala aan aandoeningen is ze inmiddels 
‘gepromoveerd’ tot verpleeghuisbewoner. 
Maar daarvoor hoefde ze niet nogmaals 
te verhuizen. Keizer: ‘Verzorgingshuis-
bewoners hebben recht op een beperkt 
aantal uren zorg. Ze kunnen nog veel zelf. 
Als we merken dat iemand meer zorg 
nodig heeft, zetten we op een rijtje: wat 
doen we, wat is nodig? Als het veel meer 
is, vragen we in overleg met de bewoner 
een indicatie aan voor verpleeghuiszorg. 
Dan krijgen we meer tijd voor de bewoner 
en kunnen we bijvoorbeeld als het nodig 
is ook iemand met z’n tweeën in bed 
helpen.’

Verpleeghuisbewoners hebben de 
verpleeghuisarts in plaats van de huisarts, 
ze kunnen twee keer per week naar de 
fysiotherapie van het huis en ze mogen 

gebruikmaken van ergotherapie en 
logopedie. Maar verder is veel hetzelfde in 
de praktijk.
In de kamer staat een verpleeghuisbed 
met ‘papegaai’ waaraan mevrouw 
Beuzekom zich kan optrekken. In de 
hoek bij het raam staat een eettafel, in 
een andere hoek een hobbytafel, want 
mevrouw Beuzekom knutselt graag. Als 
het kan, gaat ze elke dag even naar buiten 
in haar elektrische rolstoel.
Keizer: ‘Mensen zijn vrij om te gaan en te 
staan waar ze willen. Als ze pas ’s avonds 
om tien uur thuis komen is dat geen 
probleem. Als ze het maar even zeggen. 
Want stel dat er brand is, dan moet je wel 
weten wie er in huis is.’

Zelf kiezen
Mevrouw Beuzekom kiest ’s morgens of ze 
eerst wil douchen of eerst ontbijten. 
’s Middags en ’s avonds kan ze beneden 
in het restaurant eten maar de laatste tijd 
eet mevrouw Beuzekom liever op haar 
kamer. ‘Mijn eetlust is weg. Ik zit al vol 
na de soep, dat vind ik zo irritant. Maar 
eerder at ik wel altijd beneden.’

Ria Keizer werkt al 27 jaar voor de orga-
nisatie. Als haar gevraagd wordt wat ze 
van haar werk vindt, begint ze te stralen. 
‘Het contact dat je met de mensen kunt 
hebben vind ik geweldig! Het gezellige, 
gekscherend iets kunnen zeggen, luiste-
ren naar hun verhalen. Maar ook als ie-
mand ziek is: kijken wat nog wel mogelijk 
is voor iemand. En wat ik heel mooi vind is 
terminale zorg. Je bent er niet alleen voor 
de stervende, ook de mensen eromheen 
kun je wat begeleiding bieden.’
Mevrouw Beuzekom is blij met de zorg in 
Sophieke. ‘Ik heb het hier heel erg naar 
mijn zin. Ik heb het fijn met iedereen en 
helemaal met de verzorging!’

Verpleeghuiszorg in SWZ Willibrord 
en SWZ Sophieke
  Meer zorg onder hetzelfde dak

Willibrord

Sophieke
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De ICT doet zijn intrede in de ouderen-
zorg. Sommige mensen zijn bang dat 
het leidt tot vereenzaming. Mevrouw 
Swagers, cliënt van SWZ, kijkt daar 
anders tegenaan.

‘Ik had niet gedacht dat ik het zó leuk zou 
vinden.’ Mevrouw Swagers laat de iPad 
zien die ze van SWZ heeft gekregen. Ze 
kan er onder andere mee beeldbellen. 
Zorgverleners kunnen bijvoorbeeld laten 
zien hoe ze medicatie moet innemen en 
controleren of het goed gaat. Dat is voor 
haar nog niet nodig geweest. Ze heeft 
alleen voor proef gebeeldbeld. ‘Dat was 
wel even spannend. Maar het is best leuk.’

Contact via iPad
SWZ had mevrouw Swagers gevraagd 
om mee te doen. Behalve beeldbellen 
heeft de iPad veel meer mogelijkheden. 
‘Eerst dacht ik: wat moet ik ermee, dat 
kan ik niet. Maar nu scrabble ik erop met 
een neef en speel ik patience. Ik stuur 
zelf geen berichtjes, maar ik krijg wel 
e-mail van de kinderen en kleinkinderen.’ 
Mevrouw Swagers is van plan om ook een 
keer mee te doen aan de live bingo op 
woensdag, gewoon op de iPad. 
Contact met familie en kennissen is een 
extra argument om de tablets en het 
beeldbellen te introduceren. Het ideaal 

is elkaar in het echt te ontmoeten. Maar 
mensen wonen niet altijd bij elkaar om de 
hoek. Dan biedt beeldbellen meer dan de 
telefoon, omdat je elkaar kunt zien.

Medido
In de hoek van de kamer piept een kastje. 
Signaal voor mevrouw Swagers dat het 
tijd is om haar medicatie in te nemen. Ze 
drukt op een knop en er komt een zakje 
uit met de pillen die ze moet innemen. 
‘Sinds dat apparaat er is, neem ik ze vaker 
op tijd. Vroeger nam ik ze wel eens een 
half uurtje eerder of een uur later, net hoe 
het uitkwam. Het is vast gezonder om ze 
precies op tijd te nemen.’ Als mevrouw 
Swagers niet reageert op de piep, gaat 
een lampje flikkeren. Heeft ze na een uur 
nog niet gereageerd, dan belt de ver-
pleegkundige van de alarmcentrale om te 
vragen wat er aan de hand is. Krijgen ze 
geen contact, dan komt de thuiszorg aan 
de deur polshoogte nemen.

Mevrouw Swagers is door de Medido 
niet aan huis gebonden. Als ze een dagje 

weggaat, haalt ze ’s morgens de pillen 
voor de dag eruit en neemt ze mee. Gaat 
ze langer weg, dan kan het apparaat mee. 
De Medido is via een satelliet verbonden 
met de centrale, dus zelfs vanaf de andere 
kant van de wereld wordt een seintje 
doorgegeven als mevrouw haar medicatie 
niet neemt. Het is dan wel handig als de 
centrale weet dat ze ergens anders is, dan 
komen ze niet voor niets aan de deur.

Eenzaamheid?
Wordt mevrouw Swagers steeds een-
zamer nu er minder mensen aan de 
deur komen? ‘Nee, want ze komen me 
elke ochtend wassen en elke avond de 
steunkousen uitdoen. Dat kan niet via de 
iPad. Dan heb ik even contact en vertel 
ik wat ik heb beleefd. Dat zou ik niet zo 
gauw via de iPad doen. Misschien zou ik 
het wel doen als er de hele dag niemand 
aan de deur zou komen.’ 
De aarzeling van het eerste begin is ver-
dwenen. ‘Ik zei laatst tegen mijn dochter: 
“Als ik hem nou in moest leveren, geloof 
ik dat ik er zelf een kocht.”’

ICT in de ouderenzorg
Beeldbellen en pillen uit een apparaat
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Anderhalf jaar geleden is ‘Team Zuid’ 
van SWZ gestart met zelfsturing. De 
negen thuiszorgmedewerkers hebben 
geen leidinggevende meer aan wie ze 
dingen kunnen overlaten. Taakverde-
ling, roosters, ziektevervanging, maar 
ook intakegesprekken bij de cliënten 
thuis en sollicitaties regelen ze zelf. Hoe 
korter de lijntjes, hoe beter.

Gabrielle van Leeuwen: ‘Ik vind het fijn, 
maar we hebben er wel even aan moeten 
wennen. Voor die tijd kwam je ’s morgens 
binnen en dan vroeg de teamcoördinator: 
“Zou jij dit kunnen doen?” Dat moesten 
we voortaan zelf gaan bepalen. We kun-
nen het allemaal wel, maar hoe was het 
ook al weer?’ 
Als voorbeeld noemt Van Leeuwen de 
intakegesprekken bij de cliënten thuis. 
Het CIZ bepaalt of iemand recht heeft op 
bepaalde zorg en voor hoeveel tijd per 
week. De ‘indicatie’ wordt vaak voor een 
beperkte periode gegeven. Als daarna 
nog zorg nodig is, moet de aanvraag tijdig 
worden verlengd. 
‘Dat moeten we nu zelf in de gaten 
houden en regelen. We kunnen dat nu 
nog opnemen met Zorgbemiddeling, 
maar over een poosje moeten we het 
helemaal zelf doen. Het betekent dat we 
meer administratie hebben. We doen niet 
meer alleen veldwerk. Maar de lijntjes van 
de cliënt naar de zorg worden er korter 
door. Daar gaat het om.’

Minder gezichten
Bij cliënten met beginnende dementie en 
bij zorgmijders beperkt het team het aan-
tal ‘gezichten’ dat de cliënt te zien krijgt 
tot een minimum. In een enkel geval start 
men met een of twee medewerkers, bij 
anderen is dat vier of vijf. Soms lukt dat 
niet, bijvoorbeeld als er vanwege ziekte 

veel invallers nodig zijn.
Huishoudelijk medewerkers maken ook 
deel uit van het team. Zij hebben een 
cursus gevolgd waardoor ze ook bepaalde 
zorghandelingen mogen verrichten. Zo 
hoeft er geen extra thuiszorgmedewerker 
langs te komen voor de steunkousen als 
er toch iemand is voor het huishouden. 
Omgekeerd doet ook de verpleegkundige 
weleens de was in de machine.

De vacatures waren wel een probleem 
voor het team. Ze hadden geen ervaring 
met sollicitatieprocedures. Waar moet je 
op letten? Binnen korte tijd vertrokken 
twee pas aangestelde verpleegkundigen. 
‘Hadden we dat kunnen voorzien?’, vraagt 
Van Leeuwen zich hardop af. De derde, 
Judith de Zwart, is vast van plan te blijven. 
‘Het is een heel leuk team. Ongekend hoe 
mensen zich inzetten voor de cliënten, 
hoe netjes er wordt gewerkt. De cliënten 
zijn tevreden. Dat is heel belangrijk.’

Goede communicatie
Goede onderlinge communicatie met 
schriftjes, mappen en tijdens overdrach-
ten voorkomt dat twee of meer medewer-
kers hetzelfde doen. Bovendien heeft elke 
cliënt een eerstverantwoordelijke (evv’-er) 
die bijvoorbeeld extra in de gaten houdt 
hoe het met de cliënt gaat en of de 
indicatie verloopt.

Om dicht bij het werkgebied te zitten, 
heeft het team een ruimte in de wijk 
gehuurd. Daar zijn ze ook zelf naar op 
zoek gegaan. Het is een voorlopige 
plek; ze hebben hun oog laten vallen op 
een andere locatie, maar die is nog niet 
beschikbaar. Ook de bedrijfsauto heb-
ben ze zelf geregeld. Zelfsturing is dus 
letterlijk zo!

Zelfsturing 
in de thuis-
zorg bij 
Team Zuid   
Korte lijntjes, 
weinig 
gezichten
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Even leek het erop of vorig jaar de 
laatste vaarvakantie van SWZ was, maar 
dankzij gulle sponsoren vaart de Prins 
Willem Alexander ook in 2014 en 2015 
uit.

Wil van der Ploeg en Cor van Noord gaan 
in oktober voor de tweede keer mee met 
de vaarvakantie. Samen halen ze herin-
neringen op aan de vorige reis.
De vrienden wonen zelfstandig. Hun vrou-
wen hebben MS en wonen in Willibrord. 
De vrouw van Van der Ploeg is bovendien 
vergeetachtig. De vaarvakantie is een 
unieke gelegenheid voor deze echtparen 
om weer een week samen te zijn.  

Ontvangst met champagne
Van der Ploeg: ‘Thuiszorg had er al eerder 
op aangedrongen, maar ik had er geen 
voorstelling van. Vorig jaar heb ik me 
laten overhalen door Cor. Achteraf heb 
ik er spijt van dat ik niet eerder ben 
meegegaan!’ 

‘Het begon al met het vertrek hier’, zegt 
Van der Ploeg, ‘Met aparte busjes voor de 
rolstoelen. Het was heel goed geregeld. In 
IJmuiden werden we op de boot ontvan-
gen met champagne. We werden gelijk 
op ons gemak gesteld. Het comfort op de 
kamer was geweldig. Hoog-laagbedden, 
airco, televisie. Je hebt de ruimte, alles 
wat je hartje begeert.’
Van Noord: ‘De bedden werden zelfs elke 
dag voor ons opgemaakt!’

Stuurmanskunst
Over het IJsselmeer gingen ze naar 
Harderwijk. ‘Een schitterende tocht!’, 
oordeelt Van der Ploeg. ‘Vanaf het water 
zie je het heel anders dan vanaf de weg. 
Het trekt allemaal aan je voorbij, zo mooi.’ 
En de passage van de sluis bij Harderwijk. 
‘Spectaculair!’ Van Noord: ‘De sluis was 
10 meter breed en de boot is 9.90. Er was 
maar vijf centimeter ruimte aan elke kant. 
Dat was echt stuurmanskunst van de 
kapitein!’
Elk jaar is de route anders. In 2013 be-
zochten ze Hoorn, Harderwijk, Vianen en 
Gouda. Deze stadjes werden uitgebreid 
bezichtigd en men kon aan activiteiten 
deelnemen. Via Rotterdam voeren ze naar 
Sliedrecht, van waar ze weer met de bus 
naar Wassenaar gingen. 
Van der Ploeg: ‘De dag begon altijd 
met een conference van Ko en To, twee 
volkse dames, verslaafd aan winkelen, 
die de vorige dag doornamen, inclusief 
ochtendgymnastiek.’
Van Noord: ‘En die optredens ‘s avonds, 
perfect!  Elke avond was er iets. Vooral die 
band van donderdagavond, Funfare. Wat 
die allemaal konden! Zelfs uit rolstoelen 
haalden ze muziek.’

‘U hebt ook vakantie’
Van der Ploeg: ‘Ik heb grote waardering 

voor het personeel. Ze staan al heel vroeg 
aan de deur. “Gaat u maar naar boven toe 
en neem maar vast koffie.” Dan werd mijn 
vrouw gewassen, gestreken en helemaal 
naar de tafel gebracht. Op een gegeven 
moment moest ze naar de wc en dan 
denk je: even kijken hoe ik dat voor elkaar 
krijg. Het was gelijk: “Waar gaat u heen 
meneer Van der Ploeg?” Naar de wc met 
mijn vrouw. “Daar bent u niet voor, u hebt 
ook vakantie.” Dan nemen ze het gewoon 
van je over, dat is zo geweldig!’

Van Noord: ‘Op de eerste dag kijk je elkaar 
nog een beetje aan maar op de tweede 
dag ben je één familie. Zo zie ik dat. Met 
iedereen. Ik heb van niemand gehoord 
dat ze het niet leuk vonden.’ Ook de 
echtgenotes hebben het naar hun zin 
gehad. 

Wat kost de vakantie
De kosten van deze week bedragen voor 
de bewoners van de verzorgings- en 
verpleeghuizen Willibrord en Sophieke,  
€ 515 (inclusief alle maaltijden, drankjes, 
attracties en verzorging). De cliënten die 
alarmering hebben, een SWZ-pas heb-
ben, thuiszorg  krijgen of in een van de 
woningen rondom SWZ Willibrord en SWZ 
Sophieke wonen betalen (inclusief alle 
maaltijden, drankjes en attracties) 
€ 540. Overige hulpbehoevenden inwo-
ners van Wassenaar betalen € 610 (incl. 
alle maaltijden, drankjes en attracties). 
Reisverzekering is inclusief.
Een annuleringsverzekering is optioneel, 
deze kost € 22,50.

Vakantie ook voor bewoners met dementie
Jaarlijks organiseert SWZ een vakantie 
voor dementerende bewoners van 
SWZ Willibrord en SWZ Sophieke. Deze 
vakanties zijn de afgelopen jaren gevierd 
in het Overijsselse Lemele. Hier is een 
vakantieverblijf dat speciaal voor deze 
doelgroep ingericht is, de Imminkhoeve. 
Tijdens deze vakantie worden verschil-
lende activiteiten ondernomen, zoals een 
bezoek aan de zorgboerderij, de plaatse-
lijke markten en een snoezelruimte.

Vaarvakanties
 Zes dagen genieten op 
 en rond het water
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De vaarvakantie is mede mogelijk gemaakt 
door: 
•	 Stichting	Vrienden	van	Sophieke	en	

Willibrord
•	 Fonds	1818
•	 Rotary	club	Wassenaar	ter	Horst	
•	 Stichting	Sint	Nicolaas	Gasthuis
•	 Van	Ommeren	–	de	Voogd	Stichting
•		 Brandweer	Wassenaar
•	 Wasserij	Gaverland
•	 Lagerberg	Verhuisgroep
•	 UTS	verhuisgroep
•	 ING-bank
•	 Zorgboodschap
•	 Decaprint
•	 Teamco	Foundation	Schweiz
•	 Vrijwilligers	buschauffeurs
•	 Medewerkers	van	SWZ

Doordat de giften voor dit jaar zo positief 
zijn uitgevallen hebben we besloten om 
in 2015 wederom de vaarvakantie te 
organiseren.
Deze staat gepland van 30 maart t/m 
3 april. Nog niet alle financiële mid-
delen zijn voor deze vakantie rond. 
Mocht u een bijdrage willen geven, 
dan kunt u uw gift storten op rekening 
NL62ABNA0256263841, t.n.v. sponsoring 
vaarvakantie 2015.
Tevens is het ook mogelijk om een 
activiteit te sponsoren. 

De vaarroute voor 2015 
opstappen in Tiel of Wageningen 
maandag naar Cuijk, 
dinsdag naar Venlo, 
woensdag naar Nijmegen, 
donderdag naar Schoonhoven en 
vrijdag afmeren in Gouda.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ingrid Brugman, Manager 
Beheer & Projecten. 0705123200
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In de zorg en ondersteuning is veel 
aan het veranderen. De Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en 
de WMO veranderen. Dat raakt veel 
ouderen en mensen met een handicap. 
Door die verschuivingen moeten 
zorgorganisaties hun werk anders orga-
niseren. Ook SWZ is daar al volop mee 
bezig. Voor u betekent het maatwerk en 
minder verschillende medewerkers over 
de vloer. 

Straks spreken we over een kern AWBZ, 
bedoeld voor mensen die een beschutte 
omgeving nodig hebben of voor mensen 
die specialistische zorg nodig hebben. De 
kern AWBZ blijft een taak van de lande-
lijke overheid. Mensen met een eenvou-
dige zorgvraag of kortdurende zorgvraag 
kunnen een beroep doen op de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
waarvoor de gemeente verantwoordelijk 
is. Vooral deze verandering zorgt nog 
voor veel onduidelijkheid, maar één ding 
is helder: het zal met name de thuiszorg 
beïnvloeden.
SWZ is al vroeg begonnen zich aan te 

passen aan deze veranderingen. Op 1 juni 
2012 is zij gestart met een project dat een 
antwoord geeft op de komende veran-
deringen. SWZ werd hierbij ondersteund 
door ‘In Voor Zorg’ van het ministerie 
van	VWS.	Uit	de	tussenevaluatie	van	het	
project is inmiddels gebleken dat de 
beoogde veranderingen succesvol zijn. 

Thuiszorg binnen de gemeente Wassenaar
De slogan voor de thuiszorgteams van 
SWZ is ‘Terug naar de bedoeling’: de zorg 
en ondersteuning van de cliënt wordt 
vormgegeven met de cliënt en zijn of haar 
familie en vrienden. Allen kunnen van de 
professional van SWZ (meestal de thuis-
zorgmedewerker) ondersteuning ver-
wachten waar dat nodig is. Bijvoorbeeld 
het bieden van zorg aan de cliënt zoals 
SWZ al jaren doet. Maar ook het geven 
van instructie aan verwanten en vrienden 
of het trainen van bepaalde vaardigheden 
die nodig zijn voor de ondersteuning. De 
thuiszorgmedewerker gaat hierbij altijd 
uit van de kracht en de mogelijkheden 
van de cliënt en zijn of haar omgeving. 

Van daaruit wordt gekeken wat nodig 
is en hoe dit vormgegeven kan worden. 
Kortom, cliëntgerichte zorg op zijn 
scherpst.
‘Terug naar de bedoeling’ slaat ook op het 
werken in de thuiszorg. Medewerkers van 
SWZ krijgen de ruimte om daadwerkelijk 
samen met de cliënt de ondersteuning 
vorm te geven, wat ten goede komt aan 
de relatie tussen de medewerker, de cliënt 
en zijn of haar omgeving. Medewerkers 
worden bijgestaan door een coach die 
hen zowel individueel als in teamverband 
ondersteunt en krijgen scholing door 
bijvoorbeeld de docent verpleegkunde 
die bij SWZ in dienst is.

Sociale wijkteams
Nieuw zijn de sociale wijkteams. Dit zijn 
teams die cliënten in hun wijk ondersteu-
nen. Hiervoor heeft SWZ de gemeente 
Wassenaar ingedeeld in verschillende wij-
ken. Dit heeft SWZ gedaan op basis van 
demografische factoren van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Op dit 
moment zijn er vijf sociale wijkteams.

Sociale wijkteams binnen de 
gemeente Wassenaar 
  “Terug naar de bedoeling”
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Een groot voordeel van de sociale wijk-
teams is dat de teams ook daadwerkelijk 
in de wijk gevestigd zijn. Hierdoor wordt 
de herkenbaarheid vergroot, ontstaat 
meer contact met de wijk en hebben 
cliënten te maken met minder verschil-
lende medewerkers. Dit is vooral prettig 
omdat hierdoor het contact langduriger 
en intensiever wordt. Zo hoeft een cliënt 
zich bijvoorbeeld niet meer vijftien keer 
voor te stellen aan een nieuwe mede-
werker maar heeft hij nog maar te maken 
met een paar verschillende gezichten. 
Het	effect	van	het	vestigen	en	werkzaam	
zijn in één wijk is ook dat het team zich 
aanpast aan de wijk waarin zij werkzaam 
is. Op dit moment is SWZ hard op zoek 
naar geschikte locaties waar zij haar 
sociale wijkteams kan vestigen.

Zorg en huishouding in één team
Voor een optimale samenwerking 
heeft SWZ zorg en huishouding samen 
binnen één team samengebracht. De 
filosofie van SWZ is simpel: het team is 
verantwoordelijk voor de ondersteuning 
van burgers in een bepaalde wijk. Het 
maakt hier niet uit welke ondersteuning 
gevraagd wordt. Een zeer groot voordeel 
hiervan	is	het	effect	van	deze	filosofie	op	
de zorg en dienstverlening. Daar waar 
een gekoppelde ondersteuningsvraag is 
(huishouding en zorg) kan dit georgani-

seerd worden door één medewerker. De 
medewerker wekt bijvoorbeeld de cliënt, 
zorgt voor een ontbijt en helpt de cliënt 
vervolgens bij het douchen. Nadat de 
keuken is schoongemaakt en de bood-
schappen in huis zijn gehaald vervolgt 
de medewerker weer zijn weg. Op deze 
manier krijgt de cliënt ondersteuning van 
één medewerker in plaats van twee. Ook 
heeft de medewerker veel meer tijd om 
de ondersteuning samen met de cliënt 
vorm te geven. Dus ook hiervoor geldt: 
‘terug naar de bedoeling’.

Op zoek naar samenhang
Met het ondersteunen van de cliënt gaat 
SWZ nog een stap verder. Medewerkers 
van de sociale wijkteams krijgen meer 
ruimte om de cliënt te ondersteunen. Dit 
gaat verder dan alleen de indicatie het 
toelaat. Cliënten kunnen ondersteuning 
krijgen in het vormgeven van een net-
werk zodat ze weer een bijdrage kunnen 
leveren aan het maatschappelijk leven. 
Wanneer er andere professionals nodig 
zijn helpt de medewerker van SWZ de 
cliënt om deze te vinden, bijvoorbeeld 
het maatschappelijk werk of het centrum 
Jeugd en Gezin. De medewerker van SWZ 
kan die niet alleen organiseren maar is 
bovendien in staat om hier goed mee 
samen te werken. Zo ontstaat een goede 
samenhang in de ondersteuning.

Wanneer een inwoner van Wassenaar een 
complexe ondersteuningsvraag heeft, kan 
de medewerker van SWZ ondersteuning 
krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld bij cliënten 
met dementie, psychiatrische problema-
tiek of een verstandelijke handicap. Die 
ondersteuning kan bestaan uit scholing of 
instructie, maar ook kan de medewerker 
gecoacht worden door een collega van 
SWZ die hier een expertrol in heeft, 
bijvoorbeeld een casemanager dementie. 
Deze brengt samen met de cliënt en zijn 
netwerk de ondersteuningsvraag in kaart 
en coacht de medewerkers.

Oproep aan belanghebbenden
Samenhang in zorg en welzijn is volgens 
SWZ het enige antwoord op de ontwikke-
lingen in de WMO. De thuiszorgteams van 
SWZ zijn hier al op voorbereid. SWZ kan 
dit echter niet alleen en nodigt daarom 
hierbij ook de buurtverenigingen, collega 
zorgorganisaties, gemeente Wassenaar, 
vrijwilligersorganisaties en ieder ander die 
betrokken is bij zorg en welzijn binnen de 
gemeente Wassenaar nadrukkelijk uit om 
gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan. 
SWZ wil graag een fundamentele bijdrage 
leveren aan de regie in Wassenaar om tot 
een samenhangende ontwikkeling van 
zorg en welzijn te komen.

Samen werken aan zelfsturing

Zit jij al
in een 
zelfsturend
team?

Terug
naar de 

bedoeling

9



Zorg- en kinderboerderij Wassenaar 
  Goed leven voor mens en dier
Zodra ze Mariska’s stem horen, hup-
pelen Jut en Jul op haar af. De kalveren 
steken hun koppen omhoog en 
genieten zichtbaar van haar aandacht. 
Mariska kroelt ze beide onder de kin en 
geeft ze een bijna-kus op de neus.

Mariska Glijn is een van de veertien 
mensen met een lichte of matige beper-
king die op de Zorg- en Kinderboerderij 
Wassenaar werken. Voor ze hier drie 
jaar geleden kwam, werkte ze bij een 
golfclub, maar daar werd ze overvraagd. 
‘Ze vonden het raar dat ik een beperking 
had maar dat ik wel auto kon rijden en op 
mezelf woonde.’ Na een half jaar thuiszit-
ten kwam ze de website van deze boer-
derij tegen. Met een persoonsgebonden 
budget kon ze hier aan de slag.

Rust in je hoofd
‘Ik had nog nooit met dieren gewerkt en 
ik had er ook niet echt iets mee, maar nu 
wel! Het geeft rust in je hoofd als je met 
dieren werkt. Als ik niet lekker in mijn 
vel zit, ga ik naar de kalveren. Je kunt ze 
lekker	knuffelen.	En	Jut	en	Jul	vinden	dat	
best, die vinden dat ook lekker.’
‘Ik hoor dat van veel cliënten’, zegt 
Lennert Westmaas. Hij is een van de vier 
begeleiders van de zorg- en kinderboer-
derij en Mariska’s coach. ‘Sommigen 
hebben hele gesprekken met de dieren.’

Lennert: ‘Elke cliënt heeft hier een eigen 
coach, die is een eerste aanspreekpunt. Bij 
anderen kun je ook wel terecht voor een-
voudige dingen, maar als je een gesprek 
nodig hebt, moet je bij je coach zijn.’
De werkweken variëren van vier tot negen 
dagdelen. Mensen als Mariska kunnen 
zelfstandig werken, anderen doen alleen 
kleine taakjes. Lennert: ‘Voor hen is het 
vooral belangrijk dat ze buiten zijn, tussen 
de dieren. We geven structuur en pro-
beren ze zinvol bezig te laten zijn, zodat 
ze met een voldaan gevoel de poort uit 
lopen. Meestal lukt dat wel.’
De ‘jongens’ (‘Ik zeg altijd jongens, maar 
ik bedoel jongens en meiden’) komen uit 
Leidschendam, Voorschoten, Den Haag en 
Wassenaar. Onlangs zijn enkelen gestopt, 
omdat de vervoerskosten te hoog 
werden. Daardoor is er weer plaats voor 
nieuwe medewerkers.

Vakantie-opvang
Op de weide is het ineens druk: het hek 
naar de voederbakken is opengezet en 
alle schapen en geiten proberen als eerste 
bij het lekkers te komen. Achteraan zet 
zelfs het stokoude Veluws heideschaap 
Annie het op een sukkeldrafje.
‘We fokken niet’, zegt Lennert. ‘De dieren 
mogen hier oud worden en sterven. Ze 
zijn hier voor het leven.’ Pas als een oud 
dier is gestorven, is er weer plaats voor 

jonge dieren. Alleen de kalveren zijn op 
leenbasis en gaan naar de boer terug als 
ze groot zijn. 
De boerderij heeft ook vakantie-opvang 
voor kleine dieren, zoals konijnen en 
cavia’s. Voor twee euro vijftig per dier per 
dag kunnen ze hier logeren.

Zonder subsidie
De boerderij krijgt geen subsidie. Het 
zorgcontract met SWZ voorziet in een 
deel van de kosten, naast bijdragen van 
fondsen, bedrijven en particulieren.
Wie het werk van de Zorg- en Kinderboer-
derij wil steunen of wie vakantie-opvang 
zoekt voor een klein huisdier, kan meer 
informatie vinden op de website: 
www.zorg-enkinderboerderijwassenaar.nl.
Voor plaatsing van nieuwe kandidaat-
medewerkers	–	cliënten	-	kunt	u	contact	
opnemen met Elly de Haan, teamcoördi-
nator activiteiten, tel. 06-27621373.

 De Zorg- en Kinderboerderij wordt 
gesteund door veel serviceclubs en 
bedrijven. Dat is zeer welkom, want het is 
geen gemeentelijke kinderboerderij.

De sponsors: 
Bedrijven: 
JK van den Dool BV, Bouwbedrijf West-
geest, G. van der Holst & Zn BV, Allure 
Tuinen, Wassenaarsche Bouwstichting, 
SWZ

Serviceclubs: 
Lions Wassenaar Duin, De Ronde Tafel, 
Rotary Wassenaar-ter Horst

Fondsen: 
Stichting Muilwijk Ooms, Rabobank 
Stimuleringsfonds, Oranjefonds
Specials: Damesclub van Golfclub Rozen-
stein, Kinderopvang De Dolfijn, ING bank 
Wassenaar
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Handwerken, sjoelen, feesten, er is altijd 
wel iets te doen bij SWZ Sophieke en 
SWZ Willibrord. Wie graag bezig is en 
mensen wil ontmoeten kan daar dan 
ook iedere dag terecht. ‘s Ochtends en 
’s middags zijn er wekelijks terugke-
rende activiteiten, zowel voor bewoners 
als voor andere belangstellenden. Een 
kleine greep uit het assortiment.

Sport & spel
Op beide locaties is er een ruim aanbod 
aan bewegingsactiviteiten. Gymnastieken, 
bewegen op muziek, zitdansen, koersbal, 
spelletjes (denk aan sjoelen, en kegelen), 
boemerang.  

De  eerste (Willibrord ) en de tweede 
(Sophieke) woensdagmiddag van de 
maand is gereserveerd voor de Bingo. 
Sinds enige tijd werken in SWZ Willibrord 
de deelnemers van het leer-werktraject 
Warenar Gemiva daaraan mee. Zij kopen 
de prijzen in en helpen met het draaien 
van de getallen. Tijdens de soosmiddag 
zijn er op beide locaties allerlei spelletjes 
om aan mee te doen, zoals rummikub, 
sjoelen en bridgen.

Creatieve activiteiten
Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor 
bloemschikken en handwerken, maar 
wanneer u eens iets anders wilt, kan dat 
ook. Er zijn bijvoorbeeld workshops kralen 
maken, mozaïeken, zijde schilderen en 
vilten. Er is zelfs een culinaire workshop.
 
Muziek
Muziek is fijn voor heel veel mensen, om 
naar te luisteren of om zelf te maken. Bij 
ons kunt u er zelfs over praten, bijvoor-
beeld tijdens muzikale verhalen en uurtje 
klassiek. Dan wordt er naar aanleiding 
van de muziek en thema’s veel gepraat en 
geluisterd. Regelmatig zijn er optredens 
van koren, gesponsord door Fonds 1818, 
en klassieke concerten door de Stichting 
Muziek in Huis. Bij SWZ Willibrord en bij 
SWZ Sophieke kunt u zingen met piano-
begeleiding van een vrijwilligster. 

Overige activiteiten
De filmclub draait regelmatig oudere 
Nederlandstalige films en muziekfilms 
voor iedereen. Voor wie juist graag actief 
wil meedenken zijn er gespreksgroepen. 
Omdat de heren in de minderheid zijn is 
er één gesprekgroep alleen voor mannen, 
op donderdagochtend in SWZ Willibrord. 
In een rustige ruimte wordt er aan de 
hand van muziek, voorwerpen, films of 
uitstapjes gepraat over ervaringen. Dat 
hoeft niet ernstig te zijn: er wordt ook 
veel gelachen!

Activiteiten op de PG afdeling
Voor de bewoners van de psycho-
geriatrische afdeling  hebben we een 

apart programma, dat speciaal op hen 
is afgestemd. We bieden afwisselende 
activiteiten in de huiskamer of individu-
eel. Iedereen die de activiteiten in  het 
restaurant  graag kan en wil  bezoeken, 
begeleiden we daarheen. 
Op vrijdagochtend gaan diverse vrijwil-
ligers wandelen met bewoners van de PG 
afdeling. ’s Middags is er zitdansen in het 
restaurant met aansluitend een borreluur-
tje om samen de week af te sluiten.

Evenementen
Elk seizoen is er een groot evenement 
waaraan u mee kunt doen, zoals de 
voor- en najaarsmarkt in SWZ Sophieke 
waar van alles te koop is en veel prijzen 
te winnen zijn bij het rad van avontuur. 
In SWZ Willibrord is dit jaar voor het eerst 
de open activiteiten dag gehouden om 
het voorjaar in te luiden. Wegens succes 
willen we dat volgend jaar herhalen. Op 
deze dag kunt u kennis maken met allerlei 
activiteiten die we al bieden of die we 
kunnen gaan bieden. Zo kunt u overal 
even aan proeven.

Het zomerfeest is voorbehouden aan de 
bewoners van SWZ en de omliggende 
serviceflats. Op die dag spelen we in de 
ochtend het grote ‘Ik hou van Holland’-
spel waar alle bewoners aan mee kunnen 
doen. We eten met elkaar en in de middag 
genieten we van een optreden. Als het 
weer het toelaat doen we dat lekker 
buiten en kan er gedanst worden.

Rolstoel driedaagse 
Al voor de derde maal wordt dit jaar de 
rolstoel driedaagse georganiseerd, in de 
eerste week van september, op dinsdag, 
woensdag en donderdag. Onderweg 
is er veel muziek en er is veel te zien te 
beleven. We eindigen op Duinrell en 
sluiten af met een barbecue.  >>>

Welzijn  
  Actief bij SWZ
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Vaarvakantie
SWZ organiseert jaarlijks een onverge-
telijke vaarvakantie voor mensen uit 
Wassenaar die zorg behoeven. Hierover 
vindt u elders in dit blad meer informatie.

Evenementen met ander organisaties:
Met de Oranjevereniging vieren we 
tweemaal per jaar feest met iedereen die 
wil. Op Bevrijdingsdag houden we een 
gezellige middag met een paar sprekers 
en met vooral veel muziek uit de bevrij-
dingstijd. In augustus worden aan het 
begin van de kermis oliebollen uitgedeeld  
en een klaverjas/rummikub/sjoel-middag 
gehouden.
Met de Wassenaarse federatie voor oude-
ren organiseren we op Tweede Kerstdag 
een gezellige Kerst-in, die traditioneel 
begint met een heerlijk diner om 12.00 
uur, gevolgd door een wisselend pro-
gramma met muziek, sprekers en soms 
een spelletje.
Om aan de activiteiten mee te kunnen 
doen hoeft u niet in een van de huizen 
van SWZ te wonen, u kunt ook een SWZ-
pas aanvragen. Voor een klein bedrag 
kunt u aan zoveel activiteiten meedoen 
als u wilt. 

Geen vervoer? Geen probleem. SWZ 
verzorgt voor de gemeente Wassenaar 
het sociale rolstoel vervoer. Ook met 
evenementen  kunnen wij uw vervoer 
verzorgen. Vraag gerust naar de mogelijk-
heden bij de receptie van SWZ. 

Met de SWZ-pas kunt u voor € 10 per 
maand deelnemen aan allerlei activitei-
ten van SWZ. Sommige activiteiten zijn 
gratis, aan andere kunt u deelnemen 
tegen een gereduceerd tarief. Bij de 
recepties van SWZ kunt u meer infor-
matie krijgen.

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, Huishoudelijke hulp, 
Alarmering, ADL-woningen, Woon-
vormen, Thuiszorg 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.

Colofon
Dit infobulletin is een uitgave van 
Stichting Wassenaarse Zorgverlening.
Alle informatie uit dit infobulletin
mag met bronvermelding worden
overgenomen.
Teksten: Algra Tekst & Verhaal / Ita van Dijk
Fotografie: Esther van Berk
©SWZ, Wassenaar 2014

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 zorg- en kinderboerderij 
Rodenburglaan 80
2241 WT wassenaar
T (070) 5118933

www.swz-zorg.nl

Alarmering
Informatie over

SWZ Thuiszorg biedt ondermeer de volgende diensten aan:

●   Huishoudelijke verzorging
●   Persoonlijke verzorging●   Verpleging ●   Ondersteunende begeleiding

 - Zorgalarmering - Maaltijden

SWZ Sophieke
SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

147 mm

148,5 mm

148,5 mm

192000088 Info Alarmering.indd   1

28-05-2008   16:36:34

Het alarmtoestelHet alarmtoestel moet op een directe buitenlijn worden 

aangesloten. Indien deze niet aanwezig is, zullen hiervoor 

extra werkzaamheden noodzakelijk zijn. De kosten hiervan 

zijn voor uw rekening.
Kosten

Zie voor de kosten van de verschillende pakketten en de aansluit-

kosten de bijlage. Betaling geschiedt één maal per twee maanden.

Dit kan, met uw toestemming, automatisch geïncasseerd worden.

Indien u een indicatie heeft, betaalt u een eigen bijdrage via het

CAK (Centraal Administratie Kantoor). Meer informatie hierover

kunt u verkrijgen via SWZ Thuiszorg (070 512 11 11).

Bij professionele alarmopvolging, worden naast de boven-

genoemde kosten, ook vervoers-kosten en zorgkosten in 

rekening gebracht. Deze kosten zijn volgens de NZA tarieven.

Aanmelden voor een alarmtoestel
U kunt bijgaand formulier invullen en opsturen naar SWZ.

Nadat u bij SWZ het aanmeldingsformulier heeft ingeleverd zal een 

monteur van de firma Tunstall met u een afspraak maken om bij 

u langs te komen om het alarmtoestel te installeren. Hij zal u ook 

tevens uitleg geven over het toestel.

Vraag naar de gratis folders Thuiszorg, Woonvormen, SWZ Sophieke,

SWZ Willibrord en Groepswonen.

SWZ ThuiszorgVan Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ WassenaarT (070) 512 11 11F (070) 512 13 51E info@swz-thuiszorg.nlI www.swz-thuiszorg.nl

SWZ
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ WassenaarT (070) 512 32 00F (070) 512 32 22E info@swz-zorg.nlI www.swz-zorg.nl
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SWZ SophiekeSWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

SWZ Lindenhof

SWZ Amalia

Huishoudelijke hulp
Informatie over

147 mm

148,5 mm

148,5 mm

Samengevat van hulpvraag tot hulp krijgen:1 u heeft een hulpvraag2 u neemt contact op met SWZ of Infomaat om een indicatie 
 aan te vragen
3 infomaat neemt de aanvraag in behandeling en stuurt en advies 

aan de gemeente
4 de gemeente handelt de aanvraag  af en informeert u en de 

zorginstelling
5 SWZ neemt contact met u op6 de huishoudelijk medewerker inventariseert uw wenden en 

verricht de hulp zoals afgesproken
Overige diensten en producten van SWZ Thuiszorg op een rijtje:
Persoonlijke verzorging, VerplegingBegeleiding individueelCalamiteitennummerAlarmering

Stichting Wassenaarse ZorgverleningDe Stichting Wassenaarse Zorgverlening houdt zich naast SWZ 
Thuiszorg ook bezig met wonen en welzijn. Voor de juiste invulling 
van de woontaken wordt dat in nauwe samenwerking gedaan met 
de Wassenaarse Bouwstichting (WBS).

Vraag naar de gratis folders:Thuiszorg zorg, SWZ Sophieke, SWZ Willibrord, Woonvormen 
SWZ pashouder, Alarmering, ADL-woningen, SWZ Zorghotel

SWZ Thuiszorg
Van Zuylen van Nijeveltstraat 3132242 LJ Wassenaar

T (070) 512 11 11
F (070) 514 15 00
E info@swz-thuiszorg.nlI www.swz-thuiszorg.nl

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

SWZ Zorghotel LindenhofKerkstraat 79
2242 HE Wassenaar
T (070) 5123200
F (070)5123222
E info@swz-zorghotel.nlI www.swz-zorghotel.nl
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SWZ Sophieke
Hoe wordt u bewoner?
Om in aanmerking te komen voor een appartement in SWZ Sophieke 
dient er een positieve indicatie voor verzorgingshuiszorg afgegeven te 
worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bevindt 
zich in Rijswijk: telefoonnummer 0900 249 46 36. Na aanmelding komt 
een indicatieadviseur bij u langs voor een formele indicatiebeoordeling. 
De indicatiegegevens worden vervolgens overgedragen aan het 
Zorgkantoor Haaglanden. Het zorgkantoor stuurt de indicatiegegevens 
door naar de instelling van uw keuze. Zodra de gegevens bij ons binnen 
zijn, wordt u door de zorgcoördinator van SWZ gebeld om een afspraak 
met u te maken om eventueel zorg aan huis ter overbrugging (indien u 
in Wassenaar woont) in te zetten. 

SWZ Zorgpunt
Om te zorgen dat u de juiste keuze maakt uit alle soorten dienst-
verlening heeft SWZ het SWZ Zorgpunt opgericht. Hier kunnen
onze zorgbemiddelaars u verder adviseren en helpen met de
aanvraag voor indicatie. U kunt telefonisch contact opnemen met
onze zorg r, te bereiken op het telefoonnummer

gevestigd in SWZ Sophieke: Van Zuylen van Nijeveltstraat 313.
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Informatie over

SWZ Sophieke
SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

Zorghotel Lindenhof

SWZ Sophieke
Van Zuylen van Nijeveltstr. 313
2242 LJ  Wassenaar
T  (070) 512 32 00
F  (070) 514 15 00
E  info@swz-zorg.nl
I  www.swz-zorg.nl

SWZ Zorgpunt 
Van Zuylen van Nijeveltstr. 313
2242 LJ Wassenaar
T  (070) 512 11 11
F  (070) 512 13 51
E  info@swz-thuiszorg.nl
I  www.swz-thuiszorg.nl 

Vraag ook naar de gratis folders over: SWZ Willibrord,
Zorghotel Lindenhof, Maaltijdservice, ADL-woningen, 
Woonvormen, SWZ Thuiszorg, Alarmering, Leun -
abonnement en Groepswonen.

192000088 Info Sophieke.indd   1 28-05-2008   16:37:16

(070) 512 32 00. U kunt ook vrijblijvend het SWZ Zorgpunt bezoeken, 

Daar kunt u met al uw vragen over zorg terecht.
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SWZ Willibrord 
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Informatie over

SWZ Sophieke

SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

Zorghotel Lindenhof

SWZ Willibrord

Poortlaan 20

2242 GN Wassenaar

T  (070) 512 32 00

F  (070) 512 32 22

E  info@swz-zorg.nl

I  www.swz-zorg.nl 

SWZ Zorgpunt 

Van Zuylen van Nijeveltstraat 313

2242 LJ Wassenaar

T  (070) 512 32 00

F  (070) 512 13 51

E  info@swz-thuiszorg.nl

I  www.swz-thuiszorg.nl 

147 mm

148,5 mm

148,5 mm
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Hoe wordt u bewoner?

Om in aanmerking te komen voor een appartement in SWZ 

Willibrord kunt u contact opnemen  met onze zorgbemiddelaars; 

telefoonnummer 070-5121111. 

Onze zorgbemiddelaars kunnen u van dienst  zijn wanneer u vragen 

heeft over de woon- en zorgmogelijkheden die onze organisatie 

te bieden heeft. Zij kunnen u informeren en adviseren over de 

zorgmogelijkheden, die we in onze zorglocaties bieden, dan wel 

over de thuiszorgmogelijkheden die er zijn om de wachttijd te 

overbruggen. Samen met u zoeken ze naar de vorm van zorg, die 

het beste bij u past. Zij begeleiden cliënten die op de wachtlijst 

staan voor een van onze verzorgingshuizen of verpleeghuisafdeling 

en streven ernaar de thuiszorg gedurende de wachttijd zo goed en 

verantwoord mogelijk te regelen. Zij kunnen u ook helpen bij de 

aanvraag van de indicatie, die u nodig heeft om zorg te ontvangen.  

Om een appartement te kunnen bewonen in SWZ Willibrord dient u 

te beschikken over een positieve indicatie voor het verzorgings- of 

verpleeghuis, een indicatie voor een zorgzwaartepakket met of 

zonder behandeling. Het indicatiebesluit wordt afgegeven door het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bevind zich in Rijswijk; 

telefoonnummer 0900 2494636.

U kunt ook vrijblijvend het SWZ zorgpunt 

bezoeken, gevestigd in SWZ Sophieke, 

van Zuylen van Nijeveltstraat 313. 

Vraag ook naar de gratis folders over: SWZ Sophieke,

Zorghotel Lindenhof, Maaltijdservice, Woonvormen, 

SWZ Thuiszorg, Alarmering, Leunabonnement en 

Groepswonen.

Leunabonnement
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Informatie over

SWZ Sophieke
SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

Zorghotel Lindenhof

SWZ Thuiszorg Van Zuylen van Nijeveltstr. 313
2242 LJ WassenaarT  (070) 512 11 11F  (070) 512 13 51E  info@swz-thuiszorg.nlI  www.swz-thuiszorg.nl 

Vraag ook naar de gratis folders over: SWZ Willibrord,

SWZ Sophieke, Zorghotel Lindenhof, Maaltijdservice, 

ADL-woningen, Woonvormen, SWZ Thuiszorg, 

Alarmering en Groepswonen.

SWZ 
Poortlaan 202242 GN  WassenaarT (070) 512 32 00F (070) 512 32 22E info@swz-zorg.nlI  www.swz-zorg.nl 

192000092 Info Leunabonn.indd   1
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SWZ SophiekeSWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

SWZ Lindenhof

SWZ Amalia

SWZ Thuiszorg
Informatie over
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CalamiteitennummerSWZ Thuiszorg kan mensen in nood nog sneller helpen, ook ’s nachts 
en in het weekend. In noodgevallen kan er binnen twee uur zorg 
worden geregeld. Hiervoor belt u gratis het 24 uurs SWZ calamiteiten-
nummer 0800 0200 561. Dit nummer is niet bedoeld voor acute 
medische hulp.

Stichting Wassenaarse ZorgverleningDe Stichting Wassenaarse Zorgverlening houdt zich naast SWZ 
Thuiszorg ook bezig met wonen en welzijn. Voor de juiste invulling 
van de woontaken wordt dat in nauwe samenwerking gedaan met 
de Wassenaarsche Bouwstichting (WBS).
SWZ biedt in haar verzorgingshuizen SWZ Willibrord en SWZ Sophieke 
en in verpleeghuis SWZ Willibrord zorg aan 145 somatische cliënten 
(mensen met een lichamelijke beperking) en 52 psycho-geriatrische 
cliënten (mensen met dementie). Tevens wordt zorg geleverd 
aan cliënten van seniorenwoningen in de directe omgeving van 
SWZ Willibrord en SWZ Sophieke.
SWZ werkt met korte lijnen. Daardoor kunnen wij snel en effi  ciënt op 
iedere zorgvraag reageren. Die korte lijnen stellen ons ook in staat om 
fl exibel te zijn. Als het eens anders dan anders moet, kan dat zonder 
te verzanden in onnodige bureaucratie. De voortvarende aanpak van 
SWZ heeft ervoor gezorgd dat er in Wassenaar geen wachtlijsten voor 
thuiszorg meer zijn. Een resultaat om trots op te zijn!

SWZ 
Poortlaan 20
2242 GN  WassenaarT (070) 512 32 00
F (070) 512 32 22
E info@swz-zorg.nlI www.swz-zorg.nl

SWZ  Zorghotel
Kerkstraat 79
2242 HE  WassenaarT (070) 512 32 00
F (070) 512 32 22
E info@swz-zorghotel.nlI www.swz-zorghotel.nl

SWZ Thuiszorg
Van Zuylen van Nijeveltstraat 3132242 LJ  WassenaarT (070) 512 11 11

F (070) 512 13 51
E info@swz-thuiszorg.nlI www.swz-thuiszorg.nl

Vraag naar de gratis folders over SWZ Sophieke, SWZ Willibrord, Huishoudelijke hulp, ADL-woningen, Leunabonnement, Alarmering, Maaltijdservice, Woonvormen, SWZ Zorghotel en Groepswonen.

192000104 Folder Thuiszorg.indd   1
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SWZ Sophieke
SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

Vraag naar de gratis folders over 
SWZ Sophieke, SWZ Willibrord, 
SWZ Thuiszorg, ADL-woningen,
Leunabonnement, Alarmering, 
Maaltijdservice, Dinerservice 
of SWZ Zorghotel.

SWZ Lindenhof

SWZ Amalia

Woonvormen
Informatie over

Ridderhof, Luciehof, Sophieke Hoven
Om in aanmerking te komen voor een appartement in de senioren-

woningen Ridderhof, Luciehof of Sophieke Hoven kunt u zich 

inschrijven via de woonbon in de plaatselijke krant of aanmelden 

bij de gemeente.

De Bonte Os
De appartementen kunnen alleen verhuurd worden aan mensen 

die op ADL-assistentie zijn aangewezen en die als ADL-kandidaat 

geregistreerd staan op de centrale wacht  lijst van het College voor 

Zorgverzekeringen (CVZ) te Diemen. U kunt zich aanmelden via 

het Centraal Indicatie Zorg (CIZ). Het CIZ bevindt zich in Rijswijk: 

telefoonnummer 088 789 14 20.

Advies en bemiddeling
Om te zorgen dat u de juiste keuze maakt uit alle soorten dienst-

verlening, heeft SWZ zorgbemiddeling opgericht. Hier kunnen 

zorgbemiddelaars u verder adviseren en helpen met de aanvraag 

voor indicatie. 
U kunt telefonisch contact opnemen met onze zorgbemiddelaars, 

te bereiken op het telefoonnummer (070) 512 11 11. Hier kunt u 

met al uw vragen over zorg terecht.

©
 S

W
Z 

n
ov

em
b

er
 2

01
0

SWZ verleent aan deze mensen 24 uur per dag assistentie (zorg) 

vanuit de ADL-unit (hulppost) in het complex. 

ADL-assistentie is persoonlijke assistentie bij Algemene Dagelijkse 

Levensverrichtingen, die de cliënt als gevolg van een lichamelijke 

functiebeperking niet zelf kan doen. 

Hoe kunt u zich aanmelden voor deze  woonvormen?

SWZ Willibrord, SWZ Sophieke of SWZ Amaliahof
Om in aanmerking te komen voor een plaats in de verzorgings huizen 

SWZ Willibrord, SWZ Sophieke of de groepswoning SWZ Amaliahof

dient er een positieve indicatie voor verzor gingshuiszorg afgegeven 

te worden door het Centraal Indicatie Zorg (CIZ). Het CIZ bevindt 

zich in Rijswijk: telefoonnummer 088 789 14 20.

Zodra de indicatie bij ons binnen is, wordt u door de zorgcoördinator 

van SWZ gebeld om een afspraak met u te maken om eventueel zorg 

aan huis (ter overbrugging) in te zetten. 

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van een indicatie, lees dan verder 

onder het kopje ‘Advies en bemiddeling’.

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

SWZ  Zorghotel
Kerkstraat 79
2242 HE  Wassenaar
T (070) 512 32 00
F (070) 512 32 22
E info@swz-zorghotel.nl
I www.swz-zorghotel.nl

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
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Vraag naar de gratis folders over 

SWZ Sophieke, SWZ Willibrord, 

SWZ Thuiszorg, Woonvormen,

Leunabonnement, Alarmering, 

Maaltijdservice, Dinerservice 

of SWZ Zorghotel.

SWZ Sophieke

SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

SWZ 
Poortlaan 20

2242 GN  Wassenaar

T (070) 512 32 00

F (070) 512 32 22

E info@swz-zorg.nl

I www.swz-zorg.nl

SWZ Thuiszorg

Van Zuylen van Nijeveltstraat 313

2242 LJ  Wassenaar

T (070) 512 32 00

F (070) 514 15 00

E info@swz-thuiszorg.nl

I www.swz-thuiszorg.nl

ADL-woningen
Alarmoproep 

Als een cliënt in noodsituaties de intercom niet kan gebruiken en 

toch assistentie nodig heeft gebruikt hij of zij het alarm. Er komt 

dan zo spoedig mogelijk een ADL-assistent naar de cliënt toe.

De ADL-assistenten verzorgen de assistentieverlening zeven dagen 

per week gedurende 24 uur per etmaal. Er wordt gewerkt in dag-, 

avond- en nachtdiensten. Op piekmomenten zullen er meer ADL-

assistenten werkzaam zijn. Bij het aannemen van de ADL-assistenten 

zal dan ook kritisch gekeken worden naar de beschikbaarheid. 

Men kan werken op vooraf afgesproken tijden, op oproepbasis of 

een combinatie hiervan. 

Overdag en ’s avonds zijn er meestal twee of meer ADL-assistenten 

aanwezig, ’s nachts één. Als deze bezetting niet voldoende is, worden 

– indien mogelijk – op de piekuren extra ADL-assistenten ingezet. 

Zo wordt geprobeerd de wachttijden tot een minimum te beperken. 
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Assistentie op afroep en op aanwijzing

ADL-assistentie wordt in en eventueel om de ADL-woning verleend. 

Dit gebeurt op afroep en op aanwijzing van de cliënten. Zij kunnen 

het initiatief nemen om assistentie in te roepen; zo bepalen zij zelf op 

welk tijdstip de assistentie wordt verleend. Ook geven de cliënten zelf 

de aard ervan aan en de manier waarop zij geassisteerd willen worden. 

Hierover kunnen desgewenst nadere afspraken gemaakt worden. 

ADL-assistenten proberen steeds zoveel mogelijk aan te sluiten op de 

wensen van de cliënten. 

De ADL-assistenten zijn in dienst van SWZ. Dat betekent dat zij zich naast 

de aanwijzingen van de bewoners moeten houden aan de voorschriften 

van hun werkgever. Die voorschriften beogen naast een goede dienst-

verlening ook verantwoorde arbeidsomstandigheden. Daarbij moet 

rekening gehouden worden met de wettelijke voorschriften en de CAO.

Alarm/intercomsysteem 

Cliënten kunnen dag en nacht ADL-assistentie oproepen. De assistentie 

wordt normaal gesproken door één ADL-assistent uitgevoerd. 

Het oproepen gebeurt via het alarm/ intercomsysteem. Hiermee kunnen 

bewoners een spreek-luisterverbinding maken met de ADL-unit, met de 

voordeur van de woning en met de toegangsdeur van de centrale hal. 

Interne oproep 

Voor een oproep gebruiken de cliënten de intercom. Bij een oproep

wordt de cliënt zo spoedig mogelijk door een ADL-assistent te woord 

gestaan. Soms duurt het even voordat een oproep beantwoord wordt. 

Dat gebeurt in volgorde van binnenkomst. Cliënten weten dus van 

tevoren niet door welke ADL-assistent zij geholpen zullen worden. 

Informatie over
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