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In dit nummer...

vrijwilliger in beeld

‘Ik zet op de kalender van mevrouw 

wanneer ik haar weer bezoek’

Rinus Visscher zet zich al vijf jaar in 

voor de cliëntenraad

Zomerse hoogtepunten bij TMZ

mijn levensverhaal

‘Het maakte zoveel indruk toen we 

de Canadezen voor het eerst zagen’

Zinvoller leven dankzij 

dagbehandeling

puzzeltijd

Palliatieve zorg van meerwaarde voor 

cliënten, bewoners en hun naasten

Handige zolen met sensoren brengen 

belasting goed in beeld
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Beste lezer,
De zomervakantie ligt achter ons. Een vakantie waarin er, zoals dat inherent is aan de 
zorg, weer keihard is doorgewerkt, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vaak is de vakantie
periode voor de achterblijvende collega’s al intensief. Tel daar ziekte vanwege corona 
bovenop en het is een extra drukke periode.  
 
Het heeft het een en ander van ons allen gevraagd. Medewerkers die extra diensten 
hebben gedraaid, cliënten en bewoners die zich hebben aangepast naar de zorgmogelijk
heden en vrijwilligers en familieleden op wie we konden rekenen. Onze dank is groot en 
het is mooi om te zien hoe er volop wordt samengewerkt. Het maakt het extra fijn dat er 
 mede dankzij vrijwilligers – gelukkig toch nog tijd werd gevonden om er met bewoners 
op uit te gaan. Een aantal foto’s van deze zomerse activiteiten met bewoners zijn te 
vinden op pagina 11. 
 
De zorg is continu in beweging en dat vraagt van ons dat we vooruit moeten kijken.  
De zorgvraag stijgt, de overheid bezuinigt en er is krapte op de arbeidsmarkt. We blijven 
constant kijken welke vernieuwingen noodzakelijk zijn om de zorg bij TMZ van goede 
kwaliteit te houden. We doen dat samen met leidinggevenden, MT, Raad van Toezicht en 
adviesraden (waaronder cliënten, vrijwilligers en medewerkers). Dit kan bijvoorbeeld  
door het inzetten van technologie, het nóg beter betrekken van vrijwilligers, familie en 
mantelzorgers (in Teams voor Persoonlijke Zorg) en het binden, boeien en behouden van 
medewerkers.  
 
Dat het samenwerken met familie en naasten steeds belangrijker wordt, blijkt ook uit het 
verhaal van wijkverpleegkundige Karen Nijhuis op pagina 67. In de wijkverpleging staat de 
keten af en toe op vastlopen. Daarnaast is er steeds meer sprake van complexe zorg.  
Het artikel gaat dan ook over een flexibele instelling, over collegialiteit en samenwerken. 
 
We kijken terug op een zomer met fijne momenten, maar zeker ook met de nodige 
uitdagingen. Wij hopen dat je ondanks een wellicht drukke periode toch momenten hebt 
kunnen vinden om ‘op te laden’. Laten we oog voor elkaar houden en er samen een mooi 
laatste halfjaar van 2022 van maken.

Fred Schrander en Willy Belshof 
Raad van Bestuur TMZ

Wasbord

Bewoners Jo Bosman, Miny Botter, Riet Grijzenhout en 

Gerda Engbers zijn met de was bezig. “Ik mag graag bezig 

zijn”, vertelt Gerda Engbers. “En samen was opvouwen is 

gewoon heel gezellig.” De dames vertellen over hoe er 

vroeger nog gewassen werd op een wasbord. “Als we met 

elkaar de was opvouwen, ontstaan de leukste gesprekken”, 

zegt Inge. 

Voldoening

Het team van afdeling Twickel heeft een wasmachine 

aangevraagd met de gelden van Waardigheid en Trots. 

“Blijven doen wat je vroeger altijd deed, dat geeft bewoners 

een gevoel van voldoening”, zegt Inge. “Bewoners kunnen 

nog zoveel en vinden het juist leuk om met de dagelijkse 

dingen bezig te zijn. Wassen en was opvouwen is een leuke 

bezigheid en bewoners kunnen er op hun eigen manier 

aan meedoen als ze dat willen. Ze kunnen bijvoorbeeld 

actief de was opvouwen, maar ook op een afstand van de 

activiteit genieten. Of juist meedoen met de gesprekken 

die eruit voortvloeien.”

Jo, Miny, Riet en Gerda kletsen nog even gezellig door. 

Over de grote gezinnen vroeger en over hoe zij vlekken 

met een harde borstel en groene zeep op een wasbordje 

uit de kleren boenden.  

Marieke: 
‘Als bewoners  
onrustig zijn, gaat  
Bep ernaast liggen’
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De ruwharige teckel Bep, van nog maar een half jaar oud, is geliefd bij de bewoners van de 

psychogeriatrische afdeling Woolde B in Het Borsthuis. Bep is de hond van activiteitenbegeleider Marieke 

Rouwenhorst. Sinds juli gaat haar hond vier keer in de week mee naar de afdeling. 

Bep is niet de eerste hond die Marieke meeneemt naar 

haar werk. “Eerder nam ik Funk mee, een heidewachtel. 

Helaas kreeg Funk epilepsie en moesten we haar laten 

inslapen. Funk was een echte therapiehond. Iedereen hier 

op de afdeling was er gek mee, bewoners en collega’s. Als 

bewoners wat onrustig waren, zagen we dat Funk die 

onrust kon wegnemen bij bewoners.”

Beschuit met muisjes

Toen Marieke en haar gezin eerder dit jaar Bep kregen, 

kwamen de bewoners van afdeling Woolde B bij haar op 

kraambezoek. “Ik heb beschuit met muisjes en een lunch 

voor ze gemaakt”, vertelt ze. “We hebben overigens eerst 

binnen het team besproken of we weer voor een hond 

zouden gaan. We hebben afgesproken dat we zouden 

wachten tot de pup een half jaar was alvorens ze mee zou 

gaan naar de afdeling.”

“ Als hond moet je het een en ander  
tolereren op een afdeling ”

Het gezin van Marieke heeft samen met de fokker gezocht 

naar een geschikte teckel. “We hebben echt selectief 

gekeken naar een hond die geschikt is om mee te nemen 

naar bewoners. Het mooie van deze hondjes is dat ze zijn 

gefokt op verdraagzaamheid. Want als hond moet je het 

een en ander tolereren op een afdeling, zo wordt er nog al 

eens met je getild.”

Eigenwaarde

Ook op sociaal vlak heeft Marieke haar hond Bep zo goed 

mogelijk getraind. Volgens Marieke zijn de ervaringen met 

Bep op de afdeling heel positief. “Het is zo mooi om de 

interactie tussen Bep en de bewoners te zien. Het geeft 

het gevoel van eigenwaarde van de bewoners een boost, 

want Bep luistert ook echt naar ze. Als bewoners onrustig 

zijn, gaat ze ernaast liggen. Tussen de middag laat ik haar 

uit en wandelt er altijd een bewoner mee.”

Bep wordt geknuffeld door een van de bewoners van de afdeling. 
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dagelijkse verzorging ontspannen te laten verlopen. 

Daarnaast werkt hij vele uren aan zijn houten meubels. 

Waar hij het meest trots op is? “De authentieke elementen 

die ik heb gemaakt voor het oude huis van mijn opa en 

oma, Erve de Zeilker in Zenderen. We hebben het jaren 

geleden geheel onder architectuur gerestaureerd en het is 

nu een Bed & Breakfast. In 2008 zijn we begonnen met 

sloopwerkzaamheden. Vanaf januari 2009 is er gewerkt 

aan de restauratie.” Juist de 

combinatie van oude en nieuwe 

materialen maken het authentiek. 

Ook in zijn eigen huis, wat hij 

twee jaar geleden heeft gekocht, 

heeft hij veel elementen 

waaronder de kozijnen en deuren 

zelf gemaakt. 

Uitlaatklep

Hans kan zijn werk als 

verzorgende goed combineren 

met zijn hobby meubels maken. 

“Het timmeren is ook een 

uitlaatklep”, zegt hij. “Ik ben heel 

Het ambacht meubelmaker verdwijnt in deze tijd steeds 

meer naar de achtergrond, maar Hans is er nog meerdere 

dagen in de week mee bezig. Zagen, schuren, schroeven, 

boren, houten constructies maken, bouwen en repareren. 

Op afdeling Keizerskroon 2 in Het Dijkhuis kun je enkele 

parels die gemaakt zijn door Hans bewonderen. “Die 

dubbele bank bijvoorbeeld”, zegt Hans, “heb ik gemaakt 

van oude vloerdelen uit treinstellen.” 

“ We hielpen op de boerderij. Daar heb ik het 
vak geleerd. Als er een deur kapot was, moest  

dat gemaakt worden ”

Wat Hans in zijn 
hoofd heeft, kunnen 
zijn handen maken
Hans Welberg (62) is verzorgende IG op de Keizerskroon 

2 in Het Dijkhuis en ergo coach. Hij is minimaal twee 

middagen in de week aan het ontwerpen, timmeren en 

hout bewerken in zijn werkplaats in een oude 

boerenschuur in Zenderen. Daar, op letterlijk oale 

groond in een schuur die al zo’n duizend jaar bestaat, 

maakt hij de mooiste houten meubels. Wat hij in zijn 

hoofd heeft, kunnen zijn handen maken.

De andere kant van…
Overdag, ’s avonds of ‘s nachts zijn onze collega’s aan het werk. In de  

verpleging of verzorging, als activiteitenbegeleider, vrijwilliger, bij de  

gastenservice, technische dienst of een van de andere disciplines  

binnen TMZ. In hun vrije tijd beoefenen zij een hobby. Soms een enkel  

uurtje per week, vaak elke dag en op verschillende niveaus, maar  

allemaal met grote passie en gedrevenheid. Het is hun ‘andere kant’.  

Dit keer de andere kant van…

Oude schuur

Vroeger maakte hij veel geveltekens en midwinterhoorns 

in een oude schuur bij de boerderij van zijn grootouders. 

Hij woonde vlakbij en was er veel te vinden. “We hielpen 

op de boerderij. Daar heb ik het vak geleerd. Als er een 

deur kapot was, moest dat gemaakt worden. Of de 

staldeuren moesten gerepareerd geworden. Later hebben 

we met drie broers de hele schuur gekregen om te 

klussen.”

Nadat Hans de opleiding tot timmerman had afgerond, 

deed hij nog een jaar mts. Daarna ging hij aan het werk bij 

een aannemer in Delden. “Na mijn militaire diensttijd was 

het erg slap in de bouw, begin jaren tachtig was er zelfs 

een crisis. Ik heb me vervolgens georiënteerd op andere 

banen en begon met de opleiding tot ziekenverzorgende. 

Want werken in een verpleeghuis of in de GGZ leek me ook 

interessant. In 1984 ben ik mijn opleiding begonnen in Het 

Borsthuis in Hengelo.”

Erve de Zeilker

Sinds die tijd werkt hij vol passie als verzorgende, ergo 

coach en PDL-deskundige. PDL staat voor Passiviteiten van 

het Dagelijks Leven. Dit is een methode met als doel de 

Naam:  Hans Welberg

Plaats:  Borne

Werk:  Verzorgende IG, ergo coach en PDL-deskundige

Hobby: Houten meubels maken

blij met mijn schuur. Er staan professionele machines, er is 

krachtstroom en veel licht.” Wat hij het leukst vindt aan 

zijn hobby? “Als mensen tevreden en blij zijn met wat ik 

voor ze heb gemaakt. Daar doe ik het voor. Ik moet wel 

zelf achter het product staan wat ik maak.”
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Een paar jaar geleden rondde ze de opleiding hbo-verpleeg-

kunde af. “Ik vind het interessant om te werken met 

cliënten met ziektebeelden waarbij complexe zorg aan de 

orde is. Als wijkverpleegkundige werk je nauw samen met 

familie en verschillende disciplines. Je hebt elkaar nodig.” 

Samenwerken

Samenwerken is een sterk punt van TMZ, ook Karin vindt 

dat belangrijk: “Sommige cliënten hebben net even wat 

meer zorg nodig, er is steeds meer sprake van complexe 

zorg. Daarom is het zo belangrijk dat we samenwerken 

met familie en naasten. Maar vergeet ook welzijn niet. De 

collega’s van welzijn zorgen ervoor dat er nog meer wordt 

gekeken naar het sociale aspect.”

“ Ook vrijwilligers kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren ”

Karen bezoekt deze ochtend mevrouw Ter Breek, 

woonachtig in een appartement in Het Dijkhuis. Ze krijgt 

vier keer per dag zorg. Daarnaast krijgt ze bezoek van een 

vrijwilliger. “Een oud-collega van ons is nu vrijwilliger bij 

TMZ en zij komt geregeld langs. Het is voor mevrouw heel 

fijn als ze er is, maar ook voor haar familie en voor ons. 

Niet alleen mantelzorgers, maar ook vrijwilligers kunnen 

een belangrijke bijdrage leveren. We moeten de zorg met 

elkaar doen.” 

Dat geldt ook voor het samenwerken met meerdere 

disciplines. Karen heeft bijvoorbeeld contact met 

huisartsen, casemanagers dementie, fysiotherapeuten, 

   Karen werkt al meer dan dertig jaar in de zorg: 

‘ Juist de dynamiek in dit 
werk spreekt me aan’

Het samenwerken met cliënten, familie en collega’s is voor het werk van een wijkverpleegkundige van 

groot belang. Karen Nijhuis werkt al meer dan dertig jaar in de zorg, momenteel als wijkverpleegkundige 

in Team 2 van Het Dijkhuis. Met name de dynamiek in haar werk spreekt haar aan. “Als ik klaar ben met 

de route en op kantoor kom, kan alles net even anders lopen dan gedacht. Geen dag is hetzelfde.”

diëtisten, de coördinator welzijn, zorgbemiddeling en de 

gemeente. “Als we de kwaliteit van de zorg bij een cliënt 

thuis niet meer kunnen garanderen, moet er een Wlz-

indicatie worden aangevraagd. Daarvoor hebben we overleg 

met de zorgbemiddelaars. Zij geven adviezen en dat werkt 

fantastisch. Elke cliënt wordt geëvalueerd om te kijken of 

we de goede weg bewandeld hebben. En we houden ons 

aan het normenkader V&VN voor indiceren en organiseren 

van verpleging en verzorging in eigen omgeving.”

Zorgplan op maat

De medewerkers in de wijkzorg leggen samen met de 

mantelzorgers en familie de basis van de zorgverlening 

vast in een zorgplan. “Hierin geven we aan hoe de zorg 

eruit ziet, wat we ermee willen bereiken en op welke 

termijn. Tussendoor kijken we of de afspraken moeten 

worden bijgesteld.”

“ We kijken individueel naar elke cliënt, naar 
wat hij of zij nodig heeft ”

Om de medisch noodzakelijke zorg in de wijk beschikbaar 

te houden, heeft TMZ cliënten en hun naasten gevraagd 

om kritisch te kijken naar wat ze allemaal zelf nog kunnen 

én waarvoor zorg echt noodzakelijk is. Karen: “We kijken 

individueel naar elke cliënt, naar wat hij of zij nodig heeft. 

Dat kan ook betekenen dat we mantelzorgers vragen of 

hulpmiddelen of een ergotherapeut inzetten. Maar in ons 

werk gaat het ook over zelfmanagement en over hoe je de 

cliënt helpt zolang mogelijk zijn zelfstandigheid, eigen 

regie en autonomie te behouden.” 
Teams voor
persoonlijke zorg

“ Er is al die tijd ruimte geweest 
om over onze wens om bij elkaar te 
blijven wonen in gesprek te gaan. 

Dat vonden we heel fijn ”

Holistische mensvisie

Karin bezoekt deze ochtend ook een cliënt die onlangs is 

gevallen. “We kijken dan altijd verder, we noemen dat 

klinisch redeneren. Zijn er verbanden te leggen tussen wat 

we zien en horen. Ik probeer daarbij altijd naar de hele 

mens te kijken, de holistische mensvisie. Het sociale 

netwerk van een cliënt hoort daar ook bij. Het een hangt 

vaak samen met het ander.” Na haar val kreeg mevrouw in 

eerste instantie vier zorgmomenten per dag. Inmiddels 

gaat het wat beter en is er nog één zorgmoment in de 

ochtend. “In samenspraak met de cliënt bepalen we of de 

zorg verder afgeschaald kan worden.” 

Na meerdere andere cliënten te hebben bezocht, gaat 

Karen terug naar mevrouw Ter Braak. Ze helpt haar met de 

maaltijd en de medicatie. Daarna heeft ze een overleg met 

collega-wijkverpleegkundige Laura. ’s Middags volgt een 

vergadering met de wijkverpleegkundigen van alle vier 

wijkteams in Het Dijkhuis. De vergadering wordt geopend 

met een rondje aandacht voor elkaar. En of iedereen zijn 

grens nog goed kan bewaken.

“ Ons werk is natuurlijk nooit af, je moet dan 
ook prioriteiten stellen ”

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn gewend om te 

zorgen. Maar hoe zorg je er nu voor dat de cliënt de eigen 

regie behoudt? En jij als verzorgende of verpleegkundige je 

eigen grenzen bewaakt? “Ons werk is natuurlijk nooit af”, 

zegt Karin. “Je moet dan ook prioriteiten stellen. Ik denk 

dat dit vak bij ons past.”

Empathie en gemoedelijkheid

Karen ziet het ook als haar taak om de jonge 

wijkverpleegkundigen waar mogelijk te ondersteunen. 

“Goede kwaliteit zorg leveren en empathie tonen naar 

collega’s en cliënten. We moeten goed op elkaar letten. En 

als er iets is, kunnen we het bespreekbaar maken. We 

willen de gemoedelijkheid in het team houden. We doen 

de zorg met elkaar.”
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Dat leeftijd geen rol speelt bij het doen van 

vrijwilligerswerk, blijkt uit het voorbeeld van Birke 

Kuipers. Birke is 24, volgt een studie ecologische 

pedagogiek in Amersfoort, heeft een bijbaan en doet 

daarnaast vrijwilligerswerk voor TMZ. Elke twee 

weken bezoekt ze in haar woonplaats Geesteren 

mevrouw De Roy van Zuydewijn. “Ik vind het heel leuk 

en waardevol om dit vrijwilligerswerk te doen.” 

Birke bezocht mevrouw De Roy van Zuydewijn voor de eerste 

keer in mei. “Ik bezoek haar eens in de twee weken. Meestal 

gaan we er samen op uit. We wandelen bijvoorbeeld naar de 

kerk of de begraafplaats of we eten een ijsje, gebakje en 

drinken koffie. Ook zijn we al samen met de rolstoelfiets naar 

Tuincentrum Heerdink gegaan.”

Van grote waarde

Birke dacht er al langer over om vrijwilligerswerk te gaan 

doen. Maar na een tv-uitzending waarin ze zag dat een 

mevrouw met een beperking vrijwilligerswerk deed, ging ze 

gelijk op zoek. “Ik kan best een paar uurtjes in de week vrij 

maken. Voor mij is het een heel klein gebaar, maar voor 

ouderen kan het van grote waarde zijn. Ik merk nu al dat ik  

er echt veel voor terugkrijg, mensen zijn heel dankbaar.”

Tijdens haar zoektocht naar een organisatie waarvoor ze 

vrijwilligerswerk kan doen, kwam Birke bij TMZ-locatie  

Erve Mensman in Geesteren. “Ik heb een gesprek gehad met 

Ank Korte, coördinator vrijwilligerswerk, om meer 

informatie te krijgen over vrijwilligerswerk bij TMZ. Ik heb 

toen aangegeven dat het me wel mooi lijkt om juist bij een 

bewoner in de wijk op bezoek te gaan. Dat sprak me wel 

aan, juist omdat ik het gevoel had dat ouderen in de wijk 

misschien wel eenzamer zijn.” 

“ We hebben vaak fijne gesprekken.  
Mevrouw vindt het geweldig om te vertellen  

en ik luister graag naar haar ”
Birke denkt dat de jongere generatie juist een leuke invloed 

op de ouderen in de samenleving kan hebben. “We hebben 

vaak fijne gesprekken. Mevrouw vindt het geweldig om te 

vertellen en ik luister graag naar haar. Ze vertelt dan 

bijvoorbeeld over Indonesië waar ze is geweest. Vervolgens 

vertel ik ook over wat ik meemaak en dat vindt ze ook leuk 

om te horen. Ze zegt geregeld: ‘Ik vind het toch zo bijzonder 

en mooi dat ik zo snel vrienden word met jou.’ En dat zegt 

ze dan ook tegen bijvoorbeeld een fysiotherapeut of de 

wijkverpleging.”

Kalender

Als Birke na een gezellig bezoekje weer weggaat, zet ze op 

de kalender wanneer ze weer komt en tot hoe lang ze er  

dan is. “Als ik haar dan ophaal, staat ze al klaar en is ze al 

helemaal gekleed voor het uitje.”

‘Ik zet op de kalender 
van mevrouw wanneer 
ik haar weer bezoek’Dat gezonde en gevarieerde voeding bijdraagt aan  

je gezondheid is algemeen bekend. Maar wat is 

gezonde voeding? Hoe blijven ouderen gezond? En 

hoe zit dat met zorgmedewerkers die onregelmatige 

diensten hebben. Karin Wes (diëtist en ambassadeur 

van de werkgroep Vitaliteit) en Karin van Nistelrode 

(werkgroep Vitaliteit) geven de belangrijkste tips 

voor ouderen én zorgmedewerkers.

Vitaal ouder worden!

Ouderen merken vaak dat ze minder ver kunnen lopen en 

moeite krijgen om de dagelijkse dingen te doen. Voeding 

kan hier een belangrijke rol in spelen. Bij het ouder worden 

is goede voeding, samen met beweging, essentieel voor 

het behoud van spierkracht en conditie. Als eten moeilijker 

wordt, kan dat zorgen voor tekorten en uiteindelijk tot 

ondervoeding. Met een gezond voedings patroon krijg je 

van alle voedingsstoffen voldoende binnen. 

Gezonde voeding voor ouderen

•  Gezond ouder worden, is topsport! En daar moet je je 

lichaam voor trainen en voeden. Wie zich tot op hoge 

leeftijd fysiek inspant en voldoende eiwit eet, kan langdurig 

profiteren en zo gezond en vitaal mogelijk blijven.

•  Naarmate je ouder wordt neemt de energiebehoefte af, 

maar de eiwitbehoefte juist toe. Eiwitrijke producten 

zijn vlees, vis, kaas, melk(producten) ei, noten en 

peulvruchten. Kies royaal hartig beleg op brood, zuivel 

bij de brood maaltijden, 2-3x per week een gekookt ei  

of een extra schaaltje kwark, toastje met brie of een 

reepje kaas tussendoor.   

Voeding voor  
vitale bewoners  
én medewerkers 

•  Eten en beleven: Het gaat niet alleen om gezonde 

voeding, ook een gezellig gedekte tafel en de sfeer 

hebben invloed op het plezier dat cliënten beleven aan 

eten en drinken en daarmee ook op de eetlust. 

Belangrijk om ondervoeding (dit komt vaak voor) te 

voorkomen. 

Gezond de nachtdienst door

Onze spijsvertering is ingesteld op onze biologische klok. 

Omdat je normaal ’s nachts niet eet, staat de vertering op 

een laag pitje, het eten wordt niet verteerd maar 

opgeslagen als reservevet. Daarom is het normaal 

gesproken verstandig om in de late avond niets meer te 

eten. In de nachtdienst heb je echter wel energie (dus 

eten) nodig. Dan is het verstandig niet te zwaar te eten en 

te kiezen voor kleine tussendoortjes zodat je 

bloedsuikerspiegel constant blijft, bijvoorbeeld groenten, 

fruit, volkoren graanproducten en eiwitrijke voeding.

Voorbeeld nachtdienstvoeding: 

•  Thuis: een lichte warme maaltijd.

•  Rond 23.00 snack: bijv. handje noten (ongebrand/

ongezouten), fruit, yoghurt met vers fruit, cracker of 

roggebrood met gekookt ei, rijstwafel, snoepgroente. 

•  Rond 01.30 kleine maaltijd met voornamelijk eiwitten: 

groenteomelet, (plakjes) mager vlees, kip, vis, eieren, 

peulvruchten, noten, linzen, melkproducten.

•  05.00 licht verteerbaar hapje: fruit, boterham met jam, 

yoghurt. 

•  Thuis: een licht ontbijt.
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‘Zorgen is altijd een rode 
draad in mijn leven geweest’

TMZ is een deel van zijn leven geworden. Rinus Visscher 

(79) zet zich al sinds 2017 in voor de cliëntenraad van 

TMZ. Hij werd gevraagd voor de cliëntenraad in de tijd 

dat hij bij zijn vrouw Renée in Erve Mensman verbleef. 

Het welzijn van de bewoners en cliënten, dat is waar het 

Rinus om gaat. “We doen het samen voor de mensen”, 

zegt hij. “Je kunt als cliëntenraad veel inbrengen en 

betekenen binnen de organisatie.” 

Renée Visscher had de ziekte van Parkinson en liep de laatste 

jaren van haar leven erg slecht. In 2017 verhuisde ze naar een 

appartement in Erve Mensman in Geesteren. Rinus logeerde 

ongeveer drie jaar bij haar en hielp haar met bijna alles wat ze 

deed. Ook hielp hij andere bewoners van het complex. “Op 

een gegeven moment werd me gevraagd of ik lid wilde 

worden van de cliëntenraad. Dat was in 2017.” 

Rinus werd lid van de regionale cliëntenraad. Sinds drie jaar 

maakt hij ook deel uit van de centrale cliëntenraad. “Eigenlijk 

groei je daar gewoon in. Inmiddels ben ik veel met TMZ 

bezig”, vertelt hij. “En ik doe het altijd nog met veel plezier.”

In juni 2020 verhuisde Renée naar een open PG-afdeling in de 

Meulenhof. In november van dat jaar overleed ze aan een 

longontsteking. 

Rinus Visscher zet zich al vijf jaar in voor de cliëntenraad

Getraumatiseerd

Renée was dochter van verzetsmensen in Zwolle. Toen ze nog 

geen vijf jaar oud was, werd haar vader, verzetsheld ‘De 

Groene’, vermoord door de Duitsers. Een paar dagen later 

werd ze slachtoffer van marteling. Door deze gebeurtenissen 

bleef ze getraumatiseerd. “Wat ze meemaakte, tekende haar 

voor de rest van haar leven. In sommige periodes ging het 

gewoon minder goed met haar”, zegt Rinus. “Ik ben daardoor 

eigenlijk altijd mantelzorger geweest. Zorgen is altijd een rode 

draad in mijn leven geweest.”

Rinus komt nog geregeld bij de Meulenhof en Erve Mensman. 

“Voor 2017 kende ik TMZ nog niet eens en nu is de organisatie 

een deel van mijn leven geworden. Toen ik bij Renée woonde, 

was ik meer bij TMZ dan thuis. Dat is nu niet meer zo, de binding 

is dan ook anders. Ik vind wel dat naarmate je op grotere afstand 

zit, je er op een gegeven moment mee moet ophouden.”

Welzijn

Het welzijn van de bewoners en cliënten, daar gaat het Rinus 

om. “We doen het voor de mensen”, zegt hij. “Je kunt veel 

inbrengen en betekenen binnen de organisatie. Je denkt mee 

over wat er speelt, over de toekomst, de samenwerking met 

andere VVT-instellingen en we geven als cliëntenraad ook 

advies aan de Raad van Bestuur. Het is belangrijk dat de 

cliënten, bewoners, familie en mantelzorgers weten dat de 

cliëntenraad er is en dat ze bij ons aan kunnen kloppen.”

Zomerse 
hoogtepunten 

bij TMZ

Het Dijkhuis 

Bewoners genieten van ritjes met ‘De Glimlach’

“Als de mensen maar genieten.” Dat zegt Jan Matel over de buggy ‘De Glimlach’ 

die hij samen met de Stichting Vrienden van ’t Dijkhuis onlangs heeft aangeschaft 

voor de bewoners van Het Dijkhuis. De Glimlach is een soort elektrische 

golfbuggy voor zes personen. Het doel is om bewoners mee te nemen over mooie 

paden door de natuur en ze zo de omgeving te laten zien. “Als we terugkomen en 

de mensen zijn enthousiast en dankbaar, is dat ook een geschenk voor ons.” 

Het volledige verhaal over ‘De Glimlach’ is te vinden op  

www.triviummeulenbeltzorg.nl/nieuws

De Weemelanden

Samen herinneringen maken 

Bewoners van De Weemelanden waren in 

juni op vakantie in Hoge Hexel. Er werd 

volop genoten, gelachen en samen werden 

mooie nieuwe herinneringen gemaakt. 

De Weemelanden

Kalfjes de fles geven

Bewoners en begeleiders van De Weemelanden 

zijn gastvrij ontvangen door boerin Eline 

van Koelnbekke in Geesteren. Koeien voeren, 

flesjes geven, luisteren naar verhalen, de 

bewoners vonden het allemaal even leuk. Een 

big smile was te zien op hun gezichten!

Het Meulenbelt

Volop gezelligheid

De nagels werden gelakt en de voeten kregen een 

masker! Want de bewoners van Het Meulenbelt 

gingen samen fietsen.. Kinderlijk plezier hadden 

ze met waterpistolen en een tuinslang. Daarnaast 

werd lekkere jam gemaakt en werd een koffer vol 

natuur in huis gehaald om erover te praten.

Het hele jaar door worden er leuke en bijzondere activiteiten georganiseerd.  

Soms omdat het een wens is van één van de bewoners, andere keren omdat er spontaan 

ideeën ontstaan. Ook in de zomerperiode werden er een aantal leuke activiteiten 

ondernomen. Wij verzamelden een aantal hoogtepunten van afgelopen zomer.



Truus Hulshof: 
‘Het maakte zoveel 
indruk toen we de 
Canadezen voor het 
eerst zagen’
De wieg van Truus Hulshof-Weghorst (99) stond in Hertme. 

Nu, bijna een eeuw later, woont ze in Het Weggeler in 

Almelo en blikt ze terug op een leven met mooie 

momenten, maar ook met verdriet. Zoals door het vroege 

verlies van haar man Ben. Hij viel tijdens een fietstocht 

met vrienden. “Hij kreeg een hartstilstand. Ik heb geen 

afscheid van hem kunnen nemen, dat vond ik heel zwaar.”

Mijn
levensverhaal

Truus groeide op in Hertme in een gezin met tien 

kinderen. “Ik ben geboren op 13 mei 1923. Mijn vader  

was aannemer, mijn moeder zorgde voor de kinderen.” 

Vader Weghorst had voor zijn werkplaats meer ruimte 

nodig. Die vond hij in Borne. Daar kwam het gezin achter 

het spoor te wonen.”

Ze kijkt terug op een zorgeloze jeugd. Tot de inval van de 

Duitsers in 1940. “Ik zie de Duitsers nog zo binnenkomen. 

Ik kan me nog herinneren dat een Duitse soldaat zei: ‘Ich 

frage nichts und sage nichts, wir mussen.” Ze weet ook 

nog dat er Duitsers bij hen binnenkwamen om te kijken  

of er nog mannen waren die konden worden ingezet voor 

de Arbeidseinsatz (gedwongen tewerkstelling in Duits-

land). “Een broer van mij moest toen naar Duitsland om  

te werken.” 

 “ Er was ontlading bij iedereen ”
Mooie herinneringen heeft Truus aan de bevrijding van 

Borne. “We hadden voor ons gevoel zo lang vastgezeten 

tijdens de bezetting. Het maakte zoveel indruk toen we  

de Canadezen voor het eerst zagen. Er was ontlading bij 

iedereen”, zegt ze met een trilling in haar stem.  

Liefde

Na de oorlog leerde ze haar man Ben kennen bij dans-

centrum Toon van de Plaat in Bentelo. Ze trouwden en 

kochten een huis in Tubbergen. Samen kregen ze een 

zoon. Ze is nu oma van twee kleinkinderen. In Tubbergen 

hadden Truus en Ben een taxibedrijf: Hulshof Taxiservice. 

Het bedrijf bestaat nog steeds. Als het nodig was, reed 

Truus ook.

Zware tijd

Tijdens een fietstocht in 1988 sloeg het noodlot toe. “We 

fietsten met een gezelschap. Halverwege Agelo hielden we 

een pauze. Opeens viel Ben. Het bleek om een hartstil-

stand te gaan. Ik heb geen afscheid van hem kunnen 

nemen, dat vond ik heel zwaar.”

“ Ik heb mijn 99e verjaardag goed gevierd ”
Sinds die tijd is ze alleen. “Ik moest natuurlijk wel verder.” 

Na een val kwam ze enige tijd geleden in het ziekenhuis. 

Daarna is ze verhuisd naar Het Weggeler. “Ik heb mijn 99e 

verjaardag goed gevierd, de kamer was te klein. Mijn 

schoondochter hielp me met organiseren. Nu ga ik voor 

mijn honderdste verjaardag. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb 

het hier heel goed naar mijn zin.”
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Zinvoller leven dankzij dagbehandeling

Sinds Theo Ranzijn (79) naar de dagbehandeling Weldam in Het Meulenbelt gaat, ervaart hij 

zijn dag als meer zinvol. “Hij heeft niet alleen meer kracht in zijn handen en benen, maar hij is 

ook weer onder de mensen”, zegt zijn schoondochter Linda. De contacten doen hem goed. 

“Als ik hem ’s ochtends kom ophalen, zit hij altijd al klaar. Ik ben blij dat hij het leuk vindt.”

In de anderhalf jaar dat Theo Ranzijn nu de 

dagbehandeling in Het Meulenbelt bezoekt,  

heeft hij niet alleen medisch gezien vorderingen 

gemaakt. “Ook mentaal is hij vooruitgegaan”, 

vertelt Ineke Uitslag. Ze is eerstverantwoordelijk 

begeleider (EVB) van dagbehandeling Weldam. 

“Hij heeft weer meer sociale contacten en dat 

doet hem goed. Hij komt soms wat sober binnen, 

maar gaat ’s middags weer weg met een 

glimlach”, zegt ze. 

Nieuw Zeeland

Theo werd geboren in het westen van het land.  

In zijn bewogen leven was hij onder meer 

taxichauffeur en belastingconsulent. Ook werkte 

hij vijf jaar als boer in Nieuw Zeeland. Hij kan 

zich nog altijd goed redden in zijn woning in 

Almelo. Hij kookt voor zichzelf, laat de hond  

uit en met behulp van zijn scootmobiel doet hij 

de boodschappen. Anderhalf jaar geleden kreeg  

hij een CVA (beroerte). Sinds die tijd gaat alles 

moeizamer en heeft hij aan één kant van zich 

lichaam uitval van functies, onder meer aan  

zijn hand.

Gezellige groep

Via de wijkzorg van TMZ komt hij nu twee keer in 

de week bij de dagbehandeling in Het Meulenbelt. 

Wat hij er zo leuk aan vindt? “Het is een 

ontzettend gezellige groep”, zegt Theo. “En er is 

ruimte voor een geintje.” Bij de dagbehandeling 

staat hij onder controle van behandelaars, 

waaronder fysiotherapeut, ergotherapeut en 

logopedist. “Ze werken met elkaar samen rondom 

onze cliënten”, vertelt Ineke. “Daarbij kijken we 

aan de hand van korte lijntjes wat we voor elkaar 

kunnen betekenen. We willen er samen voor 

zorgen dat iemand mede door deze 

dagbehandeling nog een fijne periode thuis heeft.”

Een fijne periode thuis en een zinvolle en fijne tijd 

bij de dagbehandeling. Theo is zeker niet passief 

als hij in Het Meulenbelt is. “Tussen de middag 

maken we een warme maaltijd en Theo is altijd 

bereid om ons helpen”, zegt Ineke. “Het mooie is, 

cliënten worden hier gehoord, ze kunnen met 

elkaar praten en treffen lotgenoten. Als we zien 

dat Theo weer weggaat met een lach op zijn 

gezicht, is dat voor ons de kers op de taart.”

‘Theo is weer meer onder de mensen en 
gaat weg met een lach op zijn gezicht’
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Peter is in september vorig jaar opgenomen in het 

ziekenhuis in Utrecht. Nieuwe stamcellen zouden ervoor 

zorgen dat hij geen complicaties en bijwerkingen meer zou 

hebben van zijn genetische aandoening. In de periode 

voorafgaand aan de opname is een geschikte donor 

gevonden (100% match). Na een dagelijkse chemokuur van 

2 weken heeft hij de stamcellen ontvangen.  

“ Er is hier meer aandacht voor de mens ”
Terwijl het gezin hoopvol uitkeek naar de 

stamceltransplantatie, ging het al snel mis. Peter: “Ik kreeg 

een bloedvergiftiging en ik liep een dwarslaesie op. Ook 

ontstond lekkage in de darmen en kreeg ik een ontsteking 

aan mijn galblaas.” Twee keer lag hij op de IC en werd hij 

net voor de dood weggehaald. “Daarna hebben ze nog 

weer van alles geprobeerd om de darmen weer op gang te 

krijgen”, vertelt Ingrid. “Dat is niet gelukt. We kregen in 

mei de boodschap dat Peter is uitbehandeld.”

Meer rust

In mei van dit jaar kwam Peter in het hospice. “Hij heeft 

het al langer volgehouden dan in eerste instantie werd 

gedacht”, vertelt Ingrid. “Hij krijgt dagelijks antibiotica en 

de voeding gaat via een infuus.” Peter, Ingrid en Dirk 

krijgen na lange tijd weer wat rust. “Ik kan hier slapen 

wanneer het me uitkomt”, vertelt Peter. “In het ziekenhuis 

word je meer geleefd. En ik kan meer vrienden en familie 

ontvangen.”

Steeds meer inleveren

Enige tijd terug werd Sonja geopereerd aan longkanker. 

“De eerste operatie aan mijn longen viel erg tegen, 

uiteindelijk bleken er meer kankercellen te zijn.” Behalve 

de longkanker zijn er meerdere ziektebeelden waardoor 

Sonja steeds meer moet inleveren. Autorijden kan niet 

meer en ook piano spelen en dansen lukt niet meer.  

“Dit alles bij elkaar maakt dat ik niet weer geopereerd  

wil worden. Ik vind het wel goed zo.”

Begeleiden

Sonja kwam eind vorig jaar via de praktijkverpleegkundige 

in contact met Nadine, wijkverpleegkundige en 

Sonja: ‘Ik krijg hele  
goede hulp van mijn meisjes’

Sonja (75) woont in Enschede. Ze heeft 

geheugenproblemen en een tumor in haar longen. 

Nadat onlangs opnieuw een vlekje te zien was op 

een longscan, besloot ze om zich niet meer te laten 

opereren. Ze is erg blij met de hulp en begeleiding 

die ze krijgt van Nadine Westerik en Lisanne 

Rohling. “Ik weet van mezelf wat ik wel en niet wil 

en zij bieden me daarbij ondersteuning en 

begeleiding, zonder te oordelen.”

In het hospice 
worden cliënten en 
naasten ontzorgd 

Peter Lok (40) verblijft sinds mei van dit jaar in het 

hospice in Het Hof in Hengelo. Hij heeft CTLA-4-

tekort, een zeldzame genetische aandoening. In het 

hospice komen Peter, Ingrid en hun zoon Dirk na 

een turbulente tijd weer enigszins tot rust. Ingrid: 

“Ik heb ook het gevoel dat ik word ontzorgd. Er is 

hier meer aandacht voor de mens.”

Palliatieve zorg 
van meerwaarde 

voor cliënten, 
bewoners en hun 

naasten

casemanager dementie bij TMZ. Nadine bezoekt Sonja 

geregeld thuis. “Samen bekijken we dan waar mevrouw 

behoefte aan heeft en waar ze tegenaan loopt.” Palliatief 

verpleegkundige Lisanne helpt Sonja vanuit haar expertise, 

“Nadat Sonja het slechte nieuws kreeg, ontstonden er veel 

vragen. Ik bespreek met haar alles rondom het 

levenseinde. Waaronder het opstellen van een 

levenstestament of haar wensen omtrent euthanasie.” 

Lisanne bekijkt niet alleen hoe ze Sonja de juiste zorg kan 

geven, maar ook hoe ze als palliatief verpleegkundige 

andere collega’s in deze situatie kan begeleiden. “Sonja wil 

graag de eigen regie houden over haar leven. Mensen 

voelen vaak heel goed aan wat hun grens is.”

“ Nu heb ik de regie nog in eigen hand ”
Over alles praten

Sonja is tevreden over de ondersteuning die ze krijgt.  

“Ik krijg hele goede hulp van mijn meisjes, zoals ik ze ook 

wel noem. Ik kan over alles met ze praten. Daar ben ik heel 

blij mee. Ze bieden een luisterend oor.” Nadine: “Wij 

vinden het prettig dat Sonja zo open is en haar wensen en 

behoeften bespreekbaar maakt. De geheugenproblemen 

kunnen toenemen waardoor het lastiger wordt om erover 

te praten.”

Eigen ritme 

Bezoek van de arts, bloed prikken, voedingsinfuus 

aansluiten; handelingen die geregeld moeten gebeuren. 

“Maar daaromheen proberen we de cliënt zoveel mogelijk 

zijn eigen ritme te laten bepalen”, vertelt Marion van 

Osnabrugge, verpleegkundige Palliatieve Zorg. “Wij 

proberen ons aan te passen aan het ritme van de cliënt. En 

als we niet op de kamer hoeven te zijn, zijn we er niet.”

Marion ziet het als belangrijke taak om cliënten en hun 

naasten zoveel mogelijk te ontzorgen. “Palliatieve zorg is 

er voor iedereen die niet meer beter wordt. Wij nemen 

niet alleen een deel van de fysieke zorg over, maar doen 

veel meer dan dat. Ondersteunen, ontzorgen, een 

luisterend oor bieden, maar ook proactief handelen. 

Familie en naasten voorbereiden op wat ze kunnen 

verwachten. Dat is wat palliatieve zorg belangrijk maakt.”

Peter Lok is op 1 augustus op de jonge leeftijd van 40 jaar in het 

hospice overleden.

Sonja kwam eind vorig jaar in contact met Nadine 

(rechts), wijkverpleegkundige en casemanager dementie 

bij TMZ. Palliatief verpleegkundige Lisanne (midden) helpt 

Sonja vanuit haar expertise.
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Via de Moticon Science kan Sanne aan de hand van 

draadloze inlegzolen met sensoren metingen afnemen. Je 

kan de positie, oriëntatie en druk van elke voet bij elke 

stap meten. “Het meest gebruiken we de zolen als iemand 

restricties heeft voor het belasten van bepaalde 

lichaamsdelen. Ik gebruik ze geregeld voor cliënten die 

opbouwend mogen belasten.”

Piepje

Tijd om de Moticon Science erbij te pakken. Volgens Sanne 

is de werkwijze best eenvoudig. Ze vraagt eerst aan de 

cliënt naar de schoenmaat. Dan opent ze het programma. 

Zodra de cliënt druk op de zooltjes geeft, kan Sanne de 

drukgebieden aflezen op de tablet. Ze legt aan de cliënt uit 

wat ze gaat doen. Vervolgens vult ze de gegevens in, zoals 

het lichaamsgewicht. Hier wordt 25 procent van genomen. 

Wanneer dat aantal kilogram wordt overschreden, krijg je 

een piepje te horen. 

Stel mevrouw mag haar linkerbeen niet meer dan 25 

procent belasten, dan zorgt de Moticon Science dat er een 

piepje afgaat als mevrouw het been meer dan 25 procent 

belast. “Zo kun je checken of een cliënt zich aan de 

restrictie van bijvoorbeeld 25 procent heeft gehouden. Het 

is een therapeutisch hulpmiddel.” 

Handige zolen met sensoren 
brengen belasting goed in beeld
Inlegzolen kennen we allemaal wel, maar inlegzolen met sensoren 

en bewegingsanalyse ter ondersteuning van revalidatie, training en 

wetenschap is wel een heel vernuftig systeem. Dat vindt ook Sanne 

Schutte, fysiotherapeut bij Het Meulenbelt en De Horst. “We 

gebruiken de Moticon Science met name voor cliënten die een 

revalidatietraject volgen. Met dit systeem krijg je continue feedback 

terwijl een cliënt stappen zet.”

Sanne gebruikt de Moticon Science met name op de 

revalidatieafdelingen van Het Meulenbelt en bij 

overbruggingsafdeling De Horst. “Eerder werd de 

belastbaarheid gemeten via het lichaamsgewicht. Het 

mooie van dit systeem is dat je continue feedback krijgt.” 

Volgens Sanne is een bijkomend voordeel dat je via de 

Moticon Science goed de afwikkeling van de voet in beeld 

brengt. 

Eenvoudig

Mevrouw zou de belasting minder kunnen maken door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van een rollator of krukken. 

“Als de cliënt een bevestiging krijgt dat het opbouwend 

belasten goed gaat, geeft dat ook weer vertrouwen”, zegt 

Sanne. “En dat is weer stimulerend voor een goed verloop 

van het revalidatieproces.”

Bekijk hier hoe de Moticon Science 

werkt en hoe het cliënten/bewoners 

en fysiotherapeuten bij TMZ helpt.
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