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Het einde van 2021 staat alweer voor de deur. We kijken terug op een veelbewogen 

jaar. Het coronavirus heeft immers nog steeds invloed op het leven van ons allemaal: 

cliënten/bewoners, familie/naasten, medewerkers en vrijwilligers. Samen hebben we 

de schouders eronder gezet om ook dit jaar de best mogelijke en persoonlijke zorg te 

bieden. Dat bleef niet onopgemerkt. TMZ scoorde dit jaar een 9,1 op ZorgkaartNederland 

en is uitgeroepen tot een van de tien best gewaardeerde zorgaanbieders in Nederland. 

Een gezamenlijke prestatie waar we trots op zijn en waaraan iedereen die bij TMZ 

betrokken is een bijdrage heeft geleverd. We danken hierbij dan ook iedereen die het 

afgelopen jaar vol passie een bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van leven van onze 

cliënten en bewoners! 

Het is ook de tijd om vooruit te kijken naar het jaar dat voor ons ligt. Ook in 2022 zullen 

we elkaar weer hard nodig hebben. Ondanks corona zetten we stappen om goed voor 

onze cliënten/bewoners te kunnen blijven zorgen. Hierbij geeft onze Meerjarenvisie 

richting en houvast. Hierdoor kijken we met vertrouwen naar de toekomst. We 

kunnen terugvallen op een ijzersterke basis: het vakmanschap en de talenten van onze 

medewerkers en vrijwilligers. Tel daar de inzet en betrokkenheid van onze cliënten/

bewoners en mantelzorgers bij op en er ontstaat een sterk team. Wij zijn trots op die 

samenwerking binnen TMZ.

Tot slot willen we u alvast prettige feestdagen en een gelukkig 2022 wensen. Wij hopen 

dat u deze periode kunt genieten van de aanwezigheid van familie en vrienden.

Fred Schrander en Willy Belshof

Raad van Bestuur TMZ

Beste lezer,

Deze editie van TMZorg bevat 

een mix van verhalen en 

foto’s waarvan de meeste 

artikelen zijn gemaakt vóór 

de huidige coronagolf.

N.B.
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Jan schilderde van jongs af aan. “Ik heb lang gezocht 

naar een eigen stijl”, vertelt hij. Zijn laatste kunst is 

gebaseerd op de techniek van Jackson Pollock. Een van 

de invloedrijkste Amerikaanse kunstschilders die tot de 

abstract expressionistische school behoorde. Met 

emmers verf en kwasten ging Pollock het doek dat hij 

op de grond had liggen te lijf. “Ik heb hem helaas nooit 

ontmoet. Hij is in 1956 door een verkeersongeluk om het 

leven gekomen.”

Toen Jan jaren geleden met zijn vrouw in Berlijn was, 

zag hij bij toeval een expositie met werk van Pollock. “Ik 

ben naar binnen gegaan en heb de hele middag genoten 

van zijn bijzondere kunstwerken en van hoe hij de 

druppeltechniek uitvoerde. Ik werd steeds meer geraakt 

door zijn uitingen van spontaan ontstane, abstracte 

kunst en techniek.” 

Jan haalt zijn inspiratie uit de werken van Pollock, maar 

maakt zijn werk niet na. “Ik maak het voor mezelf, maar 

ben ook erg tevreden als een ander het mooi vindt.” 

Lange tijd exposeerde hij met zijn schilderijen. Hij 

verkocht er ook een aantal en hij leende schilderijen uit 

aan vrienden en kennissen.

Door de Ziekte van Parkinson kan Jan 

niet meer schilderen. Hij mist het 

wel. “Nu ben ik geregeld aan het 

tekenen”, vertelt hij. “Met name 

tijdens de maaltijden.”

Jan Westerik neemt deel aan de communicatiegroep op de dagbehandeling in Het Borsthuis. Onlangs 

gaf hij een presentatie over het maken van abstracte schilderijen, zijn grote passie. Aan de groep 

vertelde hij waar zijn inspiratie vandaan komt en liet hij een van zijn schilderen zien.

Jan vertelt graag over zijn grote passie: 
het maken van abstracte schilderijen
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moeilijk te vervullen. Maar meestal komt dat wel goed. Elke 

patiënt wordt op zo’n dag als een koning ontvangen”, vertelt 

hij. “Dan voel je zoveel medewerking en verbondenheid met 

iedereen die de wens mogelijk maakt.”

Intieme setting

Wat dit werk volgens Erik ook heel bijzonder maakt, zijn de 

intieme momenten. “Onlangs hielp ik met de wensvervul-

ling van een man die nog niet zo lang geleden een CVA heeft 

gehad en in het Roessingh verblijft. Hij wilde graag bij de 

bruiloft van zijn zoon zijn, in zijn ouderlijk huis. Je bent dan 

bij de meest intieme momenten van iemands leven”, zegt 

Erik. “Dan voel ik me bevoorrecht dat ik daarbij mag zijn.”

Een aantal weken geleden stond hij nog met kippenvel aan 

de rand van het zwembad. “Ik ging mee met een meneer die 

halfzijdig verlamd is. Hij had altijd op topniveau gezwom-

men en zijn wens was om nog een keer te zwemmen in een 

Erik kwam in aanraking met WensAmbulance Oost-Neder-

land via de wensvervulling voor de vader van een vriend van 

hem. “Hij was in de laatste fase van zijn leven en wilde heel 

graag nog een keer een dagje naar het strand. Eigenlijk is 

toen het zaadje geplant. Ik vind het zo’n mooie organisatie. 

Ik wist ook dat ik graag, als ik vrijwilligerswerk zou gaan 

doen, het verschil wilde maken.” Erik meldde zich aan via de 

Erik Dierink is verpleegkundig specialist bij TMZ. In 

zijn vrije tijd is hij vrijwilliger bij Stichting WensAm-

bulance Oost-Nederland. Vol passie en gedrevenheid 

draagt hij er aan bij dat een wensvrager een onverge-

telijke dag krijgt. Wat hem daarbij het meeste raakt? 

“De gesprekken met mensen. Je hebt het over diepe 

levensvragen en je komt direct tot de kern.”

zwembad. Met zijn arm en been waar hij nog gevoel in heeft, 

ging hij het water in. En met al zijn wilskracht lukte het hem 

ook nog om te zwemmen. Niet veel later kwam zijn zoon bij 

hem in het water. Dan pink ik wel een traantje weg.”

Erik is vrijwilliger op de WensAmbulance:  

‘Je bent bij de meest  
intieme momenten  
van iemands leven’

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…

Naam:  Erik Dierink

Plaats:  Almelo

Werk:  Verpleegkundig Specialist

   Vrijwilliger bij de WensAmbulance Oost-Nederland

site en volgde een training. De groep vrijwilligers van deze 

organisatie bestaat uit veel (oud-)ambulance chauffeurs en 

(oud-)verpleegkundigen.

Humor als gereedschap

Elke wensvervulling bezorgt hem weer kippenvel. “Het 

mooie van dit werk is dat je veel gedaan krijgt. Iedereen die 

helpt voelt de noodzaak om de wensvrager een mooie dag 

te bezorgen. Zo’n dag is echt niet alleen een tranendal, de 

bedoeling is om er een onvergetelijke dag van te maken. Een 

beetje humor is soms juist ook goed. Je voelt wel aan op 

welke momenten dat passend is.” 

Verbondenheid

Hoe de wensvervulling in zijn werk gaat, vragen we Erik. 

“Een wens komt binnen bij de wens coördinator. Hij of zij 

doet een eerste beoordeling en maakt een inschatting wat 

voor zorg deze persoon nodig heeft. Sommige wensen zijn 
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De safe space in het appartement van Arnold, is een 

voorbeeld van goede samenwerking in Teams voor 

persoonlijke zorg. “De situatie van Arnold is schrijnend”, 

zegt Chantal Klaassen, verzorgende van afdeling Molen-

hoek in Erve Mensman. “Maar dat geldt natuurlijk voor 

meer cliënten op de psychogeriatrische afdelingen. Arnold 

is nog vrij jong en moet zijn energie kwijt, maar dat lukt 

niet door zijn beperking. Daarom ben ik gaan zoeken naar 

iets waarmee hij toch een stuk vrijheid terug kan krijgen 

en daarnaast zijn veiligheid kan behouden.”

Arnold woont sinds vier en een half jaar in woonzorg-

centrum Erve Mensman. Vanuit zijn appartement kijkt hij 

uit over de weilanden in Geesteren. “Hij heeft een maandje 

in de TMZ-locatie in Tubbergen gewoond”, vertelt zijn 

vrouw Yvonne, “daarna is hij verhuisd naar Erve Mensman 

dat toen net nieuw was gebouwd.” In die vier en een half 

jaar is hij erg achteruit gegaan, zowel mentaal als fysiek.

Arnold was onder meer lange tijd gitarist in een band.  

Nu hij zijn dagelijkse bezigheden niet meer kan doen, is er 

soms sprake van verbale onrust en dwangmatig handelen 

met armen en benen. Hij wil dan graag bewegen. “We  

hebben steeds meer middelen in moeten zetten om het veilig 

te houden voor hemzelf en voor zijn omgeving”, legt 

verzorgende Chantal uit. “We hadden al een posey bed (een 

soort tent-bed) ingezet en dat werkte heel goed voor hem.” 

“Hij werd er meer ontspannen door”, zegt Yvonne. Chantal: 

“Maar we zochten ook iets waarmee hij meer kan bewegen.”

Het Bouwhuis

Chantal nodigde Barry Emons uit. Hij ontwikkelt en 

produceert materialen voor onder meer de gehandicapten- 

en ouderenzorg en geeft ook lezingen over deze materia-

len. “We hebben Barry gevraagd wat we voor Arnold 

kunnen betekenen om het voor hem en voor zijn omgeving 

weer veilig te maken”. Daarnaast bezocht ze Het Bouwhuis 

in Enschede om zich te oriënteren op middelen waarmee 

cliënten met een beperking weer meer vrijheid terug 

kunnen krijgen. “Zo kwamen we op het idee van de safe 

space”, vertelt Chantal. Voordat de safespace is aangeschaft, 

zijn er velen bij betrokken. Zoals psycholoog, ergo coach, 

fysio en arts. “Met medewerking van leidinggevende Marina 

Wessels hebben we goedkeuring gekregen om bij Arnold 

een safe space te plaatsen.” 

Zitten en opstaan

Het resultaat is volgens Chantal en Yvonne heel positief. 

Chantal: “Net nadat de safe space in Arnolds appartement 

was geplaatst, ging hij er in zitten. Hij laat zich via de 

zijkant zakken en heeft ook de lichamelijke kracht om 

weer op te gaan staan. Dat heeft hij zelf ontwikkeld.  

Hij kan kussens pakken en actief bezig zijn met iets. 

Bovendien is het valgevaar minimaal. Arnold heeft de regie 

weer een beetje terug. Onze psycholoog Malou zegt wel 

eens: ‘Mensen willen voelen dat ze leven’.”

“ Hij heeft echt weer een stuk vrijheid terug ”
Yvonne: “In de safe space blijft hij continu in beweging. Hij  

is veel meer ontspannen en het schreeuwen is minder 

geworden. Ook is er weer wat meer oogcontact en af en toe 

zien we een glimlach. Hij heeft echt weer een stuk vrijheid 

terug. Ik vind het heel mooi en bijzonder.” Yvonne kan hem in 

de safe space ook weer een knuffel geven. 

Chantal: “Het tegenstrijdige is dat als je het over de Wet Zorg 

en Dwang hebt, je het vaak hebt over vrijheid beperkende 

maatregelen. Maar dit middel heeft juist een tegenovergestel-

de werking. We konden Arnold door de safe space juist weer 

vrijheid teruggeven. Maar we moeten rust en beweging wel 

afwisselen. Daarom hebben we een schema gemaakt.” 

Fijne vertrouwensband

Chantal en haar collega’s hebben met Arnold’s vrouw 

Yvonne een fijne vertrouwensband opgebouwd. “Heel 

belangrijk”, aldus Chantal, “je hebt elkaar nodig, ook in het 

verwerkingsproces dat Arnold steeds minder kan. Wij 

hebben als team ook steeds gevraagd aan de familie, wat 

hebben jullie nodig om hiermee om te gaan? Ik heb Yvonne 

vanaf het begin meegenomen in het zoeken naar middelen 

om de kwaliteit van leven voor Arnold zo goed mogelijk te 

maken.” Yvonne: “Al vanaf het begin zit Arnold hier op de 

goede plek. Ik voelde ook gelijk een klik met Chantal. Als je 

weet dat hij op de goede plek zit, is de stap ook makkelijker 

om het los te laten en over te dragen.”

Chantal: “Het is samen zoeken naar optimale en persoonlijke 

zorg. We moeten kijken wat wij kunnen bieden, zodat de 

kwaliteit van leven zo goed mogelijk is. Dat hebben we met dit 

voorbeeld bereikt. Zorg is een, maar de uitdaging ligt in verder 

kijken. Als medewerkers van de psychogeriatrische afdelingen 

moeten we ook buiten de marges kijken, bijvoorbeeld in de 

gehandicaptenzorg. Er zijn altijd meer mogelijkheden om in te 

zetten. Als ik zie dat Arnold nu meer ontspannen is en Yvonne 

hem zelfs weer een knuffel kan geven in de safe space, geeft 

mij dat heel veel voldoening. Dit is waarvoor je je werk doet. 

Dit is ook waarom ik mijn beroep zo mooi vind.”

Yvonne: “Jullie werk wordt zo gewaardeerd. Alle respect voor 

hoe jullie het doen.” Chantal: “Ik heb dan misschien wel het 

zetje gegeven en zo is het balletje gaan rollen, maar we hadden 

dit niet zonder elkaar gekund.”

Verzorgende Chantal Klaassen in gesprek met Arnold’s echtgenote Yvonne

Arnold Gehring (64) is gediagnosticeerd met de ziekte 

van Alzheimer en heeft symptomen van frontotempo-

rale dementie. Hij heeft de afgelopen jaren daardoor 

steeds meer vrijheid moeten inleveren. Tegelijkertijd 

heeft hij nog veel energie, maar die kan hij niet goed 

kwijt door zijn beperking. Door een safe space (een 

soort tentkamer) in zijn appartement, kan hij nu  

weer veel meer bewegen en is hij meer ontspannen. 

Teams voor
persoonlijke zorg

Arnold heeft de regie weer 
terug dankzij de safe space

Arnold’s gezondheidssituatie laat het momenteel niet meer 

toe om gebruik te maken van de safe space.

Verzorgende Chantal Klaassen met cliënt Arnold in de safe space
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Inmiddels is ze al vier jaar een vaste waarde bij een 

kleine dagbehandelingsgroep in Het Meulenbelt. 

Nieke (29) helpt als vrijwilliger meerdere ochtenden 

in de week bij met activiteiten in de ‘kleine huiska-

mer’. “Het mooiste vind ik dat de bezoekers een lach 

op hun gezicht krijgen, het is echt dankbaar werk.” 

Ze helpt met de activiteiten en gaat er op uit met de 

cliënten. “Door activiteiten met ze te doen, komen ze in hun 

element en beginnen ze helemaal te stralen. Zoals op 

donderdag, dan draaien we geregeld Oudhollandse liedjes. 

Ze worden dan heel enthousiast. Ik ben heel dankbaar dat ik 

wat voor ze kan betekenen. Als ik weer naar huis ga, heb ik 

altijd een positief en dankbaar gevoel.”

Structuur

Bij Nieke werd op haar 17e autisme geconstateerd. Ze is 

gebaat bij structuur en vindt het dan ook fijn dat ze kan 

werken in een kleine huiskamer. Rosy Nijhof is haar 

contactpersoon. Nieke: “Ik doe met de bewoners ook veel 

1-op-1 activiteiten. Ze krijgen dan even alleen aandacht. 

Ik ga dan met ze wandelen of kijk waar de behoeftes liggen. 

Zo krijgen ze een stukje liefde en waardering en die krijg je 

ook zeker terug”, zegt Nieke. “Als je je eerlijk, vertrouwd en 

open opstelt, geven ze dat ook terug. Ze zijn gehecht aan 

mij en ik aan hen.” 

Voorbereiden op kerst

Nieke heeft ook goed contact met haar collega’s. “Ik voel 

me hier thuis. Ik voel me hier gewaardeerd en er is veel 

begrip. Je wordt hier gehoord en dat is fijn.” Nieke vindt het 

erg leuk om te helpen met de voorbereidingen op kerst. “Ik 

heb in het verleden al eens geholpen met het voorbereiden 

van de kerstmaaltijd. Ik volg mijn passies en doe wat ik leuk 

vind. Ik ga mijn dromen achterna.”

Nieke’s wens is om ervaringsdeskundige te worden om zo 

andere jongvolwassenen met autisme te helpen in de 

maatschappij. Ze geeft ook presentaties over autisme en 

schrijft er blogs over. Ben je benieuwd naar Nieke’s blog? 

Kijk dan op Facebook: Nieke’s blog pagina of op Instagram: 

autisme_uniek

Nieke: ‘Het mooiste vind ik dat  
de bezoekers een lach op hun  
gezicht krijgen’

In deze tijd van corona en hoge werkdruk in de zorg is het een uitdaging om gezond en vitaal te blijven. Slaapte-

kort en gevoelens van stress liggen op de loer. Je eet misschien net niet altijd gezond genoeg en van regelmatig 

bewegen komt het ook niet altijd. Het is een vicieuze cirkel. Goed eten, meer bewegen, beter slapen en minder 

stress zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en een voorwaarde om je goed te blijven voelen. Wij geven je voor 

het nieuwe jaar een aantap tips en mogelijkheden zodat je ook in 2022 je eigen vitale weg weet te vinden.

Minder stress ervaren is natuurlijk makkelijker gezegd dan 

gedaan. TMZ-collega Ingrid Vossebeld geeft ons naar aanlei-

ding van de workshop ‘Van werkdruk naar werk geluk’ een 

aantal tips om juist meer werkgeluk en minder werkdruk te 

ervaren:

 Spreek met een familielid, vriend, vriendin of collega 

af om bijvoorbeeld samen te wandelen of te sporten, 

liefst in de buitenlucht. Doordat je een afspraak hebt 

met iemand ga je dit ook sneller doen. Een half 

uurtje per dag is al genoeg.

Koop tijd voordat je een antwoord geeft indien je 

gevraagd wordt om iets te doen. Denk eerst goed na 

voordat je antwoord geeft, zodat je zonder de druk 

van het moment kunt kijken of iets in je agenda past. 

Dit geldt voor vragen zowel in het werk als privé. 

 Zorg voor afspraken thuis: welk moment is voor jou? 

Spreek dit samen af: bijvoorbeeld dinsdag  

is mijn sportavond dan zorgt de partner voor  

de kinderen. En probeer hier ook in alleen  

uitzonderlijke situaties van af te wijken. 

Probeer 80 procent van de tijd gezond te eten. Veel groenten 

en fruit en gezonde koolhydraten zorgen ervoor dat je meer 

energie krijgt en minder snel moe wordt. Kijk hiervoor 

bijvoorbeeld naar de adviezen het Voedingscentrum of volg 

een van de trainingen van Good Habbitz. Kleine veranderin-

gen maken een groot verschil!

Zorg voor elkaar 

Vorig jaar maart heeft TMZ naar aanleiding van corona het 

Collegiaal Opvang en Nazorgteam (CON-team) opgericht om 

de collega’s te ondersteunen in deze heftige periode. Dit 

was erg waardevol en daarom is besloten om het CON-team 

te laten bestaan binnen TMZ en ook in te gaan zetten voor 

andere ingrijpende gebeurtenissen. Zo zorgen de medewer-

kers van TMZ niet alleen voor kwetsbare ouderen, maar ook 

voor elkaar. 

Vitaliteit in één overzicht

Ben je nieuwsgierig naar mogelijkheden op het gebied van je 

loopbaan? Of wil je meer weten over mentale ondersteu-

ning na corona? Of wil je een vitaliteitsscan doen met 

adviezen voor het nieuwe jaar? Speciaal voor TMZ medewer-

kers is er een  pagina Mijn Vitaliteit op intranet. De 21 tegels 

van Mijn Vitaliteit bevatten allerlei onderwerpen. Van 

fysieke belasting (ergocoach, GezondWerkTeam, PDL) tot 

informatie over roken (beleid, cursus stoppen met roken, 

mogelijkheden van zorgverzekeraar) en alle workshops die 

je daarbij kunnen helpen. Wij nodigen iedereen uit daar 

gebruik van te maken, zodat we vitaal het nieuwe jaar in 

kunnen gaan. 

Vitaal de 
winter door
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TMZ behoort tot de tien  
best gewaardeerde  
zorgaanbieders van 
Nederland!

Dankjewel!

Meer weten? Kijk op www.triviummeulenbeltzorg.nl/nieuws



Moeder Ella Reit (midden) en dochter Petra Reit (links) 

wonen beiden in De Weemelanden. Kleindochter Nathalie 

(rechts) blikt met ze terug op een bewogen leven.

Van Indonesië,  
via Ootmarsum  
en Almelo naar  
Vriezenveen
Samen aan de koffie, eten bij kleindochter Nathalie of 

genieten van een bittergarnituurtje op zondagmiddag. 

Moeder Ella Reit (97) en dochter Petra Reit (73) wonen 

beiden in De Weemelanden in Vriezenveen, waar ze zoveel 

mogelijk samen proberen te genieten. Petra: “Het bevalt 

ons hier heel goed.” Kleindochter Nathalie (43) blikt met ze 

terug op een bewogen leven. 

Mijn
levensverhaal
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Petra Reit kreeg in 2013 op 64-jarige leeftijd een infectie 

met het herpesvirus in haar hersenen. Na enige tijd op de 

IC-afdeling van het ziekenhuis te hebben gelegen, kwam 

ze bij overbruggingsafdeling De Horst. Daarna is ze voor 

een half jaar naar Mediant gegaan. “Bij Het Roessingh 

konden ze na het zien van de scans niets voor mijn 

moeder doen”, vertelt dochter Nathalie. “Er was teveel 

beschadigd aan haar rechterhersenhelft. Toen steeds meer 

duidelijk werd dat mijn moeder niet meer op zichzelf kon 

wonen, zijn we voor haar gaan kijken naar een geschikte 

woonlocatie.”

Warm huis

Die vonden ze in februari 2014 bij De Weemelanden. “Ik 

ben echt gaan kijken naar een plek die voor haar het beste 

is”, zegt Nathalie. “Ik zeg wel eens, haar harde schijf is 

kapot. Maar ze is nog net zo intelligent, lief en haar 

karakter is gelukkig nog hetzelfde. En voor relatief jonge 

mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heb je 

niet veel mogelijkheden voor woonlocaties in deze regio. 

Ik woon in Vriezenveen en ben op een gegeven moment 

naar binnen gelopen bij De Weemelanden. Dit huis voelde 

gelijk warm en goed.”

“ Dit huis voelde gelijk warm en goed ”
Sinds februari 2014 woont Petra op de afdeling Leemansmo-

len, waar ze heel gek met haar zijn. “De medewerkers 

zeggen wel eens, we kunnen wel honderd Petra’s hebben”, 

zegt Nathalie lachend. “Maar het klopt, ze is altijd tevreden 

en lief.” Nathalie’s oma Ella bezocht haar dochter daar ook. 

“Mijn oma zei toen al eens, als ik niet meer alleen kan 

wonen, wil ik ook wel naar De Weemelanden”, vertelt 

Nathalie. In december 2017 verhuisde Ella ook naar De 

Weemelanden. Ze woont op afdeling De Peddemors.

Indonesië

Ella groeide op in Wassenaar en verhuisde na de oorlog 

met haar man naar Indonesië. Daar werd in 1948 Petra 

geboren. Toen het gezin Reit terugkeerde uit Indonesië 

zijn ze in Almelo gaan wonen. “Mijn moeder was toen 

ongeveer 8 jaar oud. Ze is op een gegeven moment 

kleuterleidster geworden. Toen ze mijn vader heeft 

ontmoet in Almelo, is ze de horeca in gegaan. Mijn vader 

komt uit een horeca familie. Mijn moeder is toen samen 

met mijn vader naar Ootmarsum verhuisd waar ze samen 

het Chinese restaurant de Mandarijn zijn gestart. In die 

tijd ben ik geboren. Rond mijn 6e zijn wij als gezin naar 

Almelo verhuisd en gebleven. Daar hebben mijn ouders 

nog verschillende horeca ondernemingen gehad. Ik ben in 

2007 zelf naar Vriezenveen verhuisd.” 

“Door het horecabestaan waren mijn ouders met name in 

de weekenden altijd heel druk”, blikt Nathalie terug. “Ik 

weet nog dat ik om moest lopen als er klanten zaten te 

eten. In de weekenden was ik veel bij mijn oma. Ze haalde 

me dan op en bracht me op maandagochtend weer naar 

school. Op de woensdag was de zaak gesloten en deden 

we als gezin wat samen.”

Ella en Petra hebben veel meegemaakt. “Het ziek worden 

van mijn moeder in 2013, ze was toen nog maar 64. Maar 

ook het plotselinge overlijden van mijn opa”, vertelt 

Natalie. “Mijn oma was nog geen 60, ik nog geen jaar.”

Samen op vakantie

De zorgprofessionals in De Weemelanden proberen Ella en 

Petra nog zoveel mogelijk samen te laten zijn, onder meer 

bij activiteiten en met bezoekjes door de week. Ella voelt 

zich ondanks haar leeftijd nog goed. Haar gehoor wordt 

wat minder evenals haar geheugen. Nathalie komt nog 

altijd veel bij haar moeder en oma op bezoek. Ook 

geregeld met haar dochter Noralynn, de vierde generatie. 

“Ik hoop dat ze zo tevreden blijven als ze nu zijn”, zegt 

Nathalie. “De afgelopen anderhalf jaar was door corona 

natuurlijk alles veel meer op afstand. Het zou mooi zijn als 

we dit jaar weer samen kerst kunnen vieren.”
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Digitale nalatenschap? Zegt jou het iets? TMZ-medewerker zorg Rusha Schelfhorst deed onlangs samen met 

medestudent Kiki Potman onderzoek naar digitale nalatenschap en of verpleegkundigen hier een rol in 

kunnen spelen. Digitale nalatenschap kan worden gedefinieerd: alle informatie die online achterblijft als 

iemand overlijdt. En wat blijkt? 82,2 procent van de ondervraagde verzorgenden en verpleegkundigen vindt 

het belangrijk genoeg om dit onderwerp in de palliatieve zorgfase te bespreken.

Rusha deed onderzoek naar digitale nalatenschap:

‘Goed om dit onderwerp 
bespreekbaar te maken’

Digitale nalatenschap is een begrip dat nog niet bekend is 

bij mensen, zo blijkt uit het onderzoek van Rusha en Kiki. 

Dit maakt dat niet veel mensen hun digitale nalatenschap 

geregeld hebben.

Bewustzijn creëren

Rusha en Kiki volgden voor hun HBO-V opleiding de minor 

oncologie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). 

“Digitale nalatenschap was een van de onderwerpen waar 

we onderzoek naar konden doen en het wekte gelijk onze 

interesse”, vertelt Rusha. De studenten hielden een 

enquête onder 101 verpleegkundigen en verzorgenden.  

“Ik had zelf ook nooit stilgestaan bij het onderwerp”, zegt 

Rusha. “Ik fotografeer graag en heb er ook gewoon nooit 

over nagedacht wat er met die foto’s gebeurt en alle 

andere informatie op mijn computer. Bij de huidige 

generatie ouderen speelt dit onderwerp misschien nog 

niet zo. Maar het is wel goed om nu al bewustzijn te 

creëren omdat het een opkomend onderwerp is.” 

Hieruit kan volgens Rusha en Kiki de aanname gemaakt 

worden, dat als zorgprofessionals meer bewust worden 

van digitale nalatenschap, het ook meer bespreekbaar kan 

worden gemaakt. Rusha: “Het is niet de rol van de 

verpleegkundige om de digitale nalatenschap te regelen, 

maar een verpleegkundige zou het wel ter sprake kunnen 

brengen in de palliatieve zorgfase. Uit het onderzoek blijkt 

dat dit positieve effecten kan hebben op de kwaliteit van 

leven bij zorgvragers in de laatste levensfase.”

Socials

Inloggegevens van social media-kanalen, accounts van 

websites, foto’s op je computer. Weten jouw nabestaan-

den wat er met je socials moet gebeuren als jij er niet 

meer bent? Het kan belangrijk zijn om kenbaar te maken 

wat er met jouw online verleden moet gebeuren. Digitale 

nalatenschap kan worden gedefinieerd als: alle informatie 

die online achterblijft als iemand overlijdt. En wat een 

blijvend effect heeft nadat een persoon overleden is. 
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Rusha Schelfhorst deed onderzoek 

naar digitale nalatenschap.



1716
december 2021

Zöhre Koc, leerling verpleegkundige 
De Theresiahof

Minie Slaghekke (78), bewoonster Het Weggeler

Zöhre Koc werkt in De Theresiahof in Bornerbroek en volgt de BBL-opleiding tot verpleegkundige. 

“Thuis vieren wij geen kerst”, vertelt ze. “Ik ben moslim. Maar ik vier het feest wel mee met de 

bewoners als ik aan het werk ben. Ik werk meestal met de kerstdagen en met z’n allen maken we 

het dan gezellig die dagen. We dekken de tafel, dimmen het licht en nemen de tijd om samen lekker 

te eten. Ook praten we geregeld over vroeger.” 

Passie voor koken

Zöhre maakt ook wel eens Turkse hapjes voor de bewoners. “Ik hou van koken, 

nieuwe gerechten uitproberen of dingen mengen. Wat ik zoal maak? Dolma, gevulde 

paprika en wijnbladeren gevuld met rijst, tomatensaus en kruiden. Of Turkse pizza. 

Waar ik ook van hou is taarten bakken of popcakes. Die laat ik collega’s dan ook 

proeven. Voor de popcakes heb ik ook een speciaal apparaat. Je maakt cakebeslag en 

dat kun je de cakes  dippen in chocolade en versieren. Tijdens de week van de appels 

heb ik appelcakes gemaakt met een yoghurtsausje.” Samen met een activiteitenbege-

leider van Het Meulenbelt heeft Zöhre al eens een multiculturele lunch georgani-

seerd, een soort proeverij. “En een aantal jaren geleden heb ik meegedaan met ‘Heel 

TMZ Bakt’.”

Mevrouw Slaghekke woont in Het Weggeler in Almelo. Ze kijkt uit naar de feestdagen, vooral omdat ze dan 

samen met haar kinderen en kleinkinderen is. “Kerst betekent voor mij samen zijn met mijn familie. Ik heb drie 

kinderen en acht kleinkinderen en als het kan, komen zij allemaal. Soms gaan we ook met zijn allen wat eten in 

een restaurant.” 

Kerst roept bij mevrouw Slaghekke ook altijd herinneren op aan vroeger. “Ik ben opgegroeid in een arm gezin. 

Als klein kind ging ik met mijn zus langs de deuren om geld op te halen zodat we een kerstboom konden kopen. 

Mijn ouders werkten bij de Stoomspinnerij Twente en er bleef te weinig geld over voor een kerstboom. Ik 

groeide op in de Nachtegaalstraat in Almelo. Toen ik iets ouder was, werd de armoede minder.”

Moeilijke tijd

Als moeder van drie kinderen kwam mevrouw Slaghekke er al vroeg alleen voor te staan. “Mijn man is overle-

den toen hij nog maar 46 was. Dat was een moeilijke tijd. Met ons gezin woonden we in De Kerkelanden in 

Almelo. Ik werkte in het ziekenhuis als verpleeghulp. We hebben daar veel lol gehad.” 

Tuinieren en fietsen waren haren hobby’s, maar het lukt mevrouw Slaghekke helaas niet meer om haar hobby’s 

nog uit te voeren. “Ik heb veel last van mijn benen, lopen wil dan ook niet meer. In Het Weggeler heb ik het 

goed. Ik doe mee met de activiteiten die georganiseerd worden. Ik vind het heel fijn om dingen samen te doen. 

Ook hou ik ervan om er verzorgd uit te zien. Elke ochtend zit ik voor de kaptafel mijn haar te kammen.”

Wat betekent  

voor jou?

kerst  
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Nicole ’s vader is 72 jaar en woont in Borne. Hij heeft de 

ziekte van Alzheimer. Zijn grote wens is om zolang 

mogelijk in zijn eigen woning te blijven. Maar hij is steeds 

minder in staat om zijn handelingen goed te overzien of 

uit te voeren. De situatie van haar vader laat Nicole dan 

ook geen minuut los. Samen met haar broer doet ze er 

alles aan om hem zolang mogelijk in zijn vertrouwde 

omgeving te laten wonen. 

Afweging

“Ik maak steeds de afweging, wat kan ik aan domotica of 

technologie gebruiken zodat hij daar veilig kan blijven 

wonen”, vertelt Nicole. “Door mijn werk bij TMZ zit ik 

dichtbij de mogelijkheden. De ene keer heeft hij baat bij 

een technologisch hulpmiddel en in een andere situatie 

kan ik hem beter helpen met een voorwerp van vroeger. Ik 

moet daarbij heel goed kijken wat bij hem past”, legt ze 

uit. “Hij hoeft niet in de gaten te krijgen dat ik technologie 

heb ingezet, want dat geeft hem onrust.”

Nicole heeft onder meer een dementieklok in de woonkamer 

en in de slaapkamer naast zijn bed gehangen. Daarnaast 

heeft ze een dementie-agenda aangeschaft en ze heeft voor 

hem een simpele telefoon gekocht. “Hij gebruikt nu een 

telefoon zonder codes. Hij hoeft alleen maar het klepje te 

openen als ik bel. Desondanks wordt het bellen voor hem 

wel moeilijker.” Voor zijn televisie gebruikt hij twee 

afstandsbedieningen. “Inmiddels heb ik ervoor gezorgd dat 

hij een simpele afstandsbediening heeft.”

Geen piepjes of alarmering

Nicole weet dat ze geen hulpmiddelen hoeft aan te brengen 

met piepjes of alarmering. “Dat wil hij echt niet”, zegt ze. 

Toen haar vader op een nacht ging dwalen, heeft Nicole een 

deuralarm aangebracht op de garage en de voordeur. “Als 

hij nu na middernacht de deur uitgaat, krijg ik een alarm op 

mijn telefoon. Hij heeft dat zelf niet in de gaten en daarom 

werkt het.” Een Apple airtag heeft ze aan zijn sleutelbos 

gemaakt. “Hij is zijn sleutels nog wel eens kwijt en via de 

Apple tag kan ik zien waar ze liggen”, licht ze toe. “Maar ook 

kan ik bijvoorbeeld zien dat hij aan het fietsen is.”

Fietsen is misschien wel een van zijn grootste hobby’s. 

Nicole’s vader is een buitenmens. Hij fietst dagelijks in zijn 

woonplaats Borne of in de omgeving van Borne. Echter, 

het besef van tijd wordt steeds minder. “We hebben hem 

bijvoorbeeld gezegd dat het niet meer verstandig is dat hij 

in het donker fietst”, vertelt Nicole. Ze overweegt om gps 

tracking aan te schaffen, maar ze wil eerst nog de voors en 

tegens hiervan goed tegen elkaar afwegen.

Bakleverworst

Ook heeft ze een rookmelder geïnstalleerd. “Mijn vader 

haalt geregeld maaltijden op, maar hij vindt het ook lekker 

om zo af en toe wat in de pan te doen, bijvoorbeeld 

bakleverworst. Om hem zo veilig mogelijk nog zelf te laten 

koken en bakken, heb ik een rookmelder geïnstalleerd. 

Deze kan een signaal afgeven en is verbonden met een app 

bij zijn buurman op de telefoon. Deze buurman kan dan 

gelijk bij mijn vader achter de deur kijken.”

Volop genieten kan Nicole’s vader nog van de OER Radio. 

Een simpel te bedienen muziekspeler met de vormgeving 

van een radio. Nicole zette er tweehonderd nummers op 

uit zijn tijd. Wat ze ook erg fijn vindt is dat ze in ‘Caren 

Zorgt’ de rapportages kan bijhouden van de wijkverpleging. 

“Ik zet er zelf ook berichten in”, vertelt ze. “Dit is een 

mooie manier om te communiceren met elkaar en goed 

samen te werken.”

Toekomst

Ondanks dat deze technologische hulpmiddelen haar taak 

als mantelzorger wat kunnen verlichten, is ze zich ervan 

bewust dat haar vader op lange termijn misschien niet 

meer veilig thuis kan wonen. “Dat bespreken we ook met 

de casemanager dementie”, vertelt ze. “Momenteel krijgt 

hij twee keer per dag thuiszorg en daarnaast individuele 

begeleiding. We kijken nu naar de toekomst. Welke 

hulpmiddelen passen bij mijn vader en bij ons? Zolang de 

hulpmiddelen hem maar ondersteunen en hij er geen last 

van heeft.” Nicole vindt het daarnaast belangrijk dat deze 

hulpmiddelen eraan bijdragen dat hij zolang mogelijk op 

een veilige manier thuis kan blijven wonen. “Aan alle 

mantelzorgers die in dezelfde situatie zitten, zou ik willen 

zeggen: zoek naar middelen die passen bij je naaste met 

dementie en bij jou als mantelzorger.”

Technologie kan  

het zorgen voor een  

naaste met dementie 

verlichten.

Nicole probeert technologische 
hulpmiddelen uit bij de zorg voor 
haar vader: ‘Zolang het hem 
maar ondersteuning geeft’.

Veel technologische hulpmiddelen zijn niet alleen handig om te gebruiken 

als je bijvoorbeeld dementie hebt, maar ze kunnen jouw taken als mantel-

zorger ook enigszins verlichten. Nicole van der Werf, opleidingsfunctiona-

ris bij TMZ, gebruikt meerdere technologische hulpmiddelen om haar 

vader zolang mogelijk veilig thuis te laten wonen. “De hulpmiddelen 

moeten hem ondersteuning bieden en hij mag er geen last van hebben.  

Ze moeten eraan bijdragen dat hij zolang mogelijk op een veilige manier 

thuis kan blijven wonen.”
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