Mensen
met
aandacht

Meander Mensen is een zorgspecial van
MeanderGroep tijdens de coronacrisis.

Annette Coolen

Soms voelt het leven weer even normaal. Als je buiten op een
bankje zit in de natuur en de vogels hoort fluiten alsof er niets
aan de hand is. Voor niet iedereen is zo’n mijmermomentje
weggelegd. Onze bewoners zitten veelal binnen en mogen geen
bezoek ontvangen. Medewerkers draaien lange dagen uitgerust
met mondmaskers en gezichtsschermen.

Deze uitgave is op
7 mei jl. in druk gegaan.
Bij het lezen van het magazine
kunnen enkele maatregelen
ingehaald zijn door
de actualiteit.

In een wereld waarin het coronavirus om ons heen waart, stond het maken van

MeanderGroep heeft alle soorten zorg in huis.
Van thuiszorg tot een tijdelijke opname in een
logeerhuis of zorg in een wijkzorgcentrum of
verpleeghuis. Als u zich aanmeldt als abonnee van
Meander eXtra kunt u ook nog eens gebruikmaken
van een uitgebreid pakket aan cursussen, diensten
en aantrekkelijke kortingen. Meander eXtra heeft
ruim 46.000 abonnees in Parkstad.

een nieuwe editie van Meander Magazine ergens onderaan onze prioriteitenlijst.
We waren vooral bezig met het informeren van medewerkers over alle richtlijnen en het op de hoogte houden van klanten, bewoners en familieleden.
Maar toch bereikten ons steeds weer mooie verhalen. Over verbondenheid,
omgaan met tegenslagen en samen de schouders eronder. Verhalen die ons,
in een nagenoeg lege kantoortuin, erg raakten. Voorzichtig polsten we het
bij elkaar. Misschien toch goed om een magazine uit te geven? Juist nu!
Want al die extra inspanningen en die hartverwarmende zorg die vanuit
onze locaties en bij mensen thuis wordt verricht, mag toch eigenlijk niet

Klantenservice MeanderGroep

T 0900 699 0 699

Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur

onzichtbaar blijven?

Correspondentieadres
We waren er dus al gauw uit. Pakten onze telefoons en begonnen te bellen.
We spraken met slachtoffers van het virus, met bewoners en naasten over
andere manieren van contact maken en praatten vooral ook met medewerkers
die in deze zorgelijke tijd alle zeilen bijzetten om onze klanten en bewoners

Postbus 2690, 6401 DD Heerlen

marcom@mgzl.nl
www.meandergroep.com

van de beste zorg te voorzien. En dat doen ze met verve. Dit magazine is dan
ook vooral een eerbetoon aan hen. We zijn trots op al onze collega’s!
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is als specialist Ouderengeneeskunde binnen Meander
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Verzorgende herstelt van coronavirus
“Mijn zorghart klopt om weer te gaan werken”

Door extra op
te leiden wordt
werkdruk verdeeld
“Mooi dat we deze kans krijgen”

Dat oud worden een kunst is,
wist u waarschijnlijk al wel. Onze
kunst zorgt er dan weer voor dat u
op de meest comfortabele manier
kunt genieten van uw derde jeugd!
Wij staan klaar om samen met u
uw favoriete ruimte aan te passen
aan uw persoonlijke wensen en
standaarden.
Kortom: Elkaar samen
inspireren met 1 collectief doel:
Care for Comfort!

tandprotheticus
Daniël van der Zwaag
tandarts
Susann Ritter

14 JAAR IN
LANDGRAAF

• Klikgebit, kunstgebit op implantaten
• Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg
• Aanpassen van uw kunstgebit
• Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK

Kerkberg 2a 6374 ES Landgraaf • Tel. 045-533 33 55 • www.pro-tand.eu
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Ongelooflijk trots
‘Het leven is te mooi om altijd binnen te zitten’. Met die quote

Dat heeft ons doen besluiten deze special te maken over

openden we de laatste editie van ons Meander Magazine.

onze zorgtoppers. Omdat zij het verdienen om in de schijn-

Hoe anders ziet de wereld er nu uit… Ondanks dat de zon

werpers te staan. En omdat wij als raad van bestuur zo

schijnt en de natuur op z’n mooist is, kunnen onze bewoners

ongelooflijk trots zijn en dat graag aan u als inwoner van

niet naar buiten. Kleinkinderen mogen niet op bezoek bij

Parkstad willen laten zien.

hun opa of oma. Er wordt gezwaaid vanaf de balkons en
bijgepraat via tablets. Dit is natuurlijk niet de warme zorg

We wensen iedereen in deze onzekere periode veel warmte.

die wij als zorgorganisatie voor ogen hebben.

Blijf gezond en blijf aandacht voor elkaar houden!

En toch voelt het warm. Als je kijkt naar onze medewerkers,

Jack Jansen (r) en Michael Ehlen (l)

hun tomeloze inzet, hun onvermoeibaarheid en drang om

Raad van Bestuur MeanderGroep

te helpen. Juist nu. Wij zijn daar onvoorstelbaar trots op!
Want ook zij hebben hun angsten en onzekerheden. Maar
ze staan klaar, dag in dag uit. In de huizen, in de thuiszorg,
de hulp bij het huishouden…
Als u dit nummer leest, begrijpt u waarom deze kanjers
kozen voor de zorg. Omdat het zorgen in hun bloed zit verankerd. Iedereen wil zijn of haar steentje bijdragen in deze
onzekere tijd.
En dan de initiatieven van mensen en ondernemers om ons
heen! De bakkers die vlaaien brengen, bloemisten die met
bosjes tulpen wat vrolijkheid brengen en muzikanten die
buiten optredens verzorgen. Of de buurtkinderen die brieven
maken voor bewoners en met krijttekeningen hun steun
betuigen. En het gaat door. Elke dag weer voelen we dat we
er niet alleen voor staan.

“Het is
een heftige,
bijzondere
tijd.”
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Tekst: Harriët Blaas
Fotografie: Anne Jannes

verpleegkundige Coronateam Meander Thuiszorg
Annette Coolen, verpleegkundige bij Meander Thuiszorg in Landgraaf, heeft nauwelijks geaarzeld toen
er binnen Meander twee speciale thuiszorgteams werden opgericht voor mensen die besmet zijn met
het coronavirus of daarvan verdacht worden. Deze teams ontlasten de ‘gewone’ thuiszorgteams en beperken
voor andere klanten de kans op besmetting.
Beide teams bestaan uit zeer gemoti-

heid.” Ze vertelt over een mevrouw die

Maar mensen kunnen dat meestal wel

veerde medewerkers die, net als Annette,

coronaverdacht was en die ze verzorgde.

waarderen. Ik neem ook de tijd om

bewust voor dit werk gekozen hebben.

Haar dochter was er en ze vroeg haar

samen met hen terug te kijken naar de

“Vanaf het begin draait het prima. We

waar haar vader was. Die bleek boven

periode dat het coronavirus toesloeg

zijn meteen goed toegerust met per-

in bed te liggen met griep. Annette

en vast te stellen hoeveel winst ze al

soonlijke beschermingsmiddelen en

vroeg of ze ook even naar hem mocht

geboekt hebben in hun herstelproces.

uitgebreid geïnstrueerd. Als ik ergens

kijken. Ze dacht meteen ‘dat kon wel

In de thuiszorg sta je er, anders dan

tegenaan loop, kan ik dat melden. Ik

eens corona zijn’. Een week later was

bijvoorbeeld in het ziekenhuis, alleen

heb me nog nooit zo gehoord gevoeld

de man overleden. Zijn vrouw bleek

voor. Maar ik heb top-collega’s achter

als nu het geval is. Dat voelt heel goed

niet besmet.

me waarop ik terug kan vallen als ik

binnen Meander.”
Het werk in het coronateam is heftig
en totaal anders dan voorheen, is de
ervaring van Annette. “Maar nog nooit
is onze hulp zo welkom en zo hard nodig
geweest.” Haar verhalen onderstrepen
dat. “Mensen met corona zijn heel erg
ziek en het ziekteproces verloopt zo
snel. Je ziet mensen soms onder je handen wegglijden. Het maakt je super alert.
Je bent met 10 dingen tegelijk bezig.

hulp nodig heb, om te sparren of om

“Ik vind dat iedereen
recht heeft op goede
zorg en daarnaast houd
ik wel van een uitdaging.
Bovendien woon ik
alleen, dus is er geen
kans dat ik huisgenoten
besmet.”

Een hoog-laag bed, soms extra zorg van

stoom af te blazen als ik een rotdag
heb gehad.”
Hoe lang ze dit werk nog blijft doen,
weet Annette niet. “Niemand weet,
wanneer alles weer normaal is.
Hoewel... normaal. Ik vind dat we als
samenleving veel geleerd hebben.
Deze periode zorgt voor een enorme
verbondenheid. Ik heb regelmatig
kippenvel. Bijvoorbeeld toen mensen
applaudisseerden voor de zorg; bij de

het Meander Thuiszorg Highcare Team

Wat doen dergelijke ervaringen met

SIRE spotjes op tv over de waardering

dat gespecialiseerde zorg kan leveren,

je als zorgmedewerker? Annette: “Ik

voor vitale beroepen zoals vakkenvullers

familie gerust stellen, je eigen bescher-

denk wel eens ‘waar ben ik mee bezig’.

en schoonmakers; als kinderen hun

mingsmiddelen en nog veel meer.”

Maar als het even niet mee zit, probeer

tekeningen en knutselwerkjes bij oude-

Vooral de familie is vaak echt in paniek,

ik me samen te pakken en de draad

ren in de straat in de brievenbus stop-

vertelt Annette. “Geen wonder want

weer op te pakken. Uit ervaring weet

pen. Maar ook omdat het ommetje in

het treft soms mensen die tot dat mo-

ik dat mensen, hoe moeilijk dat soms

de buurt weer helemaal terug is. We

ment geen zorg nodig gehad hebben.

ook is, toch graag duidelijkheid willen

staan meer stil bij wat we zien, ruiken

Ze weten vaak niet wat hen overkomt

over hun situatie. Ik zeg de dingen, zoals

en voelen. Ik hoop dat mensen dat blijven

en wat ze moeten doen. Ik zie heel veel

ik ze - vanuit mijn ervaring - zie. Dat

vasthouden. Dan heeft het coronavirus

machteloosheid, verdriet en eenzaam-

is niet altijd even prettig om te horen.

toch ook iets goeds gebracht.” •

INFOTORIAL

‘GROOT AANTAL SCOOTMOBIELEN, UIT VOORRAAD
LEVERBAAR EN GRATIS THUIS AFGELEVERD’
‘Hoe gaat Mobiliteitswereld om met het Coronavirus?’ vragen we aan Vincent Snijders, de eigenaar van de grootste hulpmiddelenwinkel in de Euregio. ‘We hebben de winkel open, echter de deur is op slot. De klanten bellen
aan en we laten maar één klant met maximaal 2 begeleiders binnen. Na het vertrek wordt alles weer ontsmet
voordat de volgende klant binnen kan. En de klanten hebben de mogelijkheid een privé afspraak te maken, buiten
de openingsuren. Dan is er niemand anders binnen, behalve de adviseur. We volgen de richtlijnen van het RIVM.’
Mobiliteitswereld ligt op een makkelijk bereikbare zichtlocatie aan de Rijksweg Zuid in Sittard. Buiten kunt u gratis
parkeren op de royale parkeerplaats, die tevens als testbaan voor scootmobielen en rollators dienstdoet. Binnen
kijk je je ogen uit, want er staan vele honderden hulpmiddelen overzichtelijk gepresenteerd. U kunt ze stuk voor
stuk uitproberen en er zijn zowel binnen als buiten testbanen. Met name het grote aantal scootmobielen springt
in het oog. Ze blijken allemaal uit voorraad leverbaar en
worden gratis thuis afgeleverd. ‘Vooral de service, de grote
keuze en het feit dat je hier alle producten uit kunt proberen spreekt klanten aan’, vertelt Vincent. ‘Er zijn hier
producten voor elke beurs. Het loopt van tweedehands,
eenvoudig, middenmoters tot absolute topproducten.
Onze medewerkers zijn geen verkopers maar adviseurs, die
samen met de klant nadenken over het meest geschikte
product. We bieden een uitstekende service en nemen alle
tijd voor onze klanten. Het is mijn ervaring dat tevreden
klanten vanzelf weer terugkomen.’
BONENKOFFIE EN VERSE CAKE
‘Iedereen is hier ook welkom voor onderhoud, ook als je de
hulpmiddelen niet hier hebt gekocht’, vertelt Vincent. ‘Er is

Verkoop-adviseur Marisia informeert klanten.

altijd een monteur in huis en dat betekent dus meestal: klaar
terwijl u wacht. Mensen die eenmaal de weg kennen naar
Mobiliteitswereld, blijven meestal terugkomen. Ze vinden
het ﬁjn dat ze op één plek terecht kunnen voor alles betreffende hulpmiddelen. U kunt er gewoon binnenrijden of binnenlopen en ontelbare nieuwe en gebruikte hulpmiddelen
uitproberen.’ Voor reparaties of advies kunt u ook altijd zonder afspraak – terecht in deze winkel met liefst zeshonderdvijftig vierkante meter vloerruimte. Tijdens kantooruren
is er altijd een adviseur en een monteur in huis. En de gratis
bonenkoﬃe met zelfgemaakte verse cake staan voor u klaar.
Laat u verrassen en kom eens vrijblijvend kijken.

Rijksweg Zuid 212 | 6134SAG Sittard | Tel 046-7820552
Een trotse directeur-eigenaar Vincent Snijders.

mobiliteitswereld.com
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“Zullen we vandaag eens proberen te beeldbellen?” Mevrouw
M. kijkt me met grote ogen aan. Ik leg de telefoon op tafel en
zie hoe ze ernaar staart. “Met dat ding” vraagt ze verbaasd.
“Ja, u zult het zo gaan zien” zeg ik terwijl ik de telefoon aanzet.
Mevrouw M. woont alleen en heeft geen familie in de buurt.
Haar enige zus is ook behoorlijk op leeftijd en zit net als zij
aan huis gekluisterd. De mantelzorger voor beide dames is
een nicht die in het midden van het land woont. En met die
twee gaan we vandaag beeldbellen.
Aan mij de taak om de voorbereidingen met beide dames
te treffen. Het grote moment is daar. De beltoon gaat over
en na enige tijd verschijnen er drie hoofden in beeld. Ietwat
onwennig scannen ze met hun ogen het beeldscherm af.
“Wat leuk dat ik jullie kan zien” begint mevrouw M. “Wat is
dit eigenlijk voor iets?” “Dit is nou beeldbellen” verklaar ik.
De nicht mengt zich in het gesprek. “Zal ik u even een rondleiding geven door mijn huis, tante?” Ze draait de camera om
voor een tour door de woning. Mevrouw M is vanwege de afstand nooit bij haar nicht thuis geweest en kijkt haar ogen uit.

‘De wereld in
de huiskamer’

“Wat woont ze mooi”, klinkt het al gauw, en dan gelijk onwennig: “Hoe kan dit allemaal? Zien ze mij ook?” “Ja mevrouw, ze zien u ook hoor”, stel ik haar gerust. Het volgende
moment ontstaat er een geanimeerd gesprek tussen mevrouw
M. en haar nicht. “Tegen wie hebben ze het?” mengt de zus
zich in het gesprek. “Tegen ons” roept de nicht en we barsten
allemaal in lachen uit. We sluiten het gesprek langzaam
af en nemen uitgebreid de tijd om naar elkaar te zwaaien.
Ik loop naar de keuken voor een kopje thee. Mevrouw M.
omarmt de warme kop en kijkt me stralend aan. “Wat was
dat leuk om te doen” zegt ze. “Wat was het ook alweer?”
“Beeldbellen” probeer ik nog eens. “Dat kunnen we best
huis van mijn nicht nog nooit eerder gezien” zegt ze dan.
“Wat woont ze mooi hè? En had je dat oude antieke kastje
ook gezien? Prachtig!”
Ze neemt een slok van haar thee en glimlacht weer. Ik lach

Mafalda de Vries werkt als thuishulp bij MeanderGroep. Ze
zorgt in haar werk niet alleen voor een schoon huis, maar
ook voor een stukje sociaal contact. In deze column vertelt
ze hoe ze een van haar klanten aan het beeldbellen kreeg.

ook. Toch mooi hoe technologie de wereld in de huiskamer
kan brengen... •

Tekstbewerking: Carolien Beaujean

nog eens vaker doen”. Ze knikt instemmend. “Ik heb het

“Ongerust zijn is 		
begrijpelijk, maar
laat het niet de 		
overhand nemen”
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Tekst: Marco Heijnsdijk
Fotografie: Anne Jannes

is als specialist Ouderengeneeskunde binnen Meander
nauw betrokken bij de crisis rondom het coronavirus.
“Ik volgde al heel vroeg de ontwikkelingen,” vertelt Guy Vijgen.
“Je krijgt de berichten in de media en het nieuws mee. Omdat het
virus vooral een risico is voor ouderen en mensen met onderliggende lichamelijke problemen, wist ik meteen: we moeten er alles aan
doen om dit buiten onze deuren te houden.”

Toch was het volgens Guy niet gek dat

Opeens was Guy dan ook fulltime met

door zouden krijgen. Wel maak ik me

het virus zich naar Nederland ver-

de crisis bezig: “Mijn dagen bestaan

veel zorgen over onze klanten en be-

spreidde: “Bij vergelijkbare virussen in

tegenwoordig vooral uit heel veel lezen

woners, die erg kwetsbaar zijn voor

het verleden zag je hetzelfde patroon.

over het coronavirus, lijsten bijhouden,

het virus. Daarnaast vraag ik me af

Ze ontwikkelen zich ergens in Zuid-

overleggen met de GGD en het Crisis

hoe het virus zich verder zal verspreiden.

Oost-Azië en komen vervolgens door

Beleidsteam, het adviseren van collega’s

Er wordt verwacht dat naarmate het

vlieg- en ander reisverkeer terecht over

en ga zo maar door.” Door zijn grote

warmer wordt, het virus zal afnemen,

de hele wereld.” Omdat het ging over

rol binnen het crisisteam kan Guy op

maar komt het dan terug zodra het

een onbekend virus was het moeilijk

dit moment geen directe zorg meer

weer kouder wordt? Die vragen blijven

om voorbereid te zijn op de gevolgen.

verlenen. “Natuurlijk maak ik me wel

altijd in je hoofd rondspoken omdat nie-

Guy: “Het is nu vooral handelen naar

ongerust over de patiënten die ik nor-

mand vooralsnog het antwoord heeft.”

bevindingen. Het meest vervelende aan

maal gesproken behandel. Ik ga daarom

Guy sluit af met een boodschap voor ons

dit virus is dat iedereen die ermee in

één dag in de week naar mijn vaste

allemaal: “Wat ik aan u wil meegeven

contact komt, meteen ziek wordt.”

afdelingen. Ook om het team daar ge-

is dat wij er alles aan doen om ervoor

rust te stellen, want die maken zich

te zorgen dat onze klanten, bewoners

Guy is vanuit zijn rol als specialist

natuurlijk ook veel zorgen over de

en medewerkers niet ziek worden. Ik

Ouderengeneeskunde aangesloten bij

situatie.” Guy lacht: “En ik wil natuur-

begrijp heel goed dat u ongerust bent;

de kwaliteitsgroep infectiepreventie.

lijk ook niet dat ze, als de crisis voorbij

laat die ongerustheid alleen niet de

“Ik had dus wel verwacht dat ik veel

is, niet meer weten wie ik ben.”

overhand nemen. Paniek is een slechte

vragen over het virus zou krijgen en er

raadgever. Het RIVM en het Crisis

veel mee bezig ging zijn.” Uiteindelijk

Op de vraag of Guy zich ook druk maakt

Beleidsteam van Meander weten waar

kreeg hij een vaste rol in het Crisis Be-

om zijn eigen gezondheid, reageert hij

ze het over hebben en doen hun uiterste

leidsteam COVID-19. Hierin overleggen

nuchter. “Natuurlijk zorgt het bij mij

best om alles met persoonlijke bescher-

onder andere de leden van de raad van

ook voor een stukje onrust, maar niet

mingsmiddelen zo veilig mogelijk te laten

bestuur, het directieteam en dus ook

zozeer voor mezelf. Ik ben fit en gezond,

verlopen. Weet dat wij daarin vaak nog

Guy, als behandelend arts, meerdere

mijn familie ook. Dus ik ben minder

strenger zijn dan het RIVM. Alles voor

keren per week.

bang dat we er hele erge problemen

uw veiligheid!” •

Door de coronacrisis
werd alles anders

Tiffany Dominie - Mierop
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Tekst: Harriët Blaas
Fotografie: Anne Jannes

Om de veiligheid van zowel klanten als medewerkers maximaal te waarborgen heeft Meander Hulp
Thuis de hulp bij het huishouden bij het begin van de coronacrisis beperkt. Alleen in urgente situaties
kregen klanten nog een thuishulp over de vloer. Een moeilijke maar noodzakelijke beslissing. Pas in
de tweede helft van april, toen er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar waren,
werd deze hulp, in overleg met de gemeenten, weer stap voor stap opgepakt. Twee thuishulpen vertellen
over hun ervaringen.

Tiffany Dominie - Mierop (41 jaar)
Noodgedwongen thuis achter de
telefoon

zorgverleners werken. Nu zit ik dus

tot verzorgende IG maar vond die toch

thuis. Het enige wat ik nog wel kan

te theoretisch. “Ik had 4 dagen school

doen, zijn de wekelijkse telefoontjes

en maar 1 dag stage en juist dat laatste

Al bijna 20 jaar werkt ze met veel

met mijn klanten. Even vragen hoe het

vond ik het allerleukste.” Haar moeder

plezier in de hulp bij het huishouden,

met ze gaat. Sommigen hebben prima

wees haar op de mogelijkheid te gaan

maar dit beroep was niet haar eerste

ondersteuning van mantelzorgers, maar

werken als thuishulp bij Meander en

keuze. “Ik zat op de kappersopleiding,

anderen zijn heel emotioneel. Dan

dan gebruik te maken van de door-

toen ik op jonge leeftijd zwanger werd.

probeer ik hen te troosten en te bemoe-

groeimogelijkheden. Het werken in de

De thuiszorg bleek het best te combi-

digen en dat valt niet mee, zo door de

hulp bij het huishouden beviel prima.

neren met de uren dat mijn kind op de

telefoon. Verder help ik de teamonder-

“Ik ontdekte hoeveel ik kon betekenen

crèche zat”, blikt Tiffany, werkzaam in

steuner als er klanten gebeld moeten

voor mensen, vooral door een praatje

de hulp bij het huishouden in Nuth, terug.

worden.”

te maken.”

Tiffany wil niets liever dan weer aan

Na 5 jaar was Chelsea er begin dit jaar

de slag gaan. “Ik doe mijn werk heel

aan toe om verder te leren. Zij is in

Het coronavirus verandert veel in

graag en daarnaast geeft het me ritme

februari met de opleiding tot helpende

de samenleving, zo ook voor Tiffany.

en structuur en dat heb ik echt nodig.

plus gestart. De bedoeling was om

“De hulp bij het huishouden is helaas

Ik moet er nu voor waken dat ik tot

1 dag per week naar school te gaan

stopgezet. Ik had nog wel 3 urgente

niets kom. Ik hoop dat de coronacrisis

en 1 dag per week stage te lopen bij

klanten bij wie ik de noodzakelijke

snel voorbij gaat.”

Meander Thuiszorg. Daarnaast zou ze

“Maar het werk beviel zo goed dat ik
ben blijven plakken.”

ook nog wat uren blijven werken als

werkzaamheden deed. Maar dat mag

thuishulp. Maar door de coronacrisis

van de Gasterieën van Sevagram. We

Chelsea van der Heijden (23 jaar)
Door coronacrisis met een
sneltreinvaart de zorg in

moeten natuurlijk het risico op besmet-

Afkomstig uit een echte zorgfamilie

“De school is dicht en de hulp hij het

ting zo klein mogelijk houden. Je mag

was de beroepskeuze voor Chelsea

huishouden is tijdelijk stop gezet om

in deze periode niet bij 2 verschillende

niet moeilijk. Zij koos voor de opleiding

het risico op verspreiding van het

ik niet meer doen omdat ik een kleine
bijbaan heb als medewerker in een

liep alles anders.

>
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virus te voorkomen. Ik werk nu al mijn

woordelijkheid, zo alleen in de zorg.”

beslaat steeds. Maar ik ben er natuurlijk

uren in de thuiszorg. Ik heb een eigen

Werken in de thuiszorg tijdens de

blij mee, voor mijn klanten en voor

route met klanten die ik help bij de ver-

coronacrisis is zwaar, ervaart Chelsea.

mijzelf.”

zorging. Zij hebben geen hulp bij hun

De mensen zijn blij met de hulp die

medicatie nodig, want dat mag ik nog

je biedt maar tegelijkertijd bang om

Ondanks alles geniet Chelsea van haar

niet zelfstandig. Daarnaast loop ik mee

besmet te raken, ook door ons als

drukke leven. “De combinatie werk,

met collega’s. Ik heb echt een bliksem-

thuiszorgmedewerkers. Daarom is het

school, studie en mijn gezin is pittig,

start gemaakt. Normaal gesproken zou

fijn dat we nu beschermingsmiddelen

maar ik heb nergens spijt van. Als de

ik pas eind juni een eigen route hebben.

hebben. Maar in de praktijk is dat

kindjes wat groter zijn wil ik zeker verder

Ik vind het fijn, want ik leer erg veel.

wel lastig. Vier uur achter elkaar een

Maar het voelt wel als een grote verant-

mondkapje op is benauwend en de bril

doorstromen in de zorg.” •

Noot van de redactie: Hulp bij het huishouden is overal weer opgestart met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verzorgende IG Judith Offermans
laat bewoonster nog één keer skypen
Een bewoonster van de Lückerheide

Het was een heel mooi en tegelijk ook

ging hard achteruit. Judith Offermans,

droevig moment. Al die tijd bleef me-

pas heel recent in het bezit van haar

vrouw met haar blauwe ogen richting

diploma Verzorgende IG, zag het met

het scherm staren. Die ogen leken

lede ogen aan. “Hoe erg was het dat

steeds groter te worden bij het horen

juist nu haar familie niet langs kon ko-

van de stem van haar nicht. Die nicht

men”, blikt Judith terug. “Ik wilde, nee

vertelde op haar beurt van alles en

ik moést iets doen. Daarom besloot ik

gaf handkusjes. Je merkte dat het hen

haar nicht, die veel voor haar betekent,

beiden veel deed.”

te bellen en te vragen of ze via de
webcam contact kon opnemen. Dat zou
vast enige verlichting geven. En ik had
een soort voorgevoel... het kon morgen
namelijk helemaal anders zijn…”

“Ik zag haar ogen
steeds groter worden”
Toen het gesprek was afgerond vroeg
ik aan mevrouw of zij het fijn vond, me-

“Ik had zo’n voorgevoel
dat het morgen wel
eens te laat zou zijn”

vrouw knikte en dat kleine gebaar was
voor mij meer dan genoeg. Ik ging met
een heel goed gevoel naar huis, want
dat is waar je het voor doet. De volgende dag had ik vrij. Een collega liet
me weten dat mevrouw was overleden.

Diezelfde avond werd er geskypt. “Ik

Wat was ik blij dat ik naar mijn voor-

moest mevrouw eerst goed uitleggen

gevoel had geluisterd. Had ik toch nog

hoe het werkte. Dat het toch echt haar

iets voor haar en haar familie kunnen

familie was die ze op het scherm zag.

betekenen in deze zware tijd.” •

Tekst: Carolien Beaujean
Fotografie: Anne Jannes

“Het hulp
verlenen zit
in mijn bloed.”
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Tekst: Harriët Blaas
Fotografie: Anne Jannes

Math Gulpers blikt terug op het Thuiszorghotel in Urmond.
Twee jaar geleden nam Math Gulpers (68 jaar) afscheid als directeur van het cluster Verpleeghuizen bij
Meander. “Ik wilde eerst een pas op de plaats maken en niet direct in een nieuw regime stappen. Dat is
aardig gelukt, vooral door het maken van lange fietstochten, bijvoorbeeld naar Santiago de Compostella.
Maar ik heb altijd gezegd: als ik nodig ben, geef het maar aan.”
Toen in de derde week van maart de

dat ik heel goed met crisissituaties kan

die over het algemeen heel positief

telefoon van Math ging en Meander be-

omgaan. Ik geniet zelfs van de hectiek

waren. Na een verblijf van gemiddeld

stuurder Jack Jansen hem belde met de

die deze met zich meebrengen.”

5 tot 6 dagen gingen de meesten daarna

vraag of hij een beroep op hem mocht

aangesterkt weer naar huis, maar er

doen voor het op te starten Thuiszorg-

Samenwerking

zijn ook mensen overleden. “We deden er

hotel in Urmond, hoefde Math dan ook

Hij heeft in zijn lange loopbaan heel veel

echt alles aan om mensen hier zo goed

niet lang na te denken. “Ik had wel 1

meegemaakt. “Ik ben eigenlijk altijd

mogelijk te laten herstellen. Goede

voorwaarde: geen administratieve rol zo-

positief, maar wat ik hier heb ervaren, is

voeding was daarbij heel belangrijk.

als het maken van allerlei documenten.”

echt uitzonderlijk. In 15 dagen hebben

Maar bij coronapatiënten zijn vaak de

Het werd iets heel anders: Hoofd Zorg

we met z’n allen van niets iets heel

smaak en de reuk aangetast. Daarover

van het Thuiszorghotel. In die rol voelde

moois opgebouwd. Het was één groot

ging dan een diëtiste in gesprek met

hij zich als een vis in het water. Inmiddels

feest om te zien hoe iedereen hier sa-

de kok van Van der Valk.”

is het Thuiszorghotel tijdelijk buiten ge-

menwerkt, vanuit Meander, Envida, en

bruik gesteld omdat de reguliere zorg

de thuiszorg van Zuyderland. Het leek

Bewondering

de vraag op dit moment aankan. Maar

alsof ze dit al jaren deden. De mede-

Math was 7 dagen per week aanwezig

Math blikt met plezier terug.

werkers dachten mee en stonden open

in Urmond. Door de week maakte hij

voor veranderingen. Maar ook het per-

lange dagen, in de weekenden werkte

Hectiek

soneel van Van der Valk steunde ons

hij zo’n 4 uur per dag. “Ik moest grip

Het is echt niet zo dat hij zich de afgelo-

geweldig. ” Zuyd Hogeschool was even-

krijgen op alles en dat kostte tijd. Er

pen jaren ook maar een moment heeft

eens betrokken bij het Thuiszorghotel.

waren heel veel vragen te beantwoorden.

verveeld, maar het hulp verlenen zit

“De stagiaires (2de en 4de jaars stu-

Zo vlogen de dagen voorbij. Tussen de

bij Math in het bloed. Het begon lang

denten) die hier aan hun stage begonnen,

middag nam Math de tijd om te lunchen

geleden met een opleiding tot zieken-

waren heel positief over de wijze waarop

met de medewerkers. “Als het kon

verzorgende, gevolgd door de opleiding

ze werden opgevangen. ”

buiten in het zonnetje. We hadden dan

tot verpleegkundige, de lerarenopleiding,

mooie gesprekken, bijvoorbeeld over

een masteropleiding verpleegweten-

Tevreden

wat dit werk met je doet. Veel collega’s

schappen en zijn promotie op het proef-

Ten tijde van dit interview schommelde

hier werkten normaliter in de thuiszorg.

schrift over het niet meer vastbinden van

de bezetting van het Thuiszorghotel zo

Die zijn heel veel hectiek en spanning

mensen met dementie. Altijd combi-

rond de 30 cliënten. Ook deze mensen

gewend, ervaarde ik. Ik kreeg steeds

neerde hij zijn studie met een fulltime

ervaarden die positieve sfeer, zo bleek

meer bewondering voor deze zorgver-

baan in de zorg. “Ik weet van mezelf

uit gehouden tevredenheidsonderzoeken

leners.”•
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Duurzaam Comfort in elk seizoen
Het klimaat is helaas niet zo stabiel meer als vroeger. Warme
(voor)zomers en koude winters zijn aan de orde van de dag.
Wilt u voorkomen dat u binnen uw woning last heeft van
hoge of lage temperaturen (of schommelingen), dan biedt
een airconditioninginstallatie/warmtepomp u wellicht een
gezonde oplossing. U heeft dan een stabiel en gezond
binnenklimaat (koele zomers en warme winters!) ongeacht de
sterke schommelingen die tegenwoordig buiten plaatsvinden.
Willems Klimaat- & Koudetechniek (Beek) onderscheidt zich
met name door:
• Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid en meer dan 45 jaar
ervaring!
• Duurzame toepassing voor koelen en verwarmen
(energiebesparend)
• Enthousiast en deskundig team met vakkundig advies en
scherpe prijzen
Wij maken maatwerkoffertes waarbij wij uw wensen en eisen
vertalen in een individueel advies. Hierbij maken wij gebruik
van de nieuwste duurzame technieken van diverse fabricaten.
Dit individueel advies verzekerd u van een complete unieke
projectaanbieding op maat, een concurrerende prijsstelling
en een uitstekende Service en nazorg.

Weer comfortabel
eropuit!
Natuurlijk willen we er allemaal weer opuit,
zodra dat verantwoord is en de overheid hiervoor
groen licht geeft. We kijken uit naar dat moment.
Heeft u last van uw voeten? Blijf niet rondlopen
met pijn en vraag ons advies! Er zijn veel
oplossingen om comfortabel te lopen.

U zit er dus altijd comfortabel bij met Klimaat op maat!

Bel voor een gratis voetencheck (045) 531 16 81
of kijk op www.footcare.nl.

T: 046-4360309 | willems@airco1.nl | www.airco1.nl
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Tips van de
psycholoog
Hoe om te gaan met gevoelens zoals
angst en stress in deze periode?
Angst, verdriet en boosheid zijn hele normale reacties op de abnormale situatie waarin we ons nu bevinden.
Selma Coumans, basispsycholoog in opleiding binnen MeanderGroep, ziet dat in de dagelijkse praktijk.
“Wat wij als psychologen proberen uit te dragen is dat het niet erg is als je je even niet goed voelt. Die
gevoelens mogen er zijn.”
Wees extra begripvol

te beperken tot wat echt relevant is voor u. Dit kunt u doen

Net zoals u momenten hebt waarop het voelt alsof alles

door bijvoorbeeld alleen het acht uur journaal te bekijken

even tegen zit, is het ook belangrijk te realiseren dat de

of op een vast moment van de dag de website van het RIVM

mensen om u heen het ook moeilijk kunnen hebben. Toon

kort te bezoeken.

begrip voor de gevoelens van een ander, omzeil een mogelijke
discussie en vergeef wat sneller.

Controleer hetgeen u kunt controleren
Het is een onzekere tijd nu en dat kan overweldigend voelen.

Plan uw dag de avond van tevoren

Probeer daarom te zoeken naar iets wat u wel kunt con-

Zorg voor structuur en een routine in uw dag. Plan de tijd

troleren. U kunt gezond eten, lichaamsoefeningen doen, de

waarop u op staat, naar bed gaat, eet, eventueel werkt, tijd

maatregelen opvolgen, of elke dag online sociaal contact

voor het nieuws, tijd om voor uzelf te zorgen en ontspanning.

maken.

Zodra u een routine hebt gevonden, zult u merken dat de
dag een stuk prettiger verloopt.

Focus op het positieve
Een kaartje sturen aan iemand die het kan gebruiken bij-

Kleren maken de man (of vrouw)

voorbeeld. Iets goeds doen voor een ander geeft uzelf ook

Doe de kleren aan voor de dag die u wilt beleven. Door te

een goed gevoel.

douchen, uzelf te verzorgen en door nette kleurrijke kleding
aan te doen voelt u zich ook beter.

Waar bent u dankbaar voor?
Oefen regelmatig met dankbaarheid. Neem een time-out

Beperk berichtgeving tot een vast moment

en bedenk drie dingen waar u nu dankbaar voor bent. Door

Beperk de tijd dat u bezig bent met gesprekken en bericht-

bezig te zijn met dankbaarheid kunt u niet anders dan

geving over corona. Probeer de informatie die u binnenkrijgt

focussen op positieve gevoelens. •

Selma Coumans schreef een verhaal voor jonge kinderen vanaf 6 jaar over het coronavirus.
Kunstdocente Moniek op den Camp maakte de illustraties. Selma: “Het is voor jonge kinderen best moeilijk
om deze veranderingen te begrijpen. Met ons verhaal hopen we een stukje onrust weg te nemen.”
Lees en bekijk het verhaal op onze website www.meandergroep.com/over-meander/meander-mensen

“Mooi dat we
deze kans
krijgen”

Yolanda van den Heuvel

Door extra op
te leiden wordt
werkdruk verdeeld
Tekst: Harriët Blaas en Carolien Beaujean
Fotografie: Anne Jannes

Extra handen in de zorg. Het is meer nodig dan ooit. In samenwerking
met Gilde Opleidingen is MeanderGroep gestart met het opleiden
van thuishulpen en zorgassistenten zodat zij in deze tijden van crisis
breder inzetbaar zijn. Thuishulp Stefani en zorgassistent Yolanda
volgden deze ADL-cursus: een spoedopleiding om klanten te ondersteunen bij de dagelijkse verzorging.
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Stefani (27) werkt sinds anderhalf jaar
als thuishulp in Brunssum. Mooi werk,
vindt ze, want werken met mensen
in de zorg is haar passie. Maar ze wil
meer: verzorgende IG worden. Ze solliciteerde en zou in mei starten met de
opleiding tot helpende plus. Vanwege
het coronavirus start deze opleiding
echter pas in september.

“Ik kan niet wachten
om aan de slag
te gaan .”
Omdat ze in deze periode al wilde helpen,
startte ze de uitgebreide ADL-cursus
van drie dagen. Een buitenkans voor
Stefani om al een eerste stap te zetten
richting helpende. “Tot op het laatste
moment heb ik meegedraaid in de
hulp bij het huishouden. Toen die bijna
helemaal werd stopgezet, ben ik met
de cursus gestart. “

Stefani Hömmerich

In de cursus kreeg ze instructies hoe

worden. Stefani weet wat haar de ko-

Hoe kun je bewoners verplaatsen?

ze een aantal standaardhandelingen

mende jaren te doen staat. “Ik vind het

Ergonomisch en hygiënisch werken

moet uitvoeren, zoals steunkousen

fijn dat Meander een werkgever is die

zijn hierbij essentieel. Maar ook: hoe

aantrekken en klanten wassen. Daarna

me deze kans biedt.”

stimuleer je de zelfredzaamheid van

ga je met een collega mee om verder
te leren in de praktijk” legt Stefani uit.
“Eerst meekijken en dan zelf doen.
Ik heb mijn planning nog niet binnen
maar ik kan niet wachten om aan de

“Ik doe een hoop
taken die ik voorheen
niet deed.”

de bewoners? Ik vond het prettig om
me op deze manier verder te ontplooien
en ik merk nu dat ik meer voor de
bewoners en mijn collega’s kan betekenen. Ik doe een hoop taken die ik

slag te gaan. Want wat ik tot nu toe

Met de coronacrisis en daarmee de ex-

voorheen niet mocht doen, zoals het

ervaren heb, vind ik in één woord ge-

tra druk op het zorgpersoneel kregen

daadwerkelijk ondersteunen van collega’s

weldig. Ik voel me bevoorrecht dat ik

ook zorgassistenten de mogelijkheid

in de zorg. Dit behoort nu tot mijn da-

zo mensen een fijne dag kan bezorgen

de ADL-cursus te volgen. Als zorgas-

gelijkse werk. Denk aan een bewoner

in hun eigen omgeving. Want daar gaat

sistenten zijn ze er normaal gesproken

een pyjama aandoen of helpen bij de

het me om. Dat mensen met wat on-

voor een stukje welzijn. Ze geven aan-

toiletgang, maar ook incontinentiever-

dersteuning zo lang mogelijk kunnen

dacht aan de bewoners, maar verrich-

band omdoen of gebitsverzorging. We

blijven wonen op de plek die ze vaak

ten geen zorgtaken. Yolanda van den

vormen op onze afdeling een team en

met bloed, zweet en tranen hebben

Heuvel, werkzaam als zorgassistent in

omdat wij meer kunnen ondersteunen,

opgebouwd.”

wijkzorgcentrum Heereveld, heeft veel

kunnen we ook echt met z’n allen voor

van de training opgestoken. Met name

iedereen klaar staan. Door deze training

Nu in een ondersteunende rol; in

persoonlijke verzorging stond centraal.

heb ik het idee dat ik mijn collega’s beter

september starten met de opleiding

Hoe help je bewoners met eten en

ondersteun. En de opgedane kennis

helpende plus en ooit verzorgende IG

drinken, maar ook bij de toiletgang.

neemt niemand meer van je af.” •

M a a l t i j d e n S e r v i c e & C a t er ing

Een goede maaltijd staat voor
een gezond en gelukkig leven!

Ik ben Lilian Bessems en met mijn man Ron willen wij u
laten delen in onze passie voor voeding en kennis laten
maken met onze ambachtelijk bereide maaltijden die wij
vanaf € 7,75 inclusief bij uw thuis bezorgen.
• Geen abonnement of afnameverplichtingen •
• Bel voor een afspraak 06 - 40 48 10 20 •

Lekker eerlijk eten!

dekeukenbarones@gmail.com • www.dekeukenbarones.nl

komt zorg tegemoet
Voor ouders die in de zorg werken
een speciaal tarief voor opvang vanaf 06:30 uur

Kinder Opvang Parkstad

Werken in een wijkzorgcentrum dat ‘op slot’ is
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Tekst: Carolien Beaujean
Fotografie: Anne Jannes

Ine Geraets (63) werkt sinds 2003 als verzorgende
in wijkzorgcentrum Heereveld dat sinds 14 maart
‘op slot’ is. Geen familie die op bezoek komt, geen
vrijwilligers ter ondersteuning, geen restaurant
waar je lekker kunt lunchen, geen pedicure of
kappersbezoek en geen activiteiten. Wat er wél is,
is saamhorigheid. “We hebben allemaal hart voor
de zaak en ons werk wordt enorm gewaardeerd.
Dit, samen met de dankbaarheid van de bewoners,
is waar je het voor doet.”
Voor Ine en haar collega’s is er sinds de crisis het een en
ander veranderd. Ze werken in kleinere teams en er wordt
zo min mogelijk gewisseld. Hygiënetrainingen volgen ze via
E-learning en verder wordt er van alles uit de kast gehaald
om eenzaamheid bij bewoners te bestrijden. Ine: “We maken
veel muziek op de gangen, maar ook buiten. Daarnaast
krijgen bewoners veel tekeningen, brieven en cadeautjes.
We zorgen voor lekkers op de afdeling, zoals wafels, kroketjes,
en ontbijtjes. Om contact te houden met familie, wordt er
gebruik gemaakt van FaceTime. Dan sta ik soms wel met
tranen in mijn ogen.”
Omdat Ine met een risicogroep werkt, maakt ze zich ook
wel eens zorgen over haar eigen gezin. “Ik zou het vreselijk
vinden als ik het virus in huis haal. Je moet dit echt niet
onderschatten. Ik bezoek mijn schoonmoeder van 94 niet
meer.” Tegelijk valt het Ine op dat de bewoners zelf niet
angstig zijn. “Gelukkig maar. Het lijkt of de bewoners zijn
afgeleid door het coronavirus en andere kwaaltjes daar-

“Soms sta ik 		
met tranen
in mijn ogen”

door negeren. We hoeven veel minder vaak de huisarts in
te schakelen.”
Ine haalt haar energie en motivatie uit de meerwaarde die
ze per bewoner kan leveren. “Ik ben niet alleen verzorgende,
maar ook kapster. Jarenlang heb ik in de kapsalon hier in
Heereveld gestaan. Hier ben ik met de komst van mijn kleinzoon mee gestopt. Ik help bewoners die ik nu verzorg ook met
hun haren als ze dat graag willen. Dat maakt ze zo ontzettend
blij en dankbaar. Dan ben ik ook gelukkig.”
Ine’s verhaal verscheen eerder in andere vorm op
www.geenkwats.com•

“Je ziet veel
verdriet, maar
ook vreugde en
dankbaarheid”

Femke Nix

Van Horeca
Service naar...
Tekst: Marco Heijnsdijk
Fotografie: Anne Jannes

Op de deur van elke Meander-locatie hangt momenteel een poster
met ‘Restaurant gesloten’. Voor bewoners en mensen uit de wijk die
afhankelijk zijn van de restaurants een grote domper. Hoe zit het
met de medewerkers van de Horeca Service, die nu hun normale
werkzaamheden niet kunnen uitvoeren? Zij worden ingezet op andere
plekken omdat Meander alle mogelijke hulp kan gebruiken. Hoe ze
dat vergaat? Drie medewerkers vertellen hun verhaal.

Van de Horeca Service
naar het hospice

gesproken als oproepkracht in het

“Ik had zelf niet verwacht dat de gevol-

Daarnaast volgt ze een opleiding aan

gen ook in Nederland zo groot werden,”

Fontys Hogescholen in Eindhoven. “In

vertelt Femke Nix. Zij werkt normaal

het begin schrok ik er best van. Door-

restaurant van verpleeghuis De Dormig.
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dat het restaurant ging sluiten, zat ik

overgang, van de keuken naar een

vreugde en dankbaarheid.”

opeens zonder werk.” Het duurde uit-

woongroep, maar niets bleek minder

Die dankbaarheid ondervond ze zelf

eindelijk een maand voordat Femke

waar. “Elke dag zorg ik voor het ontbijt

ook toen een bewoner op gepaste af-

gevraagd werd voor vervangende

en de lunch, speel ik spelletjes met de

stand, dat mocht toen nog, een praatje

werkzaamheden. “Daar had ik meteen

bewoners, lak ik nagels en nog veel

kwam maken aan de balie. Het ging al

interesse in, ook al wist ik dat het

meer. Ik had nooit gedacht dat ik dit

snel over muziek. De bewoner vertelde

waarschijnlijk heel ander werk zou zijn.”

in me had. Wat een dankbaar werk is

dat hij vroeger graag zong maar daar

het om de bewoners een leuke dag te

nooit iets mee had gedaan. Hij keek

bezorgen!”

Suzanne met grote ogen aan: “Als ik

Femke werd ingezet als schoonmaakhulp in Hospice De Vlinderhof Kerkrade,

zie wat er hier allemaal voor ons wordt

een plek waar mensen de laatste fase

Na drie weken zelf gerechten voor de

gedaan, vind ik het zo erg dat we niets

van hun leven doorbrengen. Ze vertelt:

bewoners te hebben bedacht, ging

terug kunnen doen.” Voordat Suzanne

“Veel mensen vroegen me of ik dat

ze het de bewoners zelf vragen. “Een

kon reageren vroeg hij: “Zal ik anders

niet heftig vond. Zelf had ik er zo nog

bewoner reageerde volmondig: ‘Poetes,

een liedje voor jou zingen?” Suzanne

niet over nagedacht.” Toch ging ze met

alstublieft!’.” ‘Poetes’ is Limburgs voor

stemde toe en de bewoner begon te

gezonde spanning op weg naar haar

bloedworst. Chantal ging direct aan de

zingen. Suzanne: “Ik kan oprecht ver-

nieuwe werkplek. “Die spanning viel

slag en na twee dagen lag de bloedworst

tellen dat ik enorm onder de indruk was.

meteen van me af toen ik eenmaal

in de pan. Ze vertelt: “Terwijl iedereen

Kippenvel op mijn armen en rillingen

binnen was. Dankzij de huiselijke sfeer

aan het smullen was, zag ik dat de

over mijn hele lijf. Wat was dit mooi.”

van het hospice en de warmte van de

bewoner die om de bloedworst had

Het zinnetje ‘we kunnen niets terug-

mensen om me heen voelde ik me direct

gevraagd maar liefst 8 stukken aan het

doen’ viel meteen in het niet. “Op die

op mijn gemak.”

wegwerken was.” Chantal ging naast

avond voelde ik zoveel dankbaarheid

hem zitten en vroeg of het smaakte.

door dat ene liedje.” Als ze er aan terug-

Als schoonmaakhulp poetst Femke

Hij knikte en bedankte haar. Plots liepen

denkt, wordt ze weer emotioneel: “Het

onder andere de kamers van de gasten.

de tranen over zijn wangen. “Vroeger,”

is een rare tijd voor ons allemaal… maar

“Ik werk in de ochtend, dus als ik de

zei hij zachtjes, “bij ons thuis, aten we

kamers binnenloop zijn ze meestal net

dit elke zaterdag.” Chantal: “Die ge-

wakker. Dan maak ik een praatje met

dachte aan vroeger maakte hem zo

ze. Je merkt dat ze hun verhaal kwijt

emotioneel, dat ik het zelf ook niet

willen. Zeker omdat ook hier bezoek

drooghield. In mijn normale werk ben

beperkt is, voel je dat die behoefte

ik altijd met eten in de weer maar dat

groot is. Ik vind het heel speciaal om

het zóveel emotie los kan maken bij

hun verhalen aan te mogen horen. On-

mensen, heb ik nooit geweten.”

danks dat ik mijn oude werk en collega’s
gaan naar De Dormig, zal ik deze bijzon-

Van de Horeca Service
naar de receptie

dere tijd in het hospice nooit vergeten.”

Suzanne Buck kwam vanuit de keuken

mis en ook zin heb om weer terug te

terecht bij de receptie van wijkzorg-

Van de Horeca Service
naar een woongroep

centrum Firenschat. “In deze tijd is

Chantal Sterk was werkzaam in het

geefluik voor de bewoners en hun

restaurant van wijkzorgcentrum Kling

familie,” vertelt ze. “Familieleden en

Nullet toen ze te horen kreeg dat ze

bekenden brengen de was, bood-

moesten sluiten. Ze vertelt: “Ik werd

schappen, kaartjes, bloemen en van

toen gevraagd om als zorgassistente

alles wat maar een hart onder de riem

te gaan werken.” Het leek een grote

kan zijn. Je ziet veel verdriet, maar ook

de receptie eigenlijk een soort door-

wat een geluk dat ik hier mag werken.” •
Suzanne Buck

optiek aan

‘Same’
Van de Meander-videoclip ‘Same’ is onlangs
een remake gemaakt. Collega’s en bewoners
van MeanderGroep maken samen, op gepaste
afstand achter glas, muziek met elkaar. De clip
is dagelijks op L1 te zien in het reclameblok
rondom het programma Limburg Centraal.

Schoenen op maat gemaakt met
een moderne look, tevens steunzolen en
braces van Push, gratis voet inspectie
en services aan huis, erkend leverancier.
Nobelstraat 25 | 6411EK Heerlen | 045-5742071
www.pouwelsorthopedie.com
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Beweegtips van de
fysiotherapeuten
Fotografie: Anne Jannes

Bewegen is gezond, dat weten we allemaal. De omstandigheden
waarin we nu verkeren maken het alleen iets moeilijker. Hoe kunt u
immers een blokje om of naar de gymvereniging als u niet naar buiten mag? Onze fysiotherapeuten hebben het antwoord. Ook thuis kan
en moet u bewegen om fit te blijven. Daarvoor hebben zij enkele oefeningen opgesteld. De 84-jarige Dick van Lierop uit Brunssum doet
ze voor. Veel beweegplezier!

Bijna-zit en weer staan:
•		Ga voor een stoel staan met de achterkant van uw benen tegen de zitting
		en uw voeten iets uit elkaar.
•		Kijk recht vooruit en focus op 1 punt.
•		U doet nu alsof u gaat zitten maar als u bijna zit, gaat u weer staan.
•		Doe dit 5 keer. Neem ongeveer 30 seconden rust en herhaal de oefening 2 keer.

Knieheffen:
•		Ga staan en til uw been in een hoek van 90 graden op.
•		Zet uw voet vervolgens weer op de grond.
•		Doe dit 5 keer, neem ongeveer 30 seconden rust en herhaal de oefening 2 keer.

Hakken-tenen stand:
•		Ga zitten op een stoel en plaats uw hakken op de grond met uw tenen omhoog.
•		Vervolgens gaat u op uw tenen staan.
•		Doe dit 10 keer, neem 30 seconden rust en herhaal de oefening 2 keer.

Hand- en vingeroefening:
•		Maak een vuist en open de handen weer. Herhaal dit 5 keer.
•		Raak met alle vingers 1 voor 1 de duim aan. Herhaal dit 5 keer.

•		Draai beide handen/polsen 5 keer linksom en 5 keer rechtsom. •
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Toppers achter
de schermen
Van spandoeken tot spontaan applaus. Zorgmedewerkers krijgen in deze periode de erkenning die ze zo
verdienen. Maar achter de schermen werken ook onmisbare collega’s.

V.l.n.r.: Mark Brouwers, Rik Bruinsma, Jacqueline Blättler, Brenda Meijer, Jos Smeets, Marco Heijnsdijk, Anke Pauli, Nicolle Brulls, Remco Theunissen.

Mark Brouwers,
projectmanager Informatisering & Automatisering

Marco Heijnsdijk,
stafmedewerker Marketing & Communicatie

“We hebben in vliegende vaart Familienet in alle wijkzorg-

“Door de steeds veranderende actualiteit moet je constant

centra en verpleeghuizen uitgerold. Een digitaal platform

schakelen. Communicatie van vandaag is morgen alweer

dat families en bewoners dichter bij elkaar brengt.”

achterhaald. Er moet dus snel gehandeld worden.”

Rik Bruinsma,
voorzitter van de kwaliteitsgroep infectiepreventie
en manager wijkzorgcentrum Vroenhof

Anke Pauli,
leerexpert Meander Leren/verpleegkundige

“Het merendeel van mijn tijd ben ik bezig met persoonlijke

je niet fysiek bij elkaar kunt komen? “Dan ga je creatief

beschermingsmiddelen. Bestellingen aannemen, voorraad-

zoeken naar alternatieven. Beeldbellen, kleine klasjes, een

beheer, het uitleveren en zoeken naar nieuwe voorraden.“

digitale eindtoets.“

Jacqueline Blättler,
Zorgbemiddeling

Nicolle Brulls,
office manager Meander Werk

“Schrijnende thuissituaties voor bewoners en mantelzorgers

“Toen de coronacrisis uitbrak werd al gauw duidelijk dat

pakken we met ketenpartners op. We zijn daarvoor ook na

de medewerkers in één team inzetbaar moesten zijn en

kantooruren en in het weekend bereikbaar.”

niet meer konden switchen tussen diverse teams. Dat had

‘Collega’s opleiden en toetsen. Dat is mijn rol. Maar wat als

enorm veel consequenties voor de planning.”

Brenda Meijer,
administratief medewerker thuiszorg
“In een paar dagen tijd hebben we al onze duizend medewerkers

Remco Theunissen,
manager Meander Wonen

uit de thuiszorg voorzien van beschermende middelen.”

“Een hoop werkzaamheden zijn in eerste instantie opgeschort maar die worden nu weer opgepakt. Je wilt niet dat

Jos Smeets,
controller Zorgverkoop
“Kritische vragen vanuit de gemeenten houden ons scherp.
Het is goed om vanuit alle blikvelden naar de crisis te kijken
en samen tot de beste oplossingen te komen.”

er straks andere problemen bijkomen.”
Lees het hele verhaal van deze Meander collega’s op
onze website www.meandergroep.com/over-meander/
meander-mensen
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Recept van
onze diëtiste
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Deze tijd van onrust en verwarring kan invloed
hebben op uw eetlust. We zitten over het algemeen
meer binnen, bewegen misschien minder en eten
wellicht ook anders. Een goede weerstand is
juist nu van belang. Monique Dohmen, diëtiste bij
MeanderGroep, stelde speciaal voor u een gezond
recept samen.

Recept
Blokjes kip met ananas
( voor 2 personen)
- 200 gram kip- of kalkoenfilet of vleesvervanger kip
- 2 eetlepels vloeibare bak en braad of olie
- 1 grote ui
- 200 gram champignons
- 4 stengels bleekselderij (of 200 gram sperziebonen)
- 1 blikje tomatenpuree
- 4 schijven (bij voorkeur verse) ananas
- handje ongezouten cashewnoten
•		Snij de kip of kalkoenfilet in blokjes.
•		Verhit de vloeibare bak en braad of olie in een pan
		en braad de kip/kalkoen goudbruin.
•		Snijd de ui in blokjes. Braad deze 1 minuutje
		met de kip/kalkoen totdat de ui glazig is.
•		Voeg de inhoud van het blikje tomatenpuree toe
		en laat dit al roerend 1-2 minuutjes meebakken.
•		Borstel of was de champignons en snij ze in reepjes.
		Voeg deze toe aan kip/kalkoen-ui mengsel en roer af en toe.
•		Was en schil de selderijstengels en snijd ze in kleine

Geef uw
weerstand
een boost

		stukjes. Voeg deze toe bij het mengel in de pan. In plaats
		van selderij kunt u ook (diepvries) sperziebonen gebruiken .
•		Kook intussen 150 gram zilvervliesrijst volgens aanwijzingen
		op de verpakking.
•		Laat het kipmengsel ongeveer 15 minuten onder af en
		toe roeren bakken. Voeg dan een scheutje water en de in
		stukjes gesneden ananas toe.
•		
Doe de rijst en het kipmengsel op een bord en strooi hier
		een handje ongezouten cashewnoten over.

Een frisse gemengde salade mag uiteraard ook nog hierbij. •
Fotografie: Anne Jannes

Smakelijk eten!

Het recept, aangevuld met voedingsmiddelen van de diëtiste vindt u terug
op onze website www.meandergroep.com/over-meander/meander-mensen

“Mijn zorghart
klopt om weer te
gaan werken”

Verzorgende herstelt
van coronavirus
Tekst: Carolien Beaujean
Fotografie: Anne Jannes

Zij was de eerste collega binnen
Meander bij wie het coronavirus
werd vastgesteld. Sandra Mullenders, verzorgende IG in de ambulante nachtzorg, begon in maart
hevig te hoesten. ‘Een vervelend
griepje’ dacht ze in eerste instantie totdat ze kreeg te horen
dat een klant bij wie ze eerder
nachtzorg had geleverd, positief
getest was. “Ja dan schrik je wel
even…”

hoesten blijft. Zolang ze klachten heeft,

hem niet overeind. Sandra blikt terug:

moet ze thuis blijven. “Mijn zorghart

“Wij verzorgen ’s nachts alle oproepen

roept om weer aan de slag te gaan”

die binnenkomen, ook van mensen

zegt ze. “Via de mail krijg ik mee wat

die geen klant zijn bij Meander. Dat

er allemaal speelt en hoe hard mijn

was het geval bij deze meneer. We til-

collega’s werken. Ik wil daar zo graag

den hem terug in bed en toen merkte

een bijdrage aan gaan leveren. Juist

ik dat hij heel warm aanvoelde. Ook

nu ik immuniteit heb opgebouwd kan

moest hij vaak naar het toilet, dus ik

ik zoveel betekenen…”

dacht gelijk aan een blaasontsteking.”
Sandra’s collega Madelon ging verder

Ver-van-mijn-bed-show

op de route en Sandra bleef nog an-

In de nacht van 7 maart werd Sandra

derhalf uur bij hem omdat hij heel on-

met collega Madelon opgeroepen om

rustig was. Het coronavirus waarde al

Sandra is nu vier weken thuis. Ze voelt

bij een meneer thuis te gaan kijken.

rond in Nederland, maar het was voor

zich alweer een stuk beter, maar het

Hij was gevallen en zijn vrouw kreeg

velen toch nog een ver-van-mijn-bed-
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show. Ook voor Sandra. “Het was in mijn

ik nog. Ze kwamen binnen en haalden

mag ze weer aan het werk. “Als ik even

beleving nog echt iets van mensen die

een wattenstaafje door mijn keel en

een tijdje niet hoest, houd ik de uren

uit Italië terugkwamen van vakantie.

neus. Een paar dagen later kreeg ik de

bij” lacht ze. “Maar dan komt weer een

Geen moment gedacht dat deze meneer

uitslag: positief.”

hoest, en moet ik opnieuw beginnen

het wel eens kon hebben.”

te tellen. Mijn handen jeuken om mijn
Ook haar man kreeg een week later

collega’s te helpen, maar het moet wel

Positief getest

het virus. Ondanks zijn astma bleef het

verantwoord zijn natuurlijk! Ik ben zo

Twee dagen later begon Sandra ’s nachts

bij hem ook beperkt tot griepachtige

trots op Meander hoe snel maatregelen

zelf met hoesten. Ze omschrijft het

verschijnselen en veel hoesten. “Om

zijn doorgevoerd en hoe adequaat

gevoel als een beetje grieperig. Op

mezelf heb ik me geen moment zor-

steeds is gehandeld. Ook de betrok-

woensdag belde haar manager. Het

gen gemaakt, wel om mijn man”, blikt

kenheid is groot. Mijn manager belt

ziekenhuis had contact gezocht met

Sandra terug. “Dan ging ik ’s nachts

elke dag om te vragen hoe het gaat

Meander omdat de betreffende heer

luisteren naar zijn ademhaling. Intussen

en ook mijn directeur. Respect voor al

positief getest was op corona. Toen

was corona ook overal. Ik zag de beelden

mijn collega’s die nu zo hard werken,

ging het snel. Sandra: “Twee mede-

op het journaal van mensen op de IC’s,

soms met 4 uur lang een mondkapje

werkers van de GGD kwamen in

in slaap gehouden om te overleven.

op zonder iets te drinken tussendoor.

beschermende kleding en met mond-

Dan realiseer je je: het had ook heel

Petje af. Zodra het verantwoord is,

kapjes bij mij thuis om me te testen.

anders kunnen aflopen.”

Wat moet de buurt niet denken, dacht

Zodra Sandra 24 uur klachtenvrij is

kom ik versterking leveren!” •

Thecla Terken geeft iPad- en tablet trainingen
Nooit eerder gingen ouderen zo massaal aan de tablet of iPad als in deze periode waarin lijfelijk contact
veelal niet mogelijk is. Thecla Terken is docent bij Meander Leren en geeft al vijf jaar trainingen voor
abonnees van Meander eXtra. Uit ervaring weet ze dat de wereld van ouderen enorm kan worden verruimd met een tablet of iPad. “Mijn oudste cursiste was 97 jaar en heeft nog behoorlijk wat opgestoken.
Je bent nooit te oud om te leren.”
Het eerste wat Thecla haar cursisten

en mailen, wordt gekeken naar de be-

hebben. Want los van het sociale con-

meegeeft is geen angst te hebben

hoefte van de individuele cursist. “De

tact via beeldbellen brengt een iPad of

voor knoppen. “Je hoeft niet bang te

een wil beeldbellen met een kleinkind

tablet zoveel meer. Stel je bent slecht

zijn om iets te proberen, want ook al

in Australië en de ander wil juist leuke

ter been of ligt op bed en je hebt een

druk je op de verkeerde knop, je zult

spelletjes doen. De mogelijkheden zijn

iPad bij de hand, dan kun je toch nog

echt geen programma verwijderen.

natuurlijk eindeloos, maar je moet kijken

heel veel. Van de krant of een boek lezen

Je kunt hooguit verdwaald raken, zeg

wat voor jou haalbaar en wenselijk is.

tot een borduurpatroon opzoeken of

ik altijd, maar dan is er altijd nog de

Al leer je maar drie dingen, dan nog

een puzzel oplossen om maar iets te

thuisknop die je weer bij het begin-

kan het je veel bieden”, aldus Thecla.

noemen. Op een TV kijk je wat op dat

scherm brengt.” In de trainingen,

Thecla juicht de ontwikkeling toe dat

moment voorhanden is, maar met

veelal gevolgd door 60-plussers, is

steeds

een iPad bepaal je zelf wat je wilt. Dat

het beginniveau wisselend. Terwijl de

aanbieden, denk aan SeniorWeb en

brengt de wereld in je huiskamer.” •

ene al via de tablet bankiert, heeft de

de plaatselijke bibliotheken. “Het zou

Na de coronacrisis worden er weer

ander nog nooit een iPad of tablet in

me niet verbazen als de behoefte aan

nieuwe

de hand gehad. Naast de basisvaar-

deze kennis nog meer toeneemt als

Meander eXtra. Meer informatie via:

digheden zoals surfen op het internet

we deze crisis straks achter de rug

045 - 574 88 00 of www.meanderextra.nl

meer

bedrijven

trainingen

trainingen

gegeven

door

Tekst: Carolien Beaujean
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Hartverwarmende
initiatieven
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Ondanks de angst en het verdriet die in deze periode overheersen, gebeuren er op onze locaties en ook in de thuiszorg
mooie dingen. We worden overstelpt met bloemen, vlaaien, optredens, kindertekeningen en prachtige post. Op deze fotopagina
een greep uit de hartverwarmende initiatieven.
Lees ook op onze website deze mooie verhalen, zoals de crisis door de ogen van een bewoonster in Verpleeghuis
De Dormig en het verhaal van twee medewerkers. www.meandergroep.com/over-meander/meander-mensen

Kijk ook naar het overzicht van alle sponsoren onder www.meandergroep.com/
nieuws/hartverwarmende-steun-voor-onze-bewoners-en-klanten
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Even niet
in het water

Nieuw bij MeanderGroep: Familienet

In het vorige nummer van Meander Magazine prijkte

Nu bezoek van familie en bekenden aan onze bewoners

ze op de cover: de 93-jarige mevrouw Vreuls die elke

in de wijkzorgcentra, verpleeghuizen en groepswoningen

twee weken nog gaat zwemmen. Hoe is het nu met

tijdelijk niet mogelijk is, worden allerlei alternatieve

haar, vroegen we ons af? Thea van der Heijden, de zorg-

contactmogelijkheden gezocht. Zo is in alle Meander

assistente die altijd met haar op pad gaat, vertelt: “In

locaties Familienet uitgerold.

korte tijd is er veel gebeurd. Haar man is overleden en

Familienet is een communicatiemiddel, speciaal ont-

door het coronavirus mogen haar kinderen nu ook niet

wikkeld voor de zorg. Medewerkers en familie delen

meer komen. Tel daarbij op dat alle leuke uitstapjes,

berichten, foto’s en video’s via een veilige persoonlijke

zoals het zwemmen, vervallen en je zou denken dat er

pagina. Zo is familie altijd goed op de hoogte van be-

niet veel overblijft. Maar het is mooi om te zien hoe

langrijke en mooie momenten in het dagelijks leven

veerkrachtig sommige ouderen zoals mevrouw Vreuls

van de bewoner. Andersom worden de berichten ook
gedeeld met de bewoner. •

zijn. Ze heeft inmiddels heel leuk contact met haar
overbuurvrouw in Hoog Anstel en samen zijn ze heel
creatief. Ze kleuren, tekenen en borduren. Als zorgassistent kan ik er nu helaas niet met de mensen op

Meanderpuzzel

uitgaan. Ik zoek op allerlei manieren een alternatieve
tijdsbesteding. We spelen vaker een spelletje of praten
veel, bijvoorbeeld op het balkon of in de achtertuin.

1		Zorg- en revalidatiecentrum in het centrum van Kerkrade
2		De abonneeservice van Meander
3		Verpleeghuis in Landgraaf
4		Wie staat er afgebeeld op de auto’s van de thuiszorg?
5		Mensen met...
6		Wie verleent hulp bij het huishouden?
7		Veel van onze klanten krijgen deze elke ochtend aangetrokken
8		Een boomsoort en groepswoningen in Simpelveld
9		Een expertisecentrum in Kerkrade
10		V&V staat voor ....... en verzorgenden

Samen komen we door deze periode heen. •

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Oplossing puzzel: samen sterk
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Tekst: Carolien Beaujean
Fotografie: Anne Jannes

Vrijwilliger Ria Sakkers popelt
om weer aan de slag te gaan
Ria Sakkers (72) uit Kerkrade werkt al tien jaar
als vrijwilliger, waarvan de laatste twee jaar bij
Kling Nullet. Ze ziet de bewoners, vrijwilligers en
zorgcollega’s als haar tweede familie. Nu ze door
de coronacrisis haar werk niet kan doen, valt haar
dat zwaar. “Ik sta te popelen om weer iets voor de
mensen te betekenen” vertelt ze.
Drie dagen per week werkte ze normaal in het wijkzorgcentrum. Nu moet ze haar dagen anders invullen. “Hoe ga
ik dat doen’ was mijn eerste gedachte”, vertelt Ria. “Het
vrijwilligerswerk is een belangrijk deel van mijn leven.
Maar tegelijk ben ik iemand die positief is ingesteld en niet
bij de pakken gaat neerzitten. Ik ga heel veel wandelen met
een andere vrijwilliger. Dan praten we veel over het werk
en de bewoners die we zo missen. Hoe zal het er straks
allemaal uitzien, vragen we elkaar dan. Niemand weet het.
Zullen we sommige bewoners nog wel terugzien?”
Om toch iets te kunnen doen, schrijft Ria kaartjes, koopt ze
cadeautjes en geeft bloemetjes af, ook op de locaties waar
ze eerder vrijwilligerswerk heeft gedaan omdat sommige
bewoners een soort familie zijn geworden. Tegelijk wordt ze

‘Wat mis ik
de bewoners’

zelf ook regelmatig op de hoogte gehouden over alle ontwikkelingen binnen Meander en het wijkzorgcentrum door
nieuwsbrieven of soms een appje of telefoontje. “Die betrokkenheid is heel fijn. Dan merk je dat je ook echt wordt
gewaardeerd als vrijwilliger.”
Ria heeft niets dan lof voor de zorgmedewerkers die alle
zeilen bijzetten om de bewoners te verwennen. “Het zijn al
zulke kwetsbare mensen, ze verdienen die aandacht ook
echt. Ach wat mis ik ze. Hopelijk is alles gauw weer normaal
en kan ik ze weer zien!” •

Ria Sakkers stond eerder in Meander Magazine met een interview over haar vrijwilligerswerk.

Rik Bruinsma, voorzitter van de
kwaliteitsgroep infectiepreventie en
manager wijkzorgcentrum Vroenhof

“Ik kan helemaal opgaan in mijn werk,
je levert tenslotte toch een bijdrage aan de
veiligheid van klanten en medewerkers.”

Ook werken bij Meander?

Kijk op onze website www.meandergroep.com voor alle vacatures of mail naar:
meanderwerk@mgzl.nl of bel: 045 - 561 61 30.

