
Juist in deze tijd proberen we als mede-
werkers van De Dormig er alles aan 
te doen om onze bewoners en familie 
met elkaar in contact te laten komen. 
Alle medewerkers slaan figuurlijk de 
handen in elkaar en werken samen 
aan oplossingen. Medewerkers werken 
nauw samen en hebben hetzelfde doel: 
de bewoners van De Dormig en hun 
familie in deze tijd zo goed mogelijk 
te ondersteunen en hun belangen te 
behartigen. Binnen De Dormig wordt 
intensief gebruik gemaakt van iPads 
zodat de bewoners kunnen beeldbel-
len met hun familie. Tevens worden 

We staan 
dichterbij 
dan ooit... 
Al een paar weken horen we niks anders 
op televisie, lezen we niks anders in de 
krant: het coronavirus. We laten ons 
instrueren door de mensen die dit land 
leiden en we volgen het advies van alle 
knappe koppen in de wetenschap die 
ons land willen behoeden op een uit-
braak van dit virus. We doen ons uiter-
ste best om het risico op besmetting 
binnen ons huis te minimaliseren, ze-
ker nu we als eerste meedoen aan de 
proef om voorzichtig weer 1 bezoeker 
per bewoner toe te laten, onder strikte 
voorwaarden. 
Toen De Dormig, net als andere wijk-
zorgcentra en verpleeghuizen, op slot 
ging, was dat erg wennen. De deuren 
dicht, de gangen leeg, het huis stil. 
Opeens kregen de bewoners geen be-
zoek meer. Renden er geen kleinkin-
deren meer door de gangen van het 
huis. Onze hard werkende vrijwilligers 
moesten opeens thuis afwachten tot 
deze coronacrisis voorbij zou zijn. Hun 
handen jeuken, ze willen uithelpen 
maar kijken machteloos toe hoe de 
medewerkers de gaten proberen op te 
vullen die zij achterlieten. Even hangt 
er een stille donkere wolk boven de 
plek die de bewoners thuis noemen. 
Al gauw klinken de luide klanken van 
oplossingen, het gegalm van ideeën en 
de toon werd gezet. 

er raambezoeken gepland waarbij 
bewoners hun geliefden kunnen zien 
en horen middels een portofoon. Er 
worden kleinschalige activiteiten ge-
organiseerd om onze bewoners even 
op andere gedachten te brengen. Er 
komen kaartjes, tekeningen, bloemen 
en snoep binnen van buitenaf die ons 
diep roeren met de teksten en mede-
delingen die we lezen. Deze tijd waarbij 
we 1,5 meter uit elkaar moeten staan, 
brengt ons dichterbij dan ooit… •

Melissa Bettink & Bianca Blom
Verpleeghuis De Dormig, Landgraaf  

“Communicatie is veel meer dan fysiek contact” hoor ik de activiteiten-

begeleidster zeggen die met een iPad onder haar arm loopt. Ze lacht en 

zet het ding voor me. Dat ziet er wel erg ingewikkeld uit. “Geen zorgen, 

wij ondersteunen u en uw familie in deze tijden”. Er volgde gerinkel en 

het beeld sprong aan; daar zaten ze dan, de familie, opgesloten in dat 

kleine beeldscherm. Dan wel niet fysiek maar toch kon ik ze zien. Mijn 

hart maakte een vreugdesprong  toen ik de stem van mijn kleinkind op 

de achtergrond hoorde. “Morgen komen we op bezoek oma” hoorde ik 

haar zeggen. Huh, maar dat mocht toch niet? dacht ik. “We komen aan 

het raam zwaaien, raambezoek noemen ze het”. De activiteitenbegeleider 

knikte goedkeurend, raambezoek dat is een nieuw begrip. Een nieuw 

begrip dat in deze tijd toch niet zo slecht klinkt.

- De situatie door de ogen van een bewoner van De Dormig, april 2020

‘De Dormig
moet op slot’



Als diëtiste weet Monique Dohmen dat gezond eten sa-
menhangt met diverse factoren. “Gezond eten is slechts 
een onderdeel van een verantwoorde leefstijl.  Als je meer 
beweegt, heeft dit een positieve invloed op je stofwisseling 
en komt er ook meer zuurstof in het lichaam. Dus beweeg 
voldoende, en zorg tegelijk ook voor voldoende ontspanning. 
Want ook stress en spanningen hebben een negatieve invloed 
op de stofwisseling. Het hangt allemaal nauw met elkaar 
samen.” 

Ook goede eetgewoonten zijn van belang. “Neem rustig de 
tijd om te eten”, adviseert Monique. “Twintig minuten is een 
goede richtlijn. Zorg er in ieder geval voor dat u niet achter 
de computer of voor de tv eet, want dan is er vaak geen aan-
dacht voor de maaltijd. Ga aan tafel zitten. Geniet bewust 
van het moment zonder met andere dingen bezig te zijn. De 
spijsvertering kan in lichamelijke en geestelijke rust beter zijn 
werk doen. Gehaast eten kan bovendien leiden tot maag- 
darmproblemen.”

En dan natuurlijk de vraag: welke voedingsmiddelen zijn 
belangrijk voor een goede weerstand?

Eiwitten       
Eiwit is belangrijk voor behoud van spieren, maar ook voor 
de spijsvertering en andere processen in ons lichaam. 100 

Tips van 
onze diëtiste 
Deze tijd van onrust en verwarring kan invloed hebben op uw voedingsinname. We zitten over het algemeen 
meer binnen, bewegen misschien minder en eten wellicht ook anders. Een goede weerstand is juist 
nu van belang! “Een gezond voedingspatroon hoeft niet ingewikkeld te zijn”, vertelt Monique Dohmen, 
diëtiste bij MeanderGroep.

Geef uw weerstand een boost

Tekst: Carolien Beaujean
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gram vlees, kip of vis per dag is voldoende voor de inname 
van eiwitten. Neem dit  4 tot 5 keer per week. Door te bakken 
in een vloeibaar braadproduct krijgen we ook onverzadigde 
vetten binnen en dat is goed.

Groenten 
Groenten kunt u zoveel eten als je wilt. “Als het lukt liefst 250 
gram per dag” adviseert Monique. Dat kunnen verse groenten 
zijn, uit blik of uit de diepvries. Verwerk ook groenten in je 
lunch, zoals plakjes tomaat of komkommer op je brood of 
neem wat rauwkost tussendoor, zoals cherry tomaatjes of 
reepjes paprika.
Een handig ezelsbruggetje: zorg dat de portie groenten op 
het bord ruim 2x zoveel is als aardappels of rijst. Gebruik 
bijvoorbeeld ui, tomaat en champignons als smaakmaker 
en vermijd pakjes jus, wereldgerechten en vlees- en 
kipkruiden. Vaak wordt gedacht dat koken op deze manier 
veel meer tijd kost, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. 
In het recept op de pagina hiernaast laat ik dat zien.

Volkoren producten
Vermijd witte bloem producten en kies voor volkoren varianten 
om voldoende vezels binnen te krijgen. Kies voor volkoren 
brood, bij voorkeur met vlees of kaas. Vezels zijn belangrijk 
voor de goede darmbacteriën en dragen bij aan een goede 
werking van de darm.



Drink voldoende  
Denk aan minimaal 10 kopjes of glazen water of thee. 
Melk(product)  3 -4 per dag. Koffie  hooguit 3-4 kopjes.  Het 
menselijk lichaam bestaat grotendeels uit water en kan zijn 
werk niet goed doen als er te weinig gedronken wordt.

Tussendoortjes
Neem als tussendoortje liever een stuk fruit (2 stuks per 
dag) of een zuivelproduct ( 3-4 per dag, bijv. melk,  yoghurt, 
Griekse yoghurt of kwark). Vermijd  liever vruchtensappen 
of smoothies, net als zoete /hartige snacks die vaak impulsief 

worden genomen. Merk je dat je naar zoete of vette dingen 
wilt grijpen? “Wacht dan 15 minuten en ga in die tijd iets 
anders doen”, aldus Monique. “Vaak gaat het dan over.  U 
merkt vanzelf dat u aan minder/ander zoet went en u zich 
er energieker bij voelt.”
 

Wilt u  advies op maat, dan kunnen de diëtistes van 
MeanderGroep u in deze periode telefonisch op weg helpen. 
Bel voor een afspraak: 0900 - 699 06 99.

RECEPT
Smakelijk 

eten!

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 
  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. •



Mark Brouwers, projectmanager 
Informatisering & Automatisering
Eén van de acties die we direct hebben uitgerold toen duide-
lijk was dat er geen bezoek meer mocht komen op de locaties, 
is het opzetten van Familienet in alle wijkzorgcentra en 
verpleeghuizen. Het is een digitaal platform dat families en 
bewoners dichter bij elkaar brengt. De leuke momenten van 
bewoners kunnen worden vastgelegd en families kunnen 
op hun beurt reageren. Daarnaast gaat het reguliere werk 
natuurlijk ook door. Zorg en techniek zijn niet meer los van 
elkaar te zien. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
bereikbaar. Samen met mijn team zorg ik dat alle zorgsystemen 
functioneren zodat de zorgcollega’s kunnen doen waar ze 
goed in zijn: namelijk het leveren van zorg!

Rik Bruinsma, voorzitter van de 
kwaliteitsgroep infectiepreventie 
en manager wijkzorgcentrum Vroenhof
Als voorzitter van de kwaliteitsgroep infectiepreventie 
volg ik de RIVM-richtlijnen op de voet en maak ik deel uit 
van het crisisbeleidsteam van Meander. Hier zijn we bezig 
met zorginhoudelijke vraagstukken. Een agendapunt dat 
veel terugkomt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Het merendeel van mijn tijd ben ik bezig met bestellingen 
aannemen, voorraadbeheer, het uitleveren en zoeken naar 
nieuwe voorraden. Soms wordt een bestelling toegezegd 
en die wordt dan bij de grens tegengehouden. Dan moet je 
weer met een nieuwe oplossing komen. Gelukkig heb ik veel 
steun van mijn collega’s. Ik kan helemaal opgaan in mijn 
werk, je levert tenslotte toch een bijdrage aan de veiligheid van 
bewoners en medewerkers. Zij moeten optimaal  beschermd 
zijn tegen deze onzichtbare vijand. 

Ook onze zorgonder-
steuners zijn toppers 
Van spandoeken tot spontaan applaus. Zorgmedewerkers krijgen in deze periode de erkenning die ze zo 
verdienen. In dit artikel ook een gesprekje met enkele toppers achter de schermen. Ze staan niet met 
de handen aan het bed, maar zorgen wel op de achtergrond dat alles goed loopt. Wie zijn deze collega’s 
en wat is hun rol?



Jacqueline Blättler, Zorgbemiddeling
De afdeling Zorgbemiddeling bemiddelt zorg, zowel in de 
thuissituatie als in de wijkzorgcentra en verpleeghuizen. 
Inclusief de administratie zijn er 3 teams. Jacqueline Blättler 
is één van die collega’s. “Ons werk gaat uiteraard gewoon 
door. Het is geen gemakkelijke tijd voor de mensen. Stel je 
vader of moeder verhuist naar een locatie en mag vervolgens 
geen bezoek ontvangen. Dat is ingrijpend en voelt ook voor 
ons vreemd en verdrietig. Naast  de reguliere zorgbemiddeling 
zijn we aan de slag met het opzetten van extra bedden in 
de vorm van een quarantaine-afdeling in wijkzorgcentrum 
Vroenhof. Er is maar een beperkte capaciteit, terwijl we da-
gelijks meerdere malen gebeld worden door huisartsen en 
familie over opnamemogelijkheden. Schrijnende thuissituaties 
voor bewoners en mantelzorgers pakken we met ketenpartners 
op. We zijn daarvoor ook na kantooruren en in het weekend 
bereikbaar.

Brenda Meijer, administratief medewerker thuiszorg
‘Hectisch’ zo omschrijft Brenda de afgelopen periode van 
de crisis. “In een paar dagen tijd hebben we al onze dui-
zend medewerkers uit de thuiszorg voorzien van bescher-
mende middelen. In eerste instantie reden mijn collega en 
ik zelf met de auto rond om de eerste uitgiftes te doen. Voor 
spoedgevallen in het weekend konden medewerkers deze 
bij ons  thuis ophalen. Mijn telefoon stond nooit stil. Inmiddels 
hebben we voldoende voorraad en is op ons servicecenter 
een centraal magazijn ingericht. Mijn collega’s werken van 
thuis uit en omdat zij mijn reguliere werk overnemen, kan 
ik me volledig op de uitgifte van de middelen richten. Per 
medewerker kijk je naar de contracturen en bepaal je hoeveel 
mondkapjes of paar handschoenen hij of zij krijgt, er vanuit 
gaande dat je een mondkapje 4 uur kunt gebruiken. Alles 
ligt achter slot en grendel. Er is voorraad genoeg, maar we 
moeten er zuinig mee omgaan.”

Jos Smeets, controller Zorgverkoop
Ik houd me bezig met de communicatie richting de ge-
meenten, onder andere op het gebied van de Wmo. Dit is 
uiteraard geen eenrichtingsverkeer. Gemeenten hebben op 
hun beurt vragen aan ons. Vanuit de Raad worden kritische 
vragen gesteld richting de wethouder over maatregelen die 
wij als zorgaanbieder nemen. Denk aan vragen omtrent de 
gezondheidsrisico’s die medewerkers en klanten lopen. 
Of over het wel of niet voorhanden zijn van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Die vragen probeer ik, uiteraard na 
afstemming met het crisisbeleidsteam zoveel mogelijk te 
beantwoorden. Kritische vragen houden ons scherp, het is 
goed om vanuit alle blikvelden naar de crisis te kijken en 
samen tot de beste oplossingen te komen.

Marco Heijnsdijk, 
stafmedewerker Marketing & Communicatie
Toen de crisis losbarstte zat ik nog in mijn inwerkperiode. 
Ik werd gelijk de diepte ingegooid. Door de steeds veran-
derende actualiteit moet je constant schakelen. Wat zijn de 
nieuwe richtlijnen? Hoe houden we medewerkers en vrijwil-
ligers op de hoogte? Klanten? Familie en naasten? Commu-
nicatie van vandaag is morgen alweer achterhaald. Er moet 
dus snel gehandeld worden. Mijn dagen zijn goed gevuld: 
van het maken van video’s, het bijhouden van de website en 
social media tot het schrijven van brieven en artikelen voor 
dit magazine. Ik heb het drukker dan ooit. Het hoge tempo 
brengt soms best wel een bepaalde druk met zich mee. Je 
wilt het natuurlijk wel goed doen. Uiteindelijk kunnen we 
als team trots zijn op wat we in deze tijd samen voor elkaar 
hebben gekregen. > 



Anke Pauli,  
leerexpert Meander Leren/ verpleegkundige
Collega’s opleiden en toetsen. Dat is mijn rol. Maar wat als 
je niet fysiek bij elkaar kunt komen? “Dan ga je creatief zoe-
ken naar alternatieven”, vertelt Anke. “In eerste instantie 
zijn alle opleidingen en symposia afgelast. Inmiddels zijn 
diverse trainingen, zoals de medicatiemodule, via beeldbellen 
te volgen. Ik heb kleine klasjes van 4 leerlingen per keer. De 
praktijk toetsen ze vervolgens op de werkplek onder super-
visie van hun manager en de eindtoets kan tenslotte digitaal 
worden gemaakt. Daarnaast hebben we met Gilde Opleidingen 
ADL-trainingen opgezet waarin wordt geleerd hoe je mensen 
persoonlijk kunt verzorgen. Die trainingen geven we inmiddels 
zelf. Hiermee scholen we medewerkers in een kort tijdsbestek 
bij om extra te worden ingezet in de zorg.

Nicolle Bruls, 
office manager Meander Werk
Ik ben het aanspreekpunt van het flexteam verzorging en 
verpleging en houd me daarnaast bezig met de inzet van 
ZZP-ers. Toen de coronacrisis uitbrak werd al gauw duidelijk 
dat de medewerkers in één team inzetbaar moesten zijn en 
niet meer konden switchen tussen diverse teams. Dat had 
enorm veel consequenties voor de planning. Medewerkers 
van het flexteam zijn gewend om zich zelf in te schrijven 
voor openstaande diensten die aangevraagd kunnen worden 
door onze 85 buurtteams. Ook de medewerkers van de flexpool 
in de wijkzorgcentra en verpleeghuizen mogen nog maar op 
één locatie werken. De werkwijze is nu zo compleet anders, 
dat het lijkt alsof ik een nieuwe baan heb. Een helicopterview 
is hierbij belangrijk. Waar zitten de knelpunten en welke 
teams of afdelingen kunnen extra mensen gebruiken?  We 
zijn ook nog steeds druk op zoek naar nieuwe medewerkers.

Remco Theunissen, 
manager Meander Wonen
Als Meander Wonen zijn we verantwoordelijk voor het ge-
bouwenbeheer. Met het uitbreken van de crisis zijn we per 
leverancier gaan kijken: wat kan doorgaan en wat niet? 
Denk aan zaken als airco’s plaatsen of het onderhoud van 
liften. Een hoop werkzaamheden zijn in eerste instantie op-
geschort maar die worden nu weer opgepakt. Je wilt niet 
dat er straks andere problemen bijkomen. Voor de senioren-
woningen hebben we draaiboeken gemaakt, want ook daar 
komen leveranciers en vinden werkzaamheden plaats. 
Verder waren we als afdeling nauw betrokken bij het opzetten 
van een quarantaineafdeling en bij het Thuiszorghotel in 
Urmond. Twee van onze collega’s hadden daar een vaste 
werkplek. •








