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Beste lezer,
Het jaar 2022 is alweer bijna ten einde. We kijken terug op een bewogen jaar met veel 

mooie momenten zoals bewonersvakanties of leuke activiteiten die weer konden 

plaatsvinden, maar ook een jaar waarin COVID-19 ons nog hard heeft getroffen. Tot en 

met maart van dit jaar waren nog veel maatregelen van kracht en waren veel cliënten/

bewoners en medewerkers ziek. Het ziekteverzuim is nog steeds veel hoger dan voor 

COVID-19, met als gevolg een hoge werkdruk voor onze medewerkers.

2022 is ook een jaar waarin we geconfronteerd werden met veel internationale spanningen 

en forse prijsstijgingen van energie en andere primaire levensbehoeften als gevolg 

daarvan. Dat raakt iedereen binnen TMZ en zorgt ervoor dat we voor grote uitdagingen 

staan. Het is dan ook belangrijk dat we naar elkaar blijven omkijken. Dat geeft kracht, 

vertrouwen en inspiratie.

Ondanks bovengenoemde moeilijke omstandigheden hebben we binnen onze Teams voor 

persoonlijke zorg met al onze energie gewerkt aan het welbevinden van cliënten/

bewoners, familie/naasten, medewerkers en vrijwilligers. We bedanken daarvoor iedereen 

hartelijk! 

We hebben elkaar nodig. Want de crisis is nog niet voorbij. Ook de komende jaren zal er 

sprake zijn van veranderingen. De situatie verandert en TMZ zal moeten meebewegen.  

Dat vraagt veel van iedereen. Maar als we het samen doen, kunnen we die goede en 

persoonlijke zorg blijven bieden. Daar hebben we alle vertrouwen in.

We wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023! 

Fred Schrander en Willy Belshof, 

Raad van Bestuur TMZ

Activiteitenbegeleider Mirjam van Nuil: “Wij hadden 

onlangs overleg en toen ontstond het idee om 

bewoners samen met de activiteitenbegeleiders de 

foto’s voor de nieuwbouw te laten uitzoeken.” 

Waar de bewoners het meest voor kozen? “Eigenlijk 

kwamen in alle groepen dezelfde foto’s naar voren”, 

vertelt Mirjam. “Heldere en sprekende foto’s van 

onder meer natuur, bloemen en dieren. Geen 

kunstzinnige onderwerpen. Er was bijvoorbeeld ook 

een foto waarbij een tulp op de kop was afgedrukt. 

Dat vonden ze niet wat”, zegt ze. 
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Foto boven: Bewoners kiezen gezamenlijk foto’s 

uit voor de muren van het nieuwe Meulenbelt

Bewoners Het Meulenbelt kiezen 
voor natuur, bloemen en dieren
Voor de nieuwbouw van Het Meulenbelt moeten de muren natuurlijk warm worden ‘aangekleed’. Daarom wordt 

alvast nagedacht over mooie, sprekende foto’s voor aan de muren van de verschillende afdelingen. Bewoners van 

de psychogeriatrische afdelingen binnen Het Meulenbelt hebben onlangs samen foto’s uitgezocht die straks op 

groot formaat worden opgehangen in het nieuwe Meulenbelt. 
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Talenwonder

Jeroen zingt zelfs in verschillende talen, onder 

meer in het Italiaans, Zweeds, Nederlands, 

Engels en Gregoriaans. Met het koor heeft hij 

al veel opgetreden in onder meer het 

Rabotheater en tijdens Amusing Hengelo, een 

korenfestival in die stad. Hij heeft veel geleerd 

van zanglerares Claudia Patacca. Zij is 

operazangeres. “Door haar lessen is mijn stem 

mooier en beter geworden en dat merk ik 

tijdens mijn concertjes voor mensen.”

“ Een leven zonder muziek en zang? 
Dan zou ik diep ongelukkig worden ”

Promsconcerten

Met het koor zingt hij ook elk jaar tijdens 

verschillende kerstconcerten in kerken in  

de regio. Deze traditie kan echter dit jaar  

niet doorgaan vanwege geplande Proms- 

concerten in januari in het Rabotheater. 

Als hij met zijn karretjes door de gangen van Het Hof loopt, kan 

het zomaar zijn dat je hem zingend tegenkomt. Jeroen Sanders 

oefent dan in zijn hoofd een tekst, die hij later als solist voor 

een zaal moet zingen. Zingen is dé grote passie van Jeroen, 

medewerker transport en logistiek bij Het Hof. Wat hij het 

allerleukste vindt? “Zingen op een afdeling”, vertelt Jeroen.  

“En dan het liefst iets wat bewoners raakt.”

Het gaat dan om kleine concertjes met wat lichtere muziek. “Ik maak 

het dan klein en intiem en eigenlijk vind ik dat nog mooier dan in een 

grote zaal. Je kunt mensen dan echt raken.” Alhoewel het zingen in een 

volle concertzaal hem evengoed kippenvel bezorgt. “In de kersttijd 

zingen we geregeld met het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor Cantique 

de Noël. Dan is het muisstil in zo’n grote kerk. Uit die momenten haal 

ik ook heel veel energie.”

Onlangs zong hij voor een grote zaal het nummer Anthem uit de 

musical Chess. “Dat was met begeleiding van een orkest. Langzaam 

“De voorbereiding hiervan kost heel veel tijd.” Inmiddels kan Jeroen zich 

een leven zonder muziek en zang niet meer voorstellen. “Dan zou ik 

diep ongelukkig worden. Waar ik ook ben, ik ben altijd aan het zingen.”

Jeroen treedt in januari op tijdens Proms23 in het Rabotheater in Hengelo. 

Dit zijn twee concerten van de Hengelose amateurkunstverengingen om het 

nieuwe jaar in te luiden. 

Jeroen zingt zelfs als 
hij aan het werk is: 
‘Het liefst iets wat 
mensen raakt’

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:  Jeroen Sanders

Plaats:  Hengelo

Werk:  Medewerker gastenservice

Hobby:  Zingen

valt het koor dan in. Dat gaf me ook echt 

kippenvel.” Andere nummers die Jeroen onder 

meer graag zingt zijn: My Way van Frank 

Sinatra en She van Charles Aznavour.

“ Bij ons thuis stond vroeger geregeld 
de klassieke zender NPO radio 4 aan ”

Klassieke muziek

Waar de liefde voor het zingen vandaan komt? 

“Bij ons thuis stond vroeger geregeld de 

klassieke zender NPO radio 4 aan. Ik hield 

altijd al van klassieke muziek. Op latere leeftijd 

ben ik bij een koor gegaan, ik denk dat ik toen 

een jaar of 16 was.” Als twintiger begon hij 

met het nemen van zangles bij een docent in 

Enschede. “Ik begon met het zwaardere genre, 

bijvoorbeeld operanummers.” Sinds een jaar of 

zes zingt hij als bas/bariton bij het Koninklijk 

Hengelo’s Mannenkoor en is hij solist. 

“Sindsdien zing ik ook het lichtere genre.” 
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Dit wordt ook gevoeld op de afdeling Bijzondere 

begeleiding in Het Hof. Door de leergang kan de afdeling 

zich verder specialiseren in bijzondere begeleiding 

(expertiseteam) en in geronto psychogeriatrie in het 

verpleeghuis. Gerontopsychiatrie is de zorg voor mensen 

Maar liefst 47 collega’s van de afdeling Bijzondere begeleiding (Het Hof Hengelo) zijn begin oktober  

gestart met de opleiding ‘Die past hier niet’. Ze doen dit multidisciplinair dus als Team voor  

persoonlijke zorg met verschillende disciplines (en in samenwerking met Leren & Ontwikkelen en  

Mediant). “We merken allemaal dat de huidige opname van onze bewoners verandert”, zegt Mariël  

Overbeek, leidinggevende locatie Het Hof. “Complexiteit in zorgvraag neemt toe, maar ook in gedrag.” 

in de leeftijd van 55 jaar en ouder, die chronische 

psychiatrische problemen hebben. Dat kennis van 

mensen met deze aandoeningen een belangrijke 

basis is voor het hele zorgteam, is de afgelopen 

jaren steeds meer bevestigd. 
Teams voor
persoonlijke zorg

Inspelen op complexe zorg

Jorieke Borgerink is HBO verpleegkundige bij de afdeling 

Bijzondere begeleiding en één van de intervisiebegeleiders.  

Ze begeleidt de intervisies samen met een geestelijk 

verzorger, een collega van Leren en Ontwikkelen en een 

verpleeg kundige van Mediant. “Een belangrijk argument 

voor het volgen van de leergang is dat we als team 

Driene allemaal dezelfde basiskennis hebben en hierdoor 

kunnen inspelen op de complexe zorg die steeds meer  

op ons pad komt. We hopen dat we als afdeling 

Bijzondere begeleiding straks beter zichtbaar worden  

en collega’s, ook van andere afdelingen, ons beter 

kunnen vinden en benaderen bij bepaalde casussen”, 

zegt ze. “Zodat we meer handvatten en tips kunnen 

geven en elkaar kunnen inzetten op de juiste plek.” 

Op de afdeling Bijzondere begeleiding wonen  

bewoners met een complexe ondersteuningsvraag.  

Vaak is er sprake van zowel lichamelijke problematiek, 

als psychische/psychiatrische problematiek of een  

niet aangeboren hersenletsel (NAH). “We bieden ze  

structuur en duidelijkheid en maken duidelijke/ 

concrete afspraken. Maar er zijn op veel meer  

afdelingen bewoners met onbegrepen gedrag en  

dat zal alleen maar meer worden.”

Door de verkregen kennis kan er volgens Jorieke op  

elke afdeling (op tijd) worden ingespeeld op onbegrepen 

gedrag. “Niet dat het altijd volledig uit de hand loopt, 

maar door aan de voorkant te weten wat je kunt 

verwachten, kun je beter inspelen op bepaalde situaties. 

Dit is beter voor zowel de bewoners als het zorgteam en 

de familie/mantelzorgers”

“De leergang is een mooi vervolg op Teams voor 

persoonlijke zorg (Tvpz). Door Tvpz zijn teams contant 

bezig met het verbeteren van de samenwerking tussen 

bewoner, mantelzorg, vrijwilliger en professional en dit 

vergroot het eigenaarschap van de teams. Door deze 

leergang krijgt geheel Driene meer handvatten en kennis 

over de gerontopsychiatrie, en de complexere zorg.  

In de leergang komen ook de modules aan bod over 

familie, multidisciplinair samenwerken, en de toekomst. 

Het is een mooie aanvulling en verbreding van datgene 

wat al ingezet is door Tvpz.”

“ Het multidisciplinaire aspect brengt 
verbinding en je leert van elkaars ervaringen ”

Ook geestelijk verzorger Gerwin te Paske is erg positief 

over de leergang. “De mens en de relatie tussen mensen 

staat in de leergang centraal”, zegt Gerwin. “Dat past ook 

bij de visie van TMZ. Bewoners die hier komen wonen,  

zijn gewend volgens een bepaalde structuur te leven.  

Zij moeten dan ook wennen als ze hier komen. Het is  

goed om te zien hoe ze in deze leergang de relatie en de 

mens benadrukken.” Gerwin is ook enthousiast dat de 

leergang zo breed wordt opgepakt. “Het is mooi om  

dit met z’n allen te doen. Het multidisciplinaire aspect  

brengt verbinding en je leert van elkaars ervaringen.” 

Neuzen dezelfde kant op

Anja Muller, verzorgende IG: “Ik ben vijf jaar geleden bij 

TMZ gekomen en ik word alleen maar enthousiaster over 

mijn werk. Ik werk op de afdeling somatiek (somatiek 

staat voor zorg bij chronische lichamelijke ziektes, zoals 

Parkinson, een chronische longziekte of een beroerte)  

van Driene 2, maar wat is nog somatiek tegenwoordig.  

Er komen steeds meer bewoners met een complexe 

ondersteuningsvraag en gerontopsychiatrische 

problemen. Dit vergt een andere aanpak en daarvoor  

moet je met je team alle neuzen dezelfde kant op hebben.  

De leergang sluit helemaal aan op de steeds complexere 

zorgvraag.” 

“ Wij zijn het laatste stationnetje en dan  
moet je wel zorgen dat we er een leuk 

stationnetje van maken ”
Volgens Anja geven ook de reflectiebijeenkomsten veel 

meerwaarde aan het team. “Er worden goede handvaten 

gegeven. We doen het natuurlijk voor de bewoners in deze 

complexe zorg. We hebben elkaar nodig om het goed te 

doen. Wij zijn het laatste stationnetje en dan moet je wel 

zorgen dat we er een leuk stationnetje van maken.”

De deelnemers hopen in april 2024 klaar te zijn met de 

opleiding. Mariël Overbeek: “We hopen dan iedereen te 

kunnen feliciteren en te voorzien van een officieel 

certificaat.”

Anja Muller, Jorieke Borgerink en Gerwin ter Paske zien veel 

meerwaarde in de opleiding ‘Die past hier niet’, die ze gezamenlijk 

met hun collega’s van Bijzondere begeleiding volgen.

Jorieke: ‘Met deze kennis 
kunnen we nog beter 
inspelen op complexe zorg’

Collega’s Het Hof volgen opleiding ‘Die past hier niet’
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Henri Zomer (56) is sinds juni van dit jaar vrijwilliger 

bij Het Weggeler. Door aangeboren hartklachten kan 

hij zijn oude baan niet meer uitoefenen. Hij miste 

echter de dynamiek en de interactie met mensen en 

meldde zich daarom aan als vrijwilliger. Hij vindt het 

dankbaar werk. “Het geeft zo’n goed gevoel dat je 

mensen op deze manier blij kan maken.”

Hoe Henri in aanraking is gekomen met TMZ? “Ik zag elke 

donderdag een colonne van bewoners en medewerkers van 

TMZ bij ons door de straat lopen. Ik dacht toen, ik kan ook 

wel helpen en met bewoners wandelen. In het voorjaar heb 

ik contact gezocht en sindsdien wandel ik wekelijks met 

bewoners van Het Weggeler.”  

Inmiddels weten ze bij Het Weggeler Henri al voor meerdere 

activiteiten te vinden. Elke woensdag neemt hij bewoners 

mee voor een mooie fietstocht op de duofiets. Na een 

gesprek met Ank Korte, vrijwilligerscoördinator in Almelo, is 

Henri nu ook vrijwilliger bij het koken. “Een keer in de twee 

weken kook ik op maandag samen met een andere vrijwilliger 

voor een groep bewoners. Zij zeggen dan altijd dat ze het 

gevoel hebben dat ze ‘uit eten’ zijn, een mooi compliment.” 

Fijne gesprekken

Wat hij het allerleukste vindt? “Samen fietsen op de 

duofiets. Als ik dan naar rechts kijk en ik zie een bewoner 

genieten, is dat toch fantastisch. Soms hebben we ook fijne 

gesprekken. Ik vraag altijd waar de bewoner naartoe wil 

fietsen. Bijvoorbeeld naar het centrum om een kop 

chocolademelk te drinken of een kroketje te eten.” 

“ Samen met mijn vrouw heb ik een  
paar mooie routes uitgezet ”

Henri neemt de bewoners ook geregeld mee tijdens mooie 

fietstochten door de natuur. “Samen met mijn vrouw heb ik een 

paar mooie routes uitgezet om met bewoners te fietsen. Deze 

routes gaan onder meer door het gebied van de Doorbraak.” 

Herinneringen

Veel bewoners halen tijdens de fietstochten herinneringen 

op. “Ik fiets vaak door het Nijreesbos”, vertelt hij. “En bij  

de Nijreesheuvel hoor ik geregeld dat ze daar als kind 

hebben gespeeld. Er werd in bomen geklommen of ze aten 

een ijsje bij Liedenbaum. Onlangs wilde een bewoonster 

graag het graf van haar zus bezoeken. We zijn toen naar  

het kerkhof gefietst.” 

Henri woont sinds twee jaar in Almelo en komt door zijn fiets - 

tochten met de bewoners zelf ook meer over de historie van de 

stad te weten. “Ik leer de stad op deze manier steeds beter 

kennen.” Dubbel genieten dus, voor de bewoners én voor Henri.

Ook vrijwilliger worden? Neem dan een kijkje op onze 

website voor meer informatie.  

‘Als ik een bewoner zie 
genieten, is dat toch 
fantastisch’

Wat hebben onze bewoners/cliënten vanaf de lente weer 

kunnen genieten van activiteiten. Na een coronaperiode 

van teveel binnen zitten konden we er echt weer op uit. En 

wat voelde dat goed. We vonden rust in de natuur, 

gezelligheid onder elkaar, er werd gelachen en gespeeld 

met waterpistolen. Fijn dat dit allemaal weer kan.

Binnen TMZ is vitaliteit erg belangrijk. Niet alleen voor de 

bewoners, ook voor onze medewerkers. Vitaliteit en 

leefstijl gaat niet alleen over gezond eten, afvallen of  

bewegen. Ook emotionele en mentale gezondheid zijn 

Terugkijken op  
een vitaal jaar

belangrijk. Kun je genoeg ontspannen, slaap je goed, doe  

je wat je leuk vindt, heb je voldoening in je werk, is je 

werk- en privé balans in orde. TMZ biedt daarom voor haar 

medewerkers op al deze onderwerpen gedurende het hele 

jaar inspirerende workshops en activiteiten aan. 

 

Velen deden bijvoorbeeld mee aan een stappen challenge, 

workshop (werk) geluk, fietsplan, de gezonde donderdag, 

of volgden een van de vele online trainingen die 

gezondheid stimuleren. Maar ook erop uit met bewoners 

draagt bij aan vitaliteit, genieten voor allebei!

1   Fit blijven door samen hard te lopen.

2   Therapeutisch zwemmen voor bewoners, onder begeleiding van de 

bewegingsagogen met behulp van vrijwilligers. 

3   Samen op de duo-fiets met vrijwilligers, onder begeleiding van de 

activiteitenbegeleiders. Ze fietsen richting Delden Kasteel Twickel. 

4   TMZ 'ers ontspannen door Yoga

5   Het Hof in Hengelo deed een avond mee in de Wandelvierdaagse met 30 

blije bewoners samen met  vrijwilligers, familie en activiteitenbegeleiders.

6  Op weg naar het hoogste punt op de hei.

7   Deze voeten deden mee aan de TMZ stappenchallenge onder 

medewerkers. Gezond én gezellig!

8   Tijdens de warme zomer verkoeling zoeken, deze ouderen zijn het spelen 

niet verleerd.

1

8

75 6
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Henri Zomer: “Het geeft zo’n 

goed gevoel dat je mensen op 

deze manier blij kan maken”
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BOUWEN VOOR
DE TOEKOMST
Aandacht voor duurzaamheid is momenteel heel actueel en bij TMZ al geruime tijd richtlijn bij nieuw of 

verbouw. In Hengelo (naast locatie Het Hof) en in Almelo (bij Het Meulenbelt) zit TMZ middenin twee 

nieuwbouwprojecten. Bij beide locaties is er volop aandacht voor een prettige woon en werkomgeving voor 

voor bewoners/cliënten en medewerkers, maar is er ook veel aandacht voor duurzaamheid. Niet alleen bij de 

nieuwe gebouwen, maar ook in de bestaande locaties is soms verandering of vernieuwing noodzakelijk.  

De ene keer gaat het om een installatie die wordt vervangen door een energiezuinigere variant, de andere  

keer wordt er een ruimte aangepast al naar gelang de zorgvraag in de locatie. Wij geven een overzicht van  

de laatste vernieuwingen.

Almelo

Het Meulenbelt van het gas af 

Bij Het Meulenbelt wordt er gebouwd volgens de nieuwste 

inzichten en maatstaven op het gebied van ouderenzorg en 

duurzaamheid. Het nieuwe complex is straks volledig gasloos 

dankzij gebruik van bodemwarmte. Inmiddels is fase twee al 

behoorlijk ver gevorderd. De 1e verdiepingsvloer is gereed en 

op dit moment wordt de 2e verdiepingsvloer aangebracht. 

December 2022 wordt het hoogste punt bereikt.  

 

Ondertussen wordt er samen met de bewoners ook al 

nagedacht over de aankleding van de nieuwe vleugel. 

Meer hierover is te lezen op pagina 3.

Vriezenveen 

De Weemelanden 

Bij De Weemelanden in Vriezenveen is de 

huiskamer van afdeling De Brug verbouwd en 

vergroot. Vanwege de toenemende complexe 

zorgvraag werd de ruimte te klein. De ruimte 

is nu verder aangepast aan de zorgvraag. 

Bewoners die aan bed gekluisterd zijn kunnen 

nu met bed en al naar de huiskamer worden 

gebracht en daar samenzijn met andere 

bewoners. Bovendien is er meer ruimte om 

met de rolstoel plaats te nemen aan de tafels 

in de gezamenlijke huiskamer. Bewoners, 

medewerkers en vrijwilligers zijn enorm blij 

met de nieuwe, ruime huiskamer. 

 

Geesteren 

Erve Mensman 

Hoera! Locatie Erve Mensman bestaat 5 jaar. En dat werd natuurlijk gevierd met leuke activiteiten. 

Ook bij Erve Mensman zijn er vernieuwingen doorgevoerd binnen de locatie. Onlangs is er op de 1e 

verdieping een nieuwe huiskamer gerealiseerd. Waar eerder nog een appartement zat, is een muur 

doorgebroken en is het voormalige appartement nu de gezamenlijke huiskamer geworden van 

afdelingen Joostink/Loo Esch. Hierdoor hoeven de bewoners van deze afdelingen niet altijd naar het 

restaurant te gaan voor gezelligheid, maar kunnen bewoners elkaar ook ontmoeten in deze nieuwe 

gezamenlijke huiskamer. De huiskamer is nog niet helemaal af. De komende tijd worden de reacties 

van bewoners en medewerkers verzameld, om daarna de huiskamer nóg praktischer in te richten. 

Hengelo 

Nieuwe vleugel bij 
Het Hof 
Op 7 september werd symbolisch het 

startsein gegeven voor de bouw van de 

nieuwe vleugel naast TMZ-locatie Het Hof. 

Hierbij gaat TMZ nog een stapje verder voor 

wat betreft duurzaamheid. De bouw 

vordert gestaag en de ijskelder - die voor de 

verkoeling en warmte van het gebouw gaat 

zorgen - is al niet meer langer zichtbaar aan 

de oppervlakte. Het ‘hoogste punt’ wordt in 

het voorjaar van 2023 bereikt.  

 



Zus Brughuis hoopt 
honderd te worden bij 
Erve Mensman
Zus, ook wel genoemd Santje, Brughuis (98) kijkt vanuit haar 

appartement in Erve Mensman over de weilanden in Geesteren 

terug op haar leven. Een leven met veel mooie momenten, maar 

ook met een aangrijpende gebeurtenis die zorgde voor een zwarte 

bladzijde in de familiegeschiedenis.

Mijn
levensverhaal

Zus Brughuis werd in 1924 geboren in het 

gezin Hasel bekke in Geesteren. Ze was de op 

een na jongste in een gezin met vijftien 

kinderen. Haar ouders woonden op de 

boerderij die eeuwenlang Elberink, “Elbert”, 

heette. Vooraan op de deel bij het open vuur 

speelde de moeder van Zus harmonica en dan 

werd er gedanst. “De tafel werd dan gevuld 

met eten en drinken”, vertelt ze. Zus hielp 

mee in de huishouding. Ze ging naar school 

bij de zusters Franciscanessen in Denekamp.

Het was een tijd van veel noaberschap. “De 

mensen in het dorp kwamen veel bij elkaar 

over de vloer.” Zo werd het dorsen samen 

gedaan en werd gezamenlijk met veel familie 

en buren het hooi binnen gehaald. De noabers 

gingen bij familie en bekenden langs om te 

vertellen als er een bruiloft op komst was of 

als er een noaber was overleden.

“ Een borrel werd toen niet in een 
fles bij de slijter gekocht ”

Haar liefde vond Zus dichtbij. “Een buurman 

van iets verderop”, vertelt zoon Benny. Gerard 

Brughuis en Zus kregen twee zoons, Benny en 

Jos. De werkdag werd geregeld afgesloten met 

een borreltje. “Een borrel werd toen niet in 

een fles bij de slijter gekocht”, vertelt Benny. 

“Jenever werd gehaald bij de horeca-

Toon ter dood veroordeeld en naar verluid in Hengelo 

geëxecuteerd. Zijn lichaam is nooit terug gevonden, vanaf  

4 mei 1943 is hij vermist. 

Vertrouwde plek

Vier jaar geleden verhuisde Zus naar Erve Mensman. Ze is  

erg blij met haar appartement. Vanuit haar kamer kan ze de 

vertrouwde plek waar ze zolang woonde zien. De plek waar 

zowel Benny met zijn vrouw en Jos met zijn gezin nu wonen. 

“De oude boerderij is afgebroken en er staat nu een mooie 

schuur op die plek”, vertelt Benny. “We hebben er een 

dubbele woning bijgebouwd. Dat was rond 1989.” In die tijd 

overleed ook de man van Zus. “Mijn vader is maar 65 

geworden”, vertelt Benny. “Hij was in het ziekenhuis voor  

een behandeling en heeft een harstilststand gekregen.”

Zus hoopt honderd te worden. Dat heeft ze ook tegen haar 

arts gezegd. Hij heeft het genoteerd.  

Aan de Meijersweg in Geesteren staat een gedenksteen ter 

herinnering aan Toon Haselbekke, geboren 17-10-1917. Frans 

Hendriksen schreef een op feiten gebaseerde historische roman 

‘Als ik voor de lopen sta’ over de laatste dagen van de 

oorlogsheld Toon Haselbekke uit Geesteren.
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Het gezin Haselbekke op de boerderij 

‘Elbert’. Zus staat links met de kralen 

om. Toon Haselbekke staat tweede 

van rechts. 

Zus Brughuis met in 

haar handen het boek 

over haar broer Toon 

Haselbekke. Naast 

haar zit haar zoon 

Benny Brughuis.

gelegenheden Kottink of Knoefbakker. Dorpelingen fietsten 

er met de lege fles naar toe om deze te laten vullen.” Het 

gezin ging niet op vakantie. Wel bezocht Zus twee keer in 

haar leven de bedevaartsplaats Lourdes.

Oorlogsheld

Een broer van Zus, Toon, was in mei 1943 hoofd van het 

distibutiekantoor in Tubbergen. Een dienst die werd ingesteld 

omdat levensmiddelen schaars waren en veel producten 

tijdens de WOII alleen op bon verkrijgbaar waren. Die bonnen 

waren alleen voor inwoners met een geldig persoonsbewijs 

en dus niet voor onderduikers. Toon Haselbekke zorgde met 

gevaar voor eigen leven voor voedselbonnen voor de 

onderduikers. Op 1 mei 1943 stuurde freule Von Bönning-

hausen een butler om een bon op te halen voor het kopen 

van schoenen. Toon stond hem te woord en zegt dat hij 

morgen maar terug moet komen omdat de ambtenaar die de 

schoenenbonnen uitreikt niet aanwezig is. 

“De Duitsers hebben Toon toen thuis opgehaald en hem 

naar het politiebureau in Tubbergen gebracht”, vertelt 

Benny. “Daar is hij verhoord en de politie heeft toen gezegd, 

wij laten het raam open. Met andere woorden, hij kon 

vluchten. Dat heeft hij niet gedaan, misschien was hij bang 

dat ze zijn familie wat aan zouden doen.”

De vader van Zus en haar broer die pater was hebben 

vervolgens geprobeerd om Toon vrij te krijgen. Na al die jaren 

ziet Zus haar vader nog in de deuropening staan toen ze Toon 

thuis ophaalden. “Mijn vader stond daar zo machteloos, dat 

beeld vergeet ik nooit.” Enkele dagen na zijn arrestatie is 
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Werken in de zorg gaat vaak gepaard met 

dilemma’s. Mensen denken nu eenmaal heel 

verschillend over zaken en hebben verschillende normen en 

waarden. Het kan soms zijn dat deze normen en waarden 

niet met elkaar overeenkomen en dat er (ethische) dilemma’s 

ontstaan. Een ethisch dilemma klinkt heel complex, maar  

het kan ook gaan om simpele dingen. “Een dilemma is niet 

altijd op te lossen, maar het kan hanteerbaar gemaakt 

worden”, vertelt Bert Maathuis. Hij is geestelijk verzorger  

en lid van de Ethische Commissie. “Door met elkaar in 

gesprek te gaan en te weten waarom iets wel of niet  

gebeurt en wat er bij de verschillende betrokkenen speelt, 

kom je al een stapje verder.”

Als je als zorgmedewerker, cliënt of netwerk in een 

bepaalde situatie verschillende belangen en wensen 

hebt en niet op één lijn zit, kan dit zorgen voor 

(ethische) dilemma’s. Als je wilt dat er iets met het 

dilemma gebeurt, kun je bij de Ethische Commissie 

binnen TMZ onder meer een moreel beraad aanvragen. 

Een moreel beraad is een gezamenlijke reflectie over 

een ingebrachte casus. Het doel is om samen tot een 

plan van aanpak te komen. Sophie en Vera zijn beiden 

werkzaam op een afdeling binnen TMZ. Zij kwamen 

met hun team onlangs voor een dilemma te staan en 

vroegen om een moreel beraad. Sophie: “Het moreel 

beraad bracht veel verheldering. Het heeft ons (en 

daarmee ook de familie) zeker geholpen.”  

Advies

Op de afdeling waar Vera en Sophie werken, kwam een meneer 

in zorg met een grote wond en veel pijn. “Deze meneer was 

hard voor zichzelf”, vertelt Sophie. “De wond verslechterde en 

zijn gemoedstoestand werd minder. Wij zagen dat de wond niet 

meer ging herstellen of genezen. Hij kreeg steeds meer pijn. 

We merkten dat een familielid van hem anders naar de situatie 

keek dan wij. Binnen het team werd heel veel gesproken over 

wat goede zorg voor meneer zou zijn. Sophie: “We spraken er 

ook over in de Week van de Palliatieve Zorg met Marion van 

Osnabrugge, verpleegkundige palliatieve zorg. Zij herkende 

deze casus als een ethisch dilemma en adviseerde ons hier 

een moreel beraad over te doen.”

Nieuw startpunt

Bert: “Bij een moreel beraad ligt de focus op morele vragen, de 

deskundigheden en ervaringen van de deelnemers. Wat is voor 

jou van waarde en wat is menselijk en professioneel om te doen?” 

Sophie: “Het was heel zinvol en waardevol voor het hele team. 

En er zijn acties uitgekomen die we gelijk de volgende dag al 

hebben toegepast.” Vera: “Na het moreel beraad hadden we 

een nieuw startpunt met zijn allen. We merkten dat wij de regie 

weer kregen en de familie de situatie weer meer kon loslaten.” 

Sophie: “Het beraad was heel verhelderend en heeft niet alleen 

ons, maar uiteindelijk ook de bewoner en de familie geholpen.” 

Sophie en Vera denken dat het belangrijk is dat dillema’s 

eerder gesignaleerd worden. “Als collega’s op de hoogte zijn 

van het moreel beraad, kunnen zij het ook eerder inzetten.” 

In dit artikel is in verband met privacy gebruik gemaakt van gefingeerde 

namen.

Moreel beraad kan dilemma’s 
hanteerbaar maken
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Peter woont alweer twintig jaar op afdeling Singraven. 

Ook zijn broer Tom had de ziekte van Duchenne en 

woonde lange tijd op deze afdeling. Tom is enige tijd 

geleden overleden. “Ik heb eerst aan de andere kant 

gewoond”, vertelt Peter. “Toen deze vleugel klaar was ben 

ik hier naar toe verhuisd.” Door de ziekte van Duchenne 

zijn bij Peter de ademhalingsspieren aangetast. Hij is 

aangewezen op een beademingsapparaat. Op een opening 

in zijn luchtpijp is een buisje (de tracheacanule) 

aangesloten naar het beademingsapparaat. 

Direct reageren 

Het beademingsapparaat is uitgerust met een alarm. Ook 

Peter heeft een alarm. Direct reageren is van levensbelang 

bij bewoners die afhankelijk zijn van invasieve beademing. 

Een bel van iemand met invasieve beademing gaat altijd 

voor, dat weet elk teamlid. Alle dertig verpleegkundigen en 

verzorgenden op Singraven zijn zonder uitzondering in staat 

te handelen als er iets aan de hand is met een beademings-

cliënt. “We hebben een sterke vertrouwensband met Peter 

opgebouwd”, vertellen verpleegkundigen Daniëlle van 

Nieuwburg en Eva Meijerink. "We merken bijvoorbeeld dat 

het voor Peter niet altijd makkelijk is als een nieuwe collega 

verpleegkundige handelingen bij hem verricht", zegt 

Daniëlle. “Er is dan toch een stukje angst, wat ook heel 

logisch is.”

Balloneren en airstacken

Daniëlle en Eva zijn evenals de andere verpleegkundigen op 

Singraven geschoold om te werken op de speciale 

beademingsafdeling. Zij koppelen het beademingsapparaat 

aan en af, verwisselen de tracheacanule en zuigen het 

slijm uit de luchtwegen. Iets wat Peter zelf niet meer kan, 

door zijn beperkte arm- en handfunctie. Dit doen ze door 

NACL, een zoutoplossing in de canule. Vervolgens gaan ze 

balloneren (beademen met een ballon) en het slijm 

wegzuigen. Een andere handeling is airstacken. Het 

stapelen van lucht om de longfunctie te behouden en 

waarmee het hoesten als het ware wordt nagebootst. In 

zijn appartement staat een hoestmachine waarmee Peter 

slijm met behulp van de machine kan ophoesten. 

Ondanks alle beperkingen blijken en blijven veel zaken 

(mede door intensieve ondersteuning) mogelijk. Zo kan 

Peter met de bediening op zijn elektronische rolstoel zijn 

telefoon, computer, televisie en de deur naar de gang 

bedienen. Dat hij zolang mogelijk de eigen regie behoudt, 

is volgens Eva en Daniëlle heel belangrijk. De verpleeg-

kundigen werken ook nauw samen met Peter’s vader.  

Ook hij kan met de nodige verpleegkundige handelingen 

helpen. Elke zondag haalt hij Peter op met een speciale 

rolstoelbus. Dan gaat ook het mobiele uitzuigapparaat 

mee. “Peter is eigenlijk niet veel alleen”, vertelt Eva. “Hij 

krijgt dagelijks bezoek.”

“ Pupil gestuurd rijden kan voor Peter  
bijdragen aan kwaliteit van leven ”

Ondersteuning van technologie

Ondanks dat de eigen regie voorop blijft staan, anticipeert 

het team rondom Peter wel op uitdagingen in de 

toekomst. Zo is voor Peter een nieuwe rolstoel 

aangevraagd. “De huidige rolstoel heeft hij nu zes jaar en 

heeft een technisch mankement”, zegt ergotherapeut 

Maureen Krieger. “Peter kan nu nog zelf middels een soort 

mini-joystick deuren openen of zijn telefoon bedienen. 

Maar stel dat dat in de toekomst niet meer lukt? We kijken 

daarom nu naar pupil gestuurd rijden, middels een 

speciale bril.” Deze bril meet de bewegingen van de 

pupillen. Op die manier kan hij door een menu scrollen. 

“Dit is ook een manier om de eigen regie zoveel mogelijk 

te behouden”, zegt Maureen. “En deze ontwikkeling kan 

voor hem bijdragen aan kwaliteit van leven.”

Foto linksboven: De verpleegkundigen van afdeling Singraven hebben 

een sterke vertrouwensband met Peter opgebouwd. Op de foto 

verpleegkundige Eva Meijerink.

Foto rechtsboven: Peter heeft een passie voor snelle auto’s en 

vrachtwagens. “Met name Formule 1 vind ik erg leuk”, vertelt hij.

Invasieve beademing bij Het Meulenbelt

Bijzondere vertrouwensband 
tussen Peter en verpleegkundigen 
bij afdeling Singraven

Als de ademhaling niet goed (meer) functioneert, ontstaan er 

allerlei klachten die het dagelijkse leven en de kwaliteit ervan 

beïnvloeden. Binnen Het Meulenbelt in Almelo beschikt TMZ 

over een Expertise Centrum Beademing. De afdeling Singraven is 

een somatische afdeling die tevens volledig is ingesteld op de 

verpleging en verzorging van bewoners die niet meer zelfstandig 

kunnen ademen. Dit bijvoorbeeld als gevolg van een spierziekte. 

Peter Schelfhorst kreeg als kind de diagnose ziekte van 

Duchenne, een progressieve spierziekte. Hij is blij met de zorg 

die hij krijgt van de verpleegkundigen die hem inmiddels al lang 

en goed kennen. “De zorg is heel goed hier”, zegt hij.

Samenwerking
TMZ werkt op beademingsgebied nauw samen 

met het Centrum voor Thuis Beademing (CTB) in 

Groningen en Utrecht. Alle verpleegkundigen op 

de afdeling Singraven hebben een specialistische 

cursus gevolgd bij het Centrum voor 

Thuisbeademing (CTB) van het Universitair 

Medisch Centrum Groningen. “Er is sprake van 

korte lijntjes”, vertelt Danielle, “medewerkers 

van het CTB komen ook geregeld langs.”
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De SmartClips zijn volgens Linde een mooie manier om de 

bewoners in beweging te krijgen. “Ze prikkelen het brein. 

Voor de SmartClips hebben bewoners nauwelijks uitleg 

nodig. Ik gebruik ze dagelijks als ondersteuning van 

trainingen voor zowel de beweeggroepen als voor 

individuele bewegingsagogie.” 

Verbinden

Hoe het werkt? De kastjes zijn magnetisch en ook te 

plaatsen op vloeren, muren en objecten. “De SmartClips 

hebben een bewegingssensor en LED’s, die via bluetooth 

worden aangestuurd. Je kunt de SmartClips aanzetten en 

verbinden met de tablet. Via de tablet kun je eigen 

instellingen kiezen. Je kunt bijvoorbeeld instellen met 

hoeveel clips je speelt en hoeveel tijd er tussen elke 

oplichting zit.”

“ Bewoners krijgen een prikkel  
om in beweging te komen ”

Door de SmartClips kunnen ouderen die minder bewegen, 

toch gestimuleerd worden om te gaan bewegen. 

“Bewoners krijgen een prikkel om in beweging te komen”, 

vertelt Linde. De bedoeling is dat zij de lampjes uitdrukken, 

dit kan zowel met de armen, de benen en zelfs met het 

hoofd. Het maakt trainingen uitdagender, maar kan ook 

bijdragen aan het verminderen van pijn. Zoals bijvoorbeeld 

bij mevrouw Smits. “Zij heeft veel pijn in haar nek en kan 

SmartClips dagen uit 
om te gaan bewegen
Een beweegactiviteit doen brengt plezier en uitdaging. Maar een activiteit 

doen waarbij je te maken hebt met veel regels, is voor bewoners vaak niet 

prettig. Bewegingsagoog Linde Melgers van Het Hof is enthousiast over de 

SmartClips, een set van interactieve kastjes met lampjes, die ze gebruikt 

om bewoners in beweging te krijgen. “Als ik de SmartClips bevestig, hoef 

ik bijna niets meer te zeggen. De bewoners reageren dan vanuit impuls en 

komen hierdoor in beweging.”

deze daardoor moeilijker bewegen. Na het bewegen met 

ondersteuning van de SmartClips, heeft mevrouw het 

gevoel dat haar nekspieren soepeler aanvoelen. Hierdoor 

kan ze ook beter helpen tijdens de zorgmomenten 

waardoor collega’s makkelijker zorg kunnen leveren.” 

De resultaten van de trainingen die de bewoners doen  

met de SmartClips, zijn volgens Linde ook meetbaar. In  

het programma op de tablet kun je die gegevens aflezen. 

“Maar het doel is bewegen”, vertelt ze. “Het gaat ons er 

niet om hoe snel iemand is.” 

Enthousiast

Linde gebruikt de SmartClips sinds begin dit jaar.  

“We hebben ze eerst geleend van de TZA (Technologie en 

Zorg Academie) en daarna zelf gekocht van de gelden van 

Waardigheid en Trots. Ze gebruikt de SmartClips op alle 

afdelingen en ze zijn voor elke doelgroep inzetbaar. 

“Bewegingsagogie doen we veelal op de gang. Bewoners 

die voorbij komen worden vaak enthousiast als ze het  

zien en vragen geregeld of zij het ook mogen uitproberen”, 

zegt Linde. 

Bekijk hier hoe de SmartClips werken 

en hoe het cliënten/bewoners helpt.

Mevrouw Smits probeert de 

reactielampjes te deactiveren. 

Bewegingsagoog Linde Melgers 

begeleidt haar. 
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