WELZIJN IN DE ZORG
OVER EEN GROOTS VAK EN DE KLEINE DINGEN…

‘Wat maakt dat jij elke dag weer met energie je bed uitkomt
om naar je werk te gaan?’ Deze vraag werd mij laatst gesteld
en staat ook centraal in dit kunstwerkje. In de zorg mogen
werken, is een groot goed. We ondersteunen mensen bij de
dingen die zij zelf niet meer kunnen. Daarmee helpen we
hen op weg en blijven zij in staat hun eigen leven te leiden.
Dit betekent dat we een inkijkje krijgen in iemands leven.
Dat is een bijzondere ervaring. Bij ViVa! willen wij de zorg
zo invullen dat iedereen zo goed mogelijk zichzelf kan blijven. Wij vullen aan waar gewenst. Om dat te kunnen doen,
mogen we uitvoerig kennis maken en horen wat iemand
belangrijk vindt. Dat levert mooie ontmoetingen op. In dit
boekje is een aantal van deze inkijkjes beschreven: zo geeft
ViVa! invulling aan de zorg, elkaar leren kennen en uitzoeken
hoe wij elkaar het beste aanvullen. Dat is ook mijn antwoord
geweest op de vraag, waarom ik elke dag weer blij ben dat
ik mijn bijdrage aan de zorg mag geven.
Ik houd van boeken lezen, maar nog mooier is het om te
worden voorgelezen. Echte kennismaking met onze zorgvragers, en ook met de collega’s en vrijwilligers, levert op dat ik
mij soms voorgelezen voel. Ik mag meeluisteren met wat iemand heeft meegemaakt en waar dat toe heeft geleid. Dat
voelt als een groot voorrecht.
Zorg is mensenwerk. Wij hopen dat dit werkje jou inspireert
om een invulling te geven aan persoonlijke zorg en je laat
nadenken over wie de mens achter de zorgvrager is.
José van Vliet
Voorzitter raad van bestuur

“Aan welke kant stap jij uit bed? Ik rechts.
Het lijkt iets kleins maar het is zo belangrijk
om je thuis te voelen wanneer je in een huis
van ViVa! komt wonen. Ik vind het mooi om
te zien dat we nu meer aandacht hebben
voor de gewoontes van onze bewoners.
Hoe gek we ze soms ook vinden”.

Bij ons loopt het project Music
and Memory, waarbij bewoners
MP3 spelers krijgen met hun
voorkeursmuziek. Een bewoner
met dementie geboren in Indonesië, hoorde sinds tijden weer
Ajoen Ajoen, zong dit lied spontaan uit volle borst mee en kreeg
hier tranen van in zijn ogen.
Vervolgens vertelde hij hoe lekker het eten is in Indonesië en
hoe mooi het weer, de positieve herinneringen kwamen gelijk
boven en zijn stemming was meteen helemaal goed.

Larisa Hebels, Senior HRD Adviseur

Jolijn Bakker, Muziektherapeut

Welzijnsmomenten ervaar ik bij de schilderclub over zingevingsthema’s voor dementerenden.
Mensen die onrustig zijn, moeilijk gevoelens onder woorden kunnen brengen, schilderen over
tijd, engelen en vrijheid. Een vrouw schilderde bij het thema engelen haar dochter, omdat die
zoveel voor haar betekende. Een andere engel was een overleden partner, die nog steeds ervaren werd in het dagelijkse leven. En in dit soort reflecties schuilt voor mij een grote schoonheid.
Dan zijn deelnemers niet meer dement. Maar gewoon zoals ze zijn.

Voor mij is welzijn in de zorg het
met persoonlijke aandacht zorgen
voor een fijne woonplek voor iedere
cliënt, waar passende zorg en ondersteuning gegeven wordt. Vanaf een
afstand proberen wij een overplaatsing zo prettig mogelijk te maken,
rekening houdend met persoonlijke
wensen. Soms verhuist er een huisdier mee, en soms doe je er alles aan
om iemand in hetzelfde verzorgingshuis als haar zus te plaatsen. Het zit
voor ons vaak in de kleine dingen,
die voor de cliënt heel groot zijn.

Ben Rumping, Geestelijk Verzorger

Denise Robers, Zorgbemiddelaar

De meeste opa’s en oma’s zien hun kleinkinderen regelmatig. Echter is dat niet
voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom
is het extra mooi dat wij voor een bewoner het contact met haar kleinkinderen
konden herstellen. Heel erg waardevol.
Welzijn zit ook in het contact met het eigen sociale netwerk.

Het is zo fijn om te zien dat mensen
lichtjes in hun ogen krijgen als je met
ze praat over herinneringen die spontaan naar boven komen. Zoals laatst
mijnheer S. helemaal opleefde toen
we het tijdens het helpen ineens over
zijn ‘ondeugende’ tijd in de scheepvaart hadden. Ik vind het elke keer
weer leuk om te zoeken naar dat wat
mijn cliënt laat stralen. Oude mensen
waren ook eens jonge mensen.

Jamilee van Eijsden, Maatschappelijk Werker

Imran Yollu, Helpende Zorg & Welzijn

Wanneer ik naast aandacht voor het
eten ook steeds even aandacht kan
hebben voor onze bewoners, zie ik
veel blije gezichten in het restaurant.
Iedereen is anders. En naar alle wensen luisteren en kijken of je er iets
mee kan doen, maakt mijn werk elke
keer uitdagend. Zo was laatst de
heer Pieterse jarig en heb ik samen
met mijn collega’s een verjaardagsmenu gemaakt voor de hele familie.

Ik vind het bijzonder wanneer je bij een
‘onrustige’ dementerende bewoner
een cd aanzet met haar lievelingsmuziek en dan ziet dat er een grote glimlach naar voren komt en zij de ogen
sluit om af te dwalen in haar gedachten.

Kevin Arens, Horecakok

Jennifer Snijder, Medewerker Welzijn plus

Voor mij is het gevoel van waardering belangrijk wanneer ik de mensen
hun handen verzorg en zie hoe blij ze
daarvan worden en weer met een lach
weggaan. Een aanraking doet veel
goeds. Ik bedenk me weer hoe fijn het
is om tijd voor iemand te maken.
Marijke Rutten, Vrijwilliger

Welzijn is voor mij ook ‘motiveren’
en ‘grenzen verleggen’. Sinds een
paar dagen verblijft mevrouw op
de geriatrische revalidatie afdeling, na een ongelukkige val thuis.
Ze is angstig, maar wil graag weer
zelfstandig leren lopen. Na enige
motivatie lopen we samen voor het
eerst van haar slaapkamer naar de
huiskamer van de afdeling. Daar
krijgt ze spontaan een warm onthaal met de nodige complimenten
van mederevalidanten. Mevrouw is
zo trots; ‘morgen weer zuster? ’
Lisa Zuidweg,
Verpleegkundige niveau 5

Mijn welzijnsmoment met de bewoners is
het moment dat ik de foyer opfleur in een
speciaal thema en daar dan direct leuke,
enthousiaste reacties op krijg.

Een bewoner met de ziekte van
Parkinson is erg angstig tijdens de
verzorging. Nu heeft zij een beleefpop met het gewicht van een baby
en is ze minder schrikkerig en bang.
Ze pakt niet de hele tijd het bed of de
broek van de verpleegkundige vast
en is goed te verzorgen. Ze ligt en zit
geborgen met de pop in haar armen.

Annemarie Niesten, Gastvrouw Foyer

Caroline Kuit, Ergotherapeut

Mevrouw liep wekelijks naar de markt. Helaas redt ze dat nu gewoon niet meer. Maanden later vertelde ze me dat ze de markt zo vreselijk miste. Ze zou er dolgraag nog
een keer naar toe willen, maar haar kinderen hadden geen tijd of woonden te ver
weg. Op een vrijdag heb ik mevrouw opgehaald met de rolstoel en we zijn heerlijk
samen de markt over gegaan. Zowel zij als ik hebben hier enorm van genoten. Ze had
een grote glimlach op haar gezicht en tassen vol met boodschappen.

Het contact met de cliënt op de GRZ is maar kort. Juist
dan is het van belang om iemand snel goed te leren kennen, zodat je kunt werken aan doelen die persoonlijk en
echt belangrijk zijn voor die cliënt. Dus niet werken aan
‘verbeteren van de mobiliteit’, maar zorgen dat iemand
de twee treden van zijn caravan weer op kan, zodat hij
de hele zomer weer kan genieten op de Veluwe.

Saskia Willems, Verzorgende IG & Welzijn

Sabrina Winkelaar, Specialist Ouderengeneeskunde

Door mijn werk op de ICT afdeling ontmoet
ik elke dag weer nieuwe collega’s die ik kan
helpen met een antwoord vinden op hun
vraag. Op deze manier is er veel te geven,
leer je verschillende mensen kennen en kan
je echt oplossingen bieden.

‘Ik kijk er iedere week weer zo
naar uit om naar de beautysalon te gaan. Het is er altijd
gezellig en ik vind het heerlijk om tijdens de verzorging
van mijn handen even bij te
kletsen. Ik kan het zelf niet
meer helaas en ben heel
dankbaar dat de vrijwilligers
goed voor mijn handen en
nagels zorgen.’

Marnix Ambtman, ICT Medewerker Servicedesk

Ria Mors, cliënt

Eén van mijn welzijnservaringen is het
moment dat ik een vraag kreeg van een
bewoner op de pg afdeling. Mijnheer was
pas in huis en wilde zo graag een dvd speler aangesloten hebben op zijn tv om foto’s en films te kunnen kijken. Tijdens het
afspelen van de eerste dvd zag ik zoveel
blijheid in de ogen van de bewoner. Voor
zulke momenten doe ik het graag.
René Bloemhof, Huismeester

De mooiste voorbeelden van welzijn in de zorg zie ik als ik kom observeren. Als ik zie hoe
de verzorgende de rots in de branding is voor de cliënt, midden in de hectiek van alledag.
Ik herinner me een mevrouw, die door een delier angstig en verward was, bij vlagen echt
niet meer wist wat ze moest. De verzorgende nam haar hand, maakte oogcontact, vertelde
haar heel rustig wat ze mocht doen en dat ze het goed deed. Ik zag haar ontspannen. Ze
voelde zich veilig, ook al was het misschien maar voor even. De warmte en genegenheid
van zo’n moment zijn moeilijk in woorden te vatten, maar raken me elke keer weer als ik
het zie. Ik heb er grote bewondering voor. Layla Leerschool, Psycholoog

Aan deze speciale uitgave van ViVa! Zorggroep werkten mee:

Bij sommige cliënten die naar het KIC (Klant Informatie Centrum) bellen met de vraag hoe laat de thuiszorg komt, gaat het
informeren net iets verder…. Je hoort soms de kwetsbaarheid
al aan de toon van de cliënt. Dat maakt het werk ook zo goed
en afwisselend: je kunt even vragen wat deze dag brengt of hoe
het met ze gaat. Een wereld van verschil. Persoonlijk contact is
niet altijd mogelijk maar in een aantal gevallen kan telefonisch
contact echt iets bijdragen aan iemands gevoel van ‘wel’zijn.
Yolande Kwantes, Projectmedewerker KIC

Annemarie van der Linden, Mikaela Lukic (redactie, productie)
Caroline Meijers (vormgeving) Cees Rutten (fotografie)
Met dank aan alle medewerkers voor hun inbreng.
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