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“TMZ voelt als familie”
 



Meneer Kevelham ondersteunt 
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de andere kant van…
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In dit nummer...

vrijwilliger in beeld

“ Vrijwilligers worden serieus 

genomen”

Bouwen voor de toekomst

Voortdurend aandacht voor  

duurzaamheid

mijn levensverhaal

Het meisje van Terschelling woont 

nu ver weg van de zee

Het technologische hulpmiddel  

vermindert stress en onzekerheid 

puzzeltijd

Levensechte pop brengt rust en gevoel van 

geborgenheid bij bewoners Het Weggeler

Onderzoek leidt tot betere diagnose  

ondervoeding

Voor de ‘Polletjes’ voelt TMZ als familie

Vrijheid. Als er één woord is dat in de afgelopen coronamaanden het nieuws beheerste, 

is het vrijheid. Het dreef al die tijd als een onderstroom mee in het kielzog van de 

corona-lockdown, die ons in ons doen en laten beperkte.

‘Wij zijn wel klaar met die lockdown’, is het geluid van een groeiend deel van de 

bevolking. Begrijpelijk en dankzij vooral de vaccinaties en ons ‘leefgedrag’ keren wij 

inmiddels ook stapje voor stapje terug naar volledige vrijheid. Wij zien dat ook bij 

TMZ. De deuren zijn van de kierstand af, cliënten en bewoners mogen naar buiten, 

vrijwilligers melden zich om activiteiten op te starten. Het lijkt erop dat de zon weer 

gaat schijnen in ons leven. Wij wensen iedereen fijne zomermaanden, binnen of buiten 

Nederland. Blijf voorzichtig en blijf gezond.

 

Fred Schrander en Willy Belshof 

Raad van Bestuur TMZ 

Beste lezer,
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Meneer Kevelham (86) woont in 

Het Dijkhuis en helpt geregeld met 

klussen in en rond het woonzorgcentrum. 

Hij ondersteunt huismeester Theo Lassche 

en zorgt er mede voor dat het er in en om 

Het Dijkhuis tiptop uitziet.
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bovendien stukken goedkoper”, zegt ze. “Maar het lukt niet 

altijd hoor en af en toe vraag ik mij bij een klus ook wel 

eens af waaraan ik ben begonnen. Maar juist dan moet je 

doorgaan, gewoon blijven proberen. Daar leer je het meeste 

van.” 

Authentieke stijl

Handige Hilde blijkt vrijwel dagelijks met haar hobby bezig 

te zijn. “Na mijn werk ga ik ’s middags op pad of in de 

garage aan het werk. De combinatie van vintage en nieuwe 

items zorgen voor een authentieke stijl in ons huis. Door het 

recyclen en upcyclen wordt aan oude spullen ook nog een 

duurzame functie gegeven. Om te voorkomen dat mijn huis 

vol komt te staan, verkoop ik af en toe wat via Marktplaats. 

Leuk om te zien dat deze items, die kort geleden nog geen 

waarde hadden, dan ineens erg gewild zijn!”

Thuis in de woonkamer staan voorbeelden van die ‘kickmo

menten’. Een juweel van een metalen trapauto, waar de 

nostalgie vanaf druipt. “Die zag er niet uit toen ik dat ding 

op de kop tikte. Helemaal beschadigd en verroest. Maar wel 

authentiek. Ooit heeft daar een klein kind heel veel plezier 

aan beleefd voor hij werd afgedankt. Er zitten vele uren 

werk in voor alles weer glad en strak was en om hem weer 

aan het rijden te krijgen.”

Gouden sokje

In een hoek zien we twee stoelen die zij ook onder handen 

heeft gehad. Ze ogen als nieuw, maar waren tot op de draad 

versleten toen Hilde ze op de kop tikte. De gevlochten 

rugleuning, de ranke poten, het sierlijke lijnenspel van de 

armleuningen. Alsof ze op haar hadden gewacht, zo leek 

het. “Ik zag direct welke potentie ze hadden”, zegt Hilde. 

Marktplaats is haar digitale schatkamer. Door kringloopwinkels struinen is 

een favoriete fysieke bezigheid. Hilde doet het regelmatig. Op zoek naar dat 

ene voorwerp waaraan de meeste mensen achteloos voorbijlopen omdat ze 

het een waardeloos prul vinden, maar dat voor onze collega van PR en 

Communicatie een (verborgen) pareltje is. “Dat is gaaf”, zegt ze, om er direct 

aan toe te voegen dat ze menig keer met lege handen naar huis gaat. “Dan 

baal ik als een stekker.”

Creativiteit ‘klusvrouw’ 
Hilde kent geen grenzen

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 gasten-

service, 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:  Hilde Kerkdijk

Plaats:  Almelo

Werk:  PR en Communicatie

Hobby:   upcycling (woon)items

“Gewoon iets moois dat het verdient om opgeknapt te 

worden en aan een tweede leven te beginnen. Een kwestie 

van schuren, het hout bewerken indien dat nodig is en 

opnieuw stofferen. Zo ga ik altijd te werk. Soms voeg ik er 

iets aan toe, zoals bij deze stoelen. Ik heb de onderkant van 

de poten een gouden sokje gegeven. Het maakt het net iets 

speelser en moderner.”

Uitdaging

Stoeien met hout, stofferen, metaal bewerken, schilderen. 

Hilde draait er haar hand niet voor om. Maar evengoed ziet 

ze iets op Pinterest of in een magazine staan dat ze mooi 

vindt. Ze maakt het dan gewoon na, zoals een met touw 

omvlochten decoratieve hoepel met pampas die op de 

schoorsteenmantel staat. Online bestellen is voor haar te 

makkelijk. Ze gaat liever de uitdaging aan. “Dat is leuker en 

Na

VOOR
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Een grijpstok om zonder te hoeven bukken spullen van 

de vloer op te rapen. Een knopenhaak waarmee je 

ondanks gebrekkige fijne motoriek de knopen van een 

overhemd dicht krijgt. De oude vertrouwde lange 

schoenlepel, een hulpstuk om (steun)kousen aan te 

trekken, een pillen uitdrukker of een druppelbril. 

“Allemaal middelen die wij aan onze cliënten kunnen 

laten zien, kunnen demonstreren en eventueel ook 

kunnen lenen om uit te proberen”, zegt Eline Wennink. 

Zij is wijkverpleegkundige bij één van de vier teams van 

TMZ in Borne en is blij met de hulp middelenkoffer.

Zorgdruk

“De zorgvraag neemt toe en wordt ook steeds com

plexer”, verklaart ze. “Mede daardoor wordt de druk op 

ons ook groter. Soms moeten we voor een enkelvoudige 

hulpvraag naar een cliënt. Bijvoorbeeld om de ogen te 

druppelen na een staaroperatie, of om iemand te helpen 

bij het aantrekken van de kousen. Het is ook lang niet 

altijd zo dat er een mantelzorger is om dit te doen.  

Als iemand zich dan alleen kan redden met een hulp

middel scheelt dat een bezoek en tijd. Die kunnen wij 

elders weer inzetten. Bovendien is het voor de cliënt ook 

prettiger. Zelfredzaamheid geeft namelijk ook zelfver

trouwen. Het is altijd fijn als je de regie over jouw eigen 

leven terugkrijgt en niet afhankelijk bent van een ander.” 

Uitkomst

Daar is de heer Ensink uit Borne het helemaal mee eens. 

Hij heeft enige tijd geleden in beide ogen een nieuwe 

lens gekregen. Daarna moest er gedruppeld worden. 

Hulpmiddelen zoals een 
druppelbril vergroten 
zelfredzaamheid
De (rijks)overheid wil dat mensen zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen en regie blijven houden 

over hun eigen leven. Hulpmiddelen voor persoon-

lijk gebruik dragen hieraan bij. De zelfredzaamheids-

koffers van de wijkzorgteams van TMZ zitten er  

vol mee.

“Elke dag zes keer”, zegt hij. “In mijn eentje 

lukte dat niet. Ik zat er telkens naast en dan 

liep die vloeistof weer over mijn wang. Mijn 

vrouw kon er ook niet zo goed mee overweg en 

vond het zelfs een beetje eng. Een wijkver

pleegkundige van TMZ, die voor iets anders bij 

ons kwam, zag het. ‘Oh, maar daar hebben wij 

een handige bril voor’, zei ze. En handig is die 

bril zeker. Gewoon opzetten, het tuitje van het 

flesje met de druppelvloeistof in het gaatje 

plaatsen en eventjes drukken. Kan niet missen. 

Ik moest twee maanden druppelen dus dat  

was wel een uitkomst. Ik heb er zelf een 

gekocht. Wie weet komt die bril later nog weer 

eens van pas.”  

Technologie & Zorg Academie

Een mooie aanwinst dus voor de zelfredzaam

heidskoffer. Hoewel goed gevuld, bevat deze 

lang niet alle hulpmiddelen die helpen om 

zelfstandig en onafhankelijk te blijven. De 

Technologie & Zorg Academie (TZA) heeft een 

uitgebreider pakket aan hulpmiddelen die een 

mooie aanwinst kunnen zijn voor de zelfred

zaamheidskoffer. TMZ is aangesloten bij de TZA 

en kan daarom gebruik maken van de probeer

service, waar TMZ op haar beurt weer de 

cliënten mee van dienst kan zijn.

“ Zelfredzaamheid geeft  
ook zelfvertrouwen ”
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Haar moeder was vanaf de opening van het woonzorgcentrum vrijwilliger op de afdeling Leemansmolen van 

De Weemelanden in Vriezenveen, totdat zij er in mei 2018 zelf kwam te wonen na de diagnose Alzheimer. 

Karin Meulenbeld-Roelofsen was er ook al vrijwilliger. Zij is dat na het overlijden van haar moeder in 

januari 2019 gebleven. “Omdat ik heb gezien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is. Je draagt bij aan de goede 

zorg die er al is”, verklaart de 50-jarige. 

Karin is ook actief op de Leemansmolen. Ze bezoekt 

bewoners, maakt een praatje, doet spelletjes en gaat 

heerlijk in de buitenlucht wandelen en fietsen op de 

duofiets. Ook bakt ze samen met haar man elke maand 

pannenkoeken voor de bewoners op afdeling de Brug. 

Sinds april 2019 zit ze bovendien in de vrijwilligersraad.

Welzijn

“Een functie die goed bij mij past, omdat ik TMZ al goed 

heb leren kennen. Ik geef mijn mening en sta daar ook voor. 

Wat mij heeft verrast is dat vrijwilligers niet alleen worden 

gehoord, maar ook serieus worden genomen. Er wordt wat 

gedaan met onze op en aanmerkingen. Daarom is het 

bijvoorbeeld belangrijk dat er in elk Team voor persoonlijke 

zorg een vrijwilliger zit. Die heeft immers een ander contact 

met bewoners dan de zorgmedewerkers. De informatie die 

een vrijwilliger krijgt, kan zo bijdragen aan het welzijn van 

de bewoners.”

“ Vrijwilligers worden  
serieus genomen”

Het meest bijzondere was volgens Egbertina het één op één 

gesprek van tien minuten met een willekeurige collega en het 

groepsgesprek met een twintigtal collega’s. “Terwijl wij elkaar 

niet echt kenden had ik al snel het gevoel dat we heel eerlijk 

en open mochten zijn tegenover elkaar. En dat gebeurde ook. 

Nicole begeleidde ons en gaf er sturing aan. Ik vond het heel 

mooi hoe zij dat deed en zelf ook haar ziel erin legde. Ze 

luistert vanuit een grote mate van betrokkenheid, weet al snel 

waar de pijn ligt en wat de bron daarvan is. Wat ik heel apart 

vond en een eyeopener was, waren haar adviezen over hoe 

om te gaan met situaties. Ik herkende er een aantal omdat ik 

ze zelf ook wel eens geef tijdens mijn werk. Dat ze ook op 

mezelf van toepassing waren was niet bij mij opgekomen. In 

feite heeft die workshop de schijnwerper gezet op mijn 

mentale gereedschapskist. Die is dankzij de benadering van 

Nicole geordend. Ik maak er veel bewuster gebruik van, kan 

en durf keuzes te maken zonder dat ik mij schuldig voel vanuit 

de onmacht dat ik niet iedereen kan helpen.” 

Waardevol

Voor mij was deze workshop dus heel waardevol. Ik ben blij 

dat TMZ het heeft aangeboden. Terugkijkend was het ook 

nodig en niet alleen bij mij. Het werken tijdens de corona

periode was slopend. Ik ging op een gegeven moment met 

buikpijn naar de locatie, angstig over wat mij nu weer te 

wachten stond. Wat tref ik aan, hoe is het met mijn col

lega’s, heb ik wel genoeg gedaan voor de bewoners, voor  

hun naasten? Je werkt op adrenaline, het lontje werd  

almaar korter, thuis was ik ook niet de gezelligste. De 

workshop heeft mij balans gegeven en een sterke basis om 

op verder te gaan.”

Zorg voor jezelf om beter voor 
anderen te kunnen zorgen

Egbertina Tessemaker blij met deelname aan workshop

Een grote groep collega’s van uiteenlopende disciplines 

heeft in de afgelopen maanden de workshop ‘Super-

zorgster voor mezelf’ gevolgd. In anderhalf uur tijd 

kregen zij door trainer-coach Nicole Vening handvat-

ten aangereikt voor een betere balans. Dat was nodig 

nadat het coronajaar vrijwel al hun energie had 

opgeslokt. Geestelijk verzorger Egbertina Tessemaker 

was een van hen, zij vertelt over haar ervaringen. 



BOUWEN VOOR
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Op de goede weg met duurzaamheid 

Bodemwarmte
TMZ stuurt op een afname van (fossiel) energieverbruik. Zo wordt er bij locaties Erve Mensman en Meulenhof 

gebruik gemaakt van koude en warmteopslag uit de bodem en de lucht. Bovendien wordt daar gebruik gemaakt 

van zonneenergie voor zowel elektriciteit als warm water. Bij Het Borsthuis en Het Weggeler wordt gebruik 

gemaakt van koude en warmteopslag uit de bodem.

Gasloos 

Bij de vernieuwing van de locatie Meulenhof in Tubbergen is ervoor gekozen om nog een stapje verder te gaan  

en ook geen gebruik meer te maken van gas. De nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid zijn 

toegepast. De volgende stap is dat ook locatie Het Meulenbelt (na de vernieuwing van de locatie) gasloos is.

Recente verduurzamingsmaatregelen 

Verlichting
In Het Hof in Hengelo zijn de lampen in de gang allemaal vervangen door LED verlichting. Dit kost minder energie en 

geeft meer licht. Bovendien vraagt LED minder onderhoud en gaat het langer mee. De gangen zijn nu veel beter verlicht. 

Bewoners en medewerkers vinden dat de gangen hierdoor een hele andere beleving hebben gekregen. In het naastgele

gen Borsthuis wordt de verlichting in de huiskamers vervangen door LEDalternatieven. Ook bij locatie De Weemelanden 

in Vriezenveen wordt de verlichting vervangen, met name in de gangen en bij de balustrade. Waar mogelijk zijn op de 

locaties ook bewegingsmelders geplaatst zodat het licht uit gaat als er niemand aanwezig is. 

Zonneboiler
Bij locatie De Weemelanden in Vriezenveen waren de 

boilers toe aan vervanging. In plaats van de huidige één 

op één te vervangen, is er gekozen voor een zonneboiler 

(ook wel ‘heatpipes’ genoemd). Het natuurlijke vervan

gingsmoment is gebruikt om meteen te verduurzamen. 

Het water wordt nu warm gemaakt met zonnewarmte, 

wat zorgt voor minder gasverbruik. 
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Voortdurend aandacht 
voor duurzaamheid
Hoe is het gesteld met het energieverbruik in de gebouwen van TMZ? Om hier een nog beter beeld van te 

krijgen heeft TMZ onlangs voor alle grote locaties een EPA (energieprestatie advies) laten uitvoeren. Hierbij 

wordt het hele gebouw doorgelicht, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Het geeft niet alleen inzicht 

in het verbruik, maar juist ook in de besparingsmogelijkheden. De energieprestatie adviezen maken deel uit 

van de energieaudit (EED) waarbij - naast het energieverbruik van panden - ook gekeken werd naar het 

brandstofverbruik van het eigen wagenpark. Het uiteindelijke doel is het terugdringen van de CO2 productie.

Tijdens de energieaudit zijn er voor alle grote locaties  die 

in eigendom van TMZ zijn  energielabels vastgesteld. Alle 

locaties van TMZ kregen een Alabel toebedeeld, met als 

uitzondering Het Meulenbelt – de oudste locatie – die 

volledig wordt vernieuwd. Met de nieuwbouw van Het 

Meulenbelt wordt weer een grote stap gemaakt als het 

gaat om het reduceren van de CO2 uitstoot. 

Verduurzamingsslag

Mark Kranenbarg (Hoofd Vastgoed) en Peter Scheffer 

(Coördinator Technische Dienst) geven een inkijkje in de 

verduurzaming van TMZ in de afgelopen jaren en laten zien 

welke nieuwe maatregelen recent zijn genomen om steeds 

verder te verduurzamen. Mark: “Daarbij maken we bewuste 

keuzes. We kijken of er een natuurlijk moment is voor een 

verduurzamingsslag. Bijvoorbeeld omdat een onderdeel aan 

vervanging toe is. We pakken dan de aandachtspunten uit 

de energieaudit meteen mee. We kijken daarbij natuurlijk 

wel kritisch naar de investering en terugverdientijd.”  

Peter vult aan: “Soms scheelt het ook in onderhoud om 

bepaalde zaken naar voren te schuiven. De vervanging  

van gewone lampen door LED lampen bijvoorbeeld. LED 

heeft veel branduren waardoor je er minder naar om  

hoeft te kijken.”

De techniekruimte in Erve Mensman in Geesteren. Zonnepanelen bij Erve Mensman.

Zonnepanelen op het dak van Meulenhof in Tubbergen. Bij Het Meulenbelt in Almelo zijn inmiddels bronnen geboord 
voor de aanleg van koude- en warmteopslag uit de bodem.

De ‘heatpipes’ op het dak van De Weemelanden in Vriezenveen. 



Het meisje van  
Terschelling woont nu 
ver weg van de zee

“Als ik terugkijk op de 86 jaren die achter mij liggen, dan 

vind ik dat ik een rijk leven heb gehad. Een leven waarin 

ik samen met Martin letterlijk en figuurlijk heen en weer 

ben geslingerd door woeste golven, maar ook heerlijk 

rustig varend veel van de wereld heb mogen zien. En dat 

voor een meisje van West-Terschelling.”

Mijn
levensverhaal
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‘En dat voor een meisje van WestTerschelling’. Maamke 

Meelissende Beer zal het tijdens ons gesprek nog een 

aantal keren herhalen. Alsof zij zichzelf verwondert over 

het leven dat ze heeft geleefd. Nu is ze afgemeerd in Erve 

Mensman in Geesteren, midden in het Twentse coulisse

landschap. 

Speeltuin

Maamke komt uit een gezin met twee broers en een zus. 

“Vader werkte op een veerboot, moeder was huisvrouw. 

De duinen en de zee waren mijn speeltuin. Ik was er hele 

dagen te vinden, samen met andere kinderen. Veel meer 

was er voor kinderen ook niet te beleven, afgezien van de 

lagere school en de huishoudschool. Maar het was een 

heerlijke kindertijd. Ik was een jaar of veertien toen ik 

Martin leerde kennen. Dat was tijdens een dansavond op 

het eiland. Martin kwam uit Den Haag en studeerde aan 

de Zeevaartschool. Het was liefde op het eerste gezicht en 

die liefde bleef ook toen hij na zijn studie uit het zicht 

verdween omdat hij eerst ging varen. We bleven elkaar 

schrijven. Nadat hij terugkwam zijn we getrouwd.”

“ De duinen en de zee waren mijn speeltuin ”
Fotoalbum

Aan de muur van haar woonkamer hangt een foto van 

hem. Een knappe jongeman in uniform. Ernaast hun 

trouwfoto, daarnaast een foto van de jonge Maamke.  

Aan een andere muur een fotocollage van haar geboorte

eiland. Het zijn dierbare herinneringen aan haar jeugd, 

zoals een dik gevuld fotoalbum die geven aan hun geza

menlijk leven. 

Wereldreizigers

Martin was een boordwerktuigbouwkundige en werd 

uiteindelijk chef machinekamer. Maamke: “Als meisje van 

Terschelling wist je natuurlijk dat hij veel weg zou zijn. 

Maar we beloofden elkaar zoveel mogelijk samen te zijn 

en dat hebben wij gedaan. We hebben in Hongkong 

gewoond waar onze dochter Helene is geboren, wij 

hebben in Japan gewoond, wij zijn in Rio de Janeiro 

geweest, in Australië, teveel om op te noemen. We gingen 

naar alle windstreken toe. Het was een geweldig leven, 

ook na het pensioen van Martin. Ook toen zijn wij blijven 

reizen, maar wel dichterbij huis gebleven. Met de caravan 

naar Spanje, Italië, Frankrijk. Prachtige jaren. Dat wij in 

Geesteren terechtkwamen komt omdat onze andere 

dochter Martina in Almelo woont. Ver weg van de zee, 

maar hier is het ook mooi. Ik mis alleen Martin zo. Hij is in 

januari overleden, hier bij mij.” 
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een kalender en agenda om afspraken te noteren. “Maar 

omdat ze niet meer kon onthouden welke dag het was, 

raakte ze in de war. Dat maakte haar erg onzeker. In 

overleg met de wijkverpleging hebben we besloten een 

geheugenklok voor haar te kopen.” 

Combinatie 

De geheugenklok is een digitale klok die niet alleen aangeeft 

hoe laat het is, ook het jaartal, de datum, dag en de maand 

zijn er op te vinden. Mevrouw RingelinkHulsegge: “Ik leef 

echt met de klok en wil niet meer zonder. Als andere 

bewoners zeggen dat ze de tijd en dagen niet kunnen 

onthouden, dan zeg ik hen dat ze ook zo’n klok moeten 

kopen.” Dochter Ina vult aan: “Naast de klok heeft ze  

een whiteboard in haar appartement. Op dit bord staat  

per dag wat ze gaat doen en met wie. De combinatie                  

geheugenklok met whiteboard zorgt voor veel structuur, 

minder stress en onzekerheid.” 

Besef van tijd 

Robert Kattier, casemanager dementie bij TMZ, vertelt 

over het belang van dit technologische hulpmiddel. “Besef 

van tijd is belangrijk om je te kunnen oriënteren op het 

dagelijks leven. Alles wat je doet als mens is geplaatst in 

tijd en ruimte. Mensen met dementie hebben vaak een 

verminderd besef van tijd. Dat is verwarrend en kan ook 

heel frustrerend zijn. De geheugenklok helpt om dat besef 

van tijd te houden en zorgt daarmee voor het behoud van 

eigen regie.” 

Geheugenklok helpt om besef van tijd te houden  

De agenda van mevrouw Ringelink-Hulsegge wordt 

volop gebruikt. Niet alleen voor het noteren van 

verjaardagen van kinderen, klein- en achterklein-

kinderen. Ook voor dagelijkse afspraken zoals een 

bezoek aan de kapper, pedicure of dagbesteding. 

Handig, zo’n agenda. Maar als je niet meer zo goed 

weet welke dag het is, wordt het beheren van een 

agenda een uitdaging. Samen met dochter Ina 

vertelt mevrouw Ringelink-Hulsegge over de 

oplossing die zij daarvoor vonden. 

Het technologische hulpmiddel 
vermindert stress en onzekerheid

In september 2018 verhuisde mevrouw RingelinkHulsegge 

naar een appartement in ’t Haarhuus in Westerhaar.  

Na opname in het ziekenhuis verbleef ze daar een aantal 

weken in een logeerkamer, dat beviel zo goed dat ze 

helemaal niet meer naar huis wilde. Gelukkig kwam ze  

al snel in aanmerking voor het appartement waar ze nu 

een aantal jaren woont. 

Kalender 

Zorg ontvangt ze van de wijkverpleging van TMZ. Dochter 

Ina vertelt: “Ze krijgt hulp bij het aan en uitrekken van de 

steunkousen, het douchen, de medicijnen en het klaar

maken van het eten. Daarnaast gaat ze drie keer in de 

week, met veel plezier, naar de dagbesteding.” In het 

dagelijks leven maakte haar moeder altijd veel gebruik van 
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Het hoofdje van de pop rust op haar armen. Het is 

hartverwarmend om te zien. “De pop brengt bij veel 

bewoners rust”, vertelt welzijnsmedewerker Sieta 

Duinkerken. “Qua gewicht is het alsof je een baby vast

houdt. Alleen de kleur van deze pop is een beetje afwij

kend”, zegt ze. “Deze pop is namelijk erg bleek.”

Activiteitenbegeleider Inge Lenderink van Het Weggeler 

vroeg de levensechte pop enkele weken geleden aan. “In 

eerste instantie vroeg ik of ik de pop mocht lenen voor 

een bewoner die altijd graag wil knuffelen”, vertelt Inge. 

“Maar zij vond het toch niet prettig om de pop vast te 

houden. Ze wilde ‘het zware kind’, zoals ze de babypop 

noemt, liever niet.”

Ontroerd

Andere bewoners reageerden daarentegen juist erg 

enthousiast op de levensechte pop. “De bewoners waarvan 

we juist dachten dat ze de pop gelijk wilden vasthouden, 

reageerden niet enthousiast. Terwijl bijvoorbeeld een paar 

mannelijke bewoners de pop graag wilden vasthouden. Zij 

raakten zelfs ontroerd. Dat was erg mooi om te zien.”

De pop is volgens Sieta en Inge echt een aanvulling op het 

welzijn van enkele bewoners, evenals de interactieve 

robothond en robotkat. “Met deze middelen kunnen we 

inspelen op wensen en behoeften van onze bewoners. En 

ze een gevoel van veiligheid en geborgenheid geven”, zegt 

Inge. Daarnaast kan de pop een handvat zijn om een 

gesprek te beginnen. “Bewoners waarmee we soms 

moeilijk contact kunnen maken, vertellen terwijl ze de 

pop vasthouden opeens over de tijd toen ze zelf moeder 

of vader werden. Een voor hun vaak veilige tijd. Dat is erg 

mooi om te zien.”

Afleiding

Behalve dat de pop wordt ingezet als middel om makkelij

ker contact te maken, kan ze ook helpen bij verdriet of 

boosheid. Of als hulpmiddel om een bewoner met 

dementie even af te leiden. Inge: “Sommige bewoners zijn 

erg zorgzaam naar elkaar. Ze willen elkaar bijvoorbeeld 

drinken geven, wat niet altijd handig is vanwege kans op 

verslikking. Op zo’n moment kan de pop afleiding 

brengen. Ze kunnen dan even voor de pop ‘zorgen’ in 

plaats van voor de medebewoner.” 

Omdat de ervaringen met de levensechte babypop zo 

positief zijn, hebben ze onlangs een eigen pop aange

vraagd via de gelden van Waardigheid en Trots. Inge: “Dit 

hebben we gedaan bij de Technologie & Zorg Academie 

(TZA) Het zou mooi zijn als nog meer mensen op de 

hoogte zijn van de technologieën die er zijn.”

Levensechte pop 
brengt rust en 
gevoel van 
geborgenheid 
bij bewoners 
Het Weggeler

Een hulpmiddel om een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven, om contact te maken of om juist 

afleiding te brengen. Op de derde verdieping van Het Weggeler in Almelo zijn ze maar wat blij met de levens-

echte babypop die kan worden ingezet voor belevingsgerichte zorg. Julia Palieri, bewoner van de derde 

verdieping, houdt de pop liefdevol in haar armen. “Ze lijkt net echt hè”, zegt ze. “Hou haar maar eens vast.”

Onderzoek leidt tot betere 
diagnose ondervoeding

Sarah en Sharon doen een BIA en handkrachtmeting. 

Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door eindejaar

studentes Noortje Slebos en Tessa Smit van de opleiding 

Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool in Groningen. 

Opdrachtgevers waren Sarah Abbink en Sharon van Dam, 

diëtisten van TMZ.  

Meerwaarde 

“Wij gebruiken verschillende apparaten en hebben meer

dere methodes om ondervoeding vast te stellen”, verklaart 

Sharon het waarom van het onderzoek. “Behalve de BIA en 

de handknijpkrachtmeter is er ook een vragenlijst, de 

SNAQRC genaamd. De SNAQRC is echter alleen een onder

steunende screening. De meerwaarde van een gezamenlijk 

gebruik was bij ons onbekend. Wij wilden van de studentes 

een advies over welke methode of methodes het meest 

relevant is of zijn, om tot de juiste diagnose te komen.”

Die ligt er nu. De twee diëtistes zijn er blij mee. 

Ondervoeding in de ouderenzorg, zo hebben 

eerdere wetenschappelijke onderzoeken 

aangetoond, is namelijk een fors 

probleem. “Een op de vijf ouderen 

kampt ermee”, zegt Sarah. “Het leidt  

tot verlaagde weerstand, het vertraagt 

wondgenezing en het risico op  

decubitus of infecties wordt groter. 

Maar ondervoeding leidt ook tot verlies 

aan spiermassa en spierkracht. Minder 

spiermassa betekent minder eiwit

reserves. Ondervoede mensen 

herstellen moeilijker en hebben 

meer risico op vallen, botbreuken 

en overlijden.”

Oorzaken

Ondervoeding in de ouderenzorg. Voor een buitenstaander 

is dit wellicht moeilijk te begrijpen. De kwaliteit van de 

ouderenzorg is in ons land immers van een heel hoog 

niveau. Die gedachte is te simpel menen Sarah en Sharon. 

“Ondervoeding heeft talrijke oorzaken”, zegt Sarah. 

“Ouderen eten en drinken sowieso vaak minder. Daar moet 

je dus op letten. Factoren die dit versterken zijn afhankelijk

heid, eenzaamheid, depressieve gevoelens, kauw en slikpro

blemen, medicijngebruik, eventuele bijwerkingen als 

misselijkheid en overgeven, last hebben van het gebit of 

minder reuk en smaak. Er zijn vaak ook revaliderende 

ouderen die niet willen eten met als argument dat ze toch 

de hele dag niets doen. Ze beseffen niet dat ze juist vanwege 

het herstel wel moeten eten.”  

Advies op maat

Het eetgedrag van de bewoners en cliënten wordt 

op de afdelingen nauwlettend in de gaten gehou

den. Als bijvoorbeeld de korsten van een 

boterham herhaaldelijk blijven liggen, dan is 

dit een indicatie dat er iets aan de hand is. 

Sarah: “Onze collega’s op de afdelingen 

houden de voedingsinname en het lichaams

gewicht goed in de gaten. Als ze het niet 

vertrouwen worden wij om advies gevraagd. 

Dankzij het onderzoek dat wij hebben laten 

uitvoeren kunnen wij dit op de revalidatie 

nu nog beter op maat maken.”

Om vast te stellen of er bij een geriatrische (revalidatie) cliënt sprake is van ondervoeding, is een gecombi-

neerd gebruik van de Bio Impedantie Analyse (BIA) en een handknijpkrachtmeting van belang. Wordt onder-

voeding aangetoond, dan wordt een behandeling met een energie- en eiwitverrijkt dieet aanbevolen. Een 

dergelijk dieet heeft een positief effect op de vetvrijemassa (VVM) in het lichaam en op de handknijpkracht.
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Teams voor
persoonlijke zorg

“TMZ is voor ons dus echt een familiebedrijf.” Toke lacht 

om de beeldspraak. “Maar het voelt hier ook als familie. 

We doen ons werk met enorm veel plezier”, zegt de verzor

gende IG van afdeling De Wheele. Via haar zijn ook zoon 

Ruud en dochter Jorien er aan het werk gegaan. Beiden 

werken bij de woonservice en houden zich vooral bezig 

met schoonmaakwerkzaamheden.

Mooi vakgebied

“Het is voor ons een bijbaantje, naast onze studie” vertelt 

Ruud. Hij volgt de studie social work aan het Saxion, Jorien 

studeert voor pedagogisch medewerker aan het ROC. 

Hoewel ze in principe daarna elders aan het werk gaan, 

sluiten ze niet uit dat ze in de ouderenzorg actief willen 

blijven. “Een bijzonder mooi vakgebied”, vindt Ruud. “Wij 

doen natuurlijk ons werk zoals het schoonmaken van de 

badkamers, het verschonen van de bedden en het ophalen 

van het wasgoed en het vuilnis, maar wij hebben ook 

contact met de bewoners. Dat mag en dat kan en juist dat 

Voor de  
‘Polletjes’ 
voelt TMZ  
als familie

Zet Ruud en Jorien Pol en hun moeder Toke en oma  

Jeannette Visch bij elkaar en er wordt over TMZ gesproken. 

Zonder uitzondering. Kan ook niet anders als je dagelijks of 

wekelijks bij Het Dijkhuis in Borne over de vloer komt.  

Niet alleen omdat oma Annie Pol er woont en meer familie-

leden, maar ook omdat ze er werken. 

Contact houden

Helaas is er door het coronavirus in het afgelopen jaar 

geen fysiek contact geweest, maar alleen via het videobel

len. “Het is absoluut geen leuke situatie. Het is heel sneu 

voor haar”, vindt Jeannette. “Ik mis het contact en onze 

wandelingen en ik weet dat zij dat ook doet. Wat ik wel 

heel erg fijn vind en eigenlijk best bijzonder, is dat TMZ 

contact heeft gehouden. Kaartjes, onverwachte present

jes, een bloemetje, een telefoontje met de vraag hoe het 

met je gaat, de kerstattentie en noem maar op. Dat geeft 

mij het gevoel dat je er echt bij hoort en jouw inzet wordt 

gewaardeerd. Ik hoop de draad snel weer op te pakken.”

Collega’s 

Dat willen Ruud en Jorien ook het liefste. “Wij hebben 

gewoon doorgewerkt, zijn ook op cohortafdelingen 

geweest. Dat was soms best heftig. Je zag mensen snel 

aftakelen, mensen die je inmiddels goed kende en met wie 

je een band had”, zegt Ruud. Ook het beeld van die lege 

kamers was onwerkelijk. “Ik heb het daar af en toe best 

moeilijk mee gehad”, erkent Jorien. “Op die momenten 

was het fijn om terug te kunnen vallen op collega’s.” Ruud: 

“Het voordeel was wel dat wij oma konden blijven 

bezoeken. En ik heb in het kader van mijn studie een 

betoog kunnen schrijven over ouderen in coronatijd. Toch 

hoop ik dat we snel van die mondmaskers af zijn. De 

gezichten zien van mensen is prettiger.”

Moeder Toke hoort het met een glimlach aan. Ze vindt het 

mooi dat haar kinderen het naar hun zin hebben bij TMZ. 

Net als zijzelf trouwens. “Ik werk twaalf jaar bij TMZ en ik 

heb het gevoel dat we steeds hechter worden met elkaar.”  

Van links naar rechts: moeder Toke, Jorien, Ruud en oma Jeannette.

maakt het zo mooi. Lang niet iedereen krijgt dagelijks of 

veel bezoek.” Jorien vult aan: “Gewoon even een praatje 

maken, aandacht hebben. Vaak is dat al voldoende om een 

glimlach op het gezicht te krijgen. Je krijgt ook een band 

met de bewoners, je leert ze kennen, zij herkennen jou. En 

dan de verhalen die ze vertellen, die zijn vaak heel interes

sant. Ze zitten er boordevol mee.”

“ Vaak is dat al voldoende om een  
glimlach op het gezicht te krijgen ”

Erbij horen

De ‘beroeps’ op de afdelingen laten de twee hun gang 

gaan. Ruud en Jorien vinden dat fijn. Het geeft hun het 

gevoel, zeggen ze, dat ze erbij horen, dat ze deel uit maken 

van TMZ en er niet maar bij aanhangen omdat ze student 

zijn. Er is sprake van wederzijds vertrouwen. “Als er 

iemand voor ons werk bij moet komen, vragen zij ons of 

wij nog iemand weten. Ze weten dat wij met iemand 

komen die past bij TMZ,” zegt Ruud.

Heerlijk om te doen

En Jeannette? De 75jarige is vrijwilligster. Ruim vijf jaar 

geleden meldde zij zich, nadat kort na elkaar haar moeder 

en een tante overleden. Ze woonden in… Het Dijkhuis. 

Uiteraard zou je bijna zeggen. “Ik ga elke week op bezoek 

bij een 95jarige dame met dementie,” zegt Jeannette. 

“Daar heb ik bewust voor gekozen. ‘Ik wil de meest 

eenzame bewoner, iemand zonder kinderen’, zei ik toen ik 

mij opgaf als vrijwilliger. Dat geldt voor deze mevrouw en 

het is heerlijk om te doen. We gaan samen het dorp in, 

drinken ergens een kopje koffie, ik neem haar mee naar 

mijn eigen huis of we gaan op bezoek bij een vroegere 

buurvrouw. En ze vindt het fijn als we even naar het graf 

van haar ouders gaan, hier op het kerkhof in Borne. Je ziet 

dat ze geniet en het mooie vind ik dat zij mij, ondanks dat 

ze dementie heeft, toch herkent.”
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