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Wijkteams TMZ kunnen medicatie 

(straks) digitaal aftekenen

Beste lezer,
De samenleving is weer van het slot. Kijken we er reikhalzend naar uit? Of zijn 

dit teveel versoepelingen in een keer? Voor velen van ons waren de lockdowns 

zwaar en misschien soms wel eenzaam. We verlangen weer naar meer warmte 

en gezelligheid. Toch kunnen de versoepelingen voor de kwetsbaren onder ons 

misschien ook wat onzekerheid brengen. Laten we vanuit dat oogpunt ook waar 

mogelijk rekening houden met elkaar en ons hart open blijven stellen. 

We vinden het ontzettend fijn dat we elkaar weer meer kunnen ontmoeten en 

kunnen investeren in de relatie met elkaar. Laten we daarbij oog hebben voor 

het persoonlijke welzijn van ons allemaal zodat we samen het leed kunnen 

verwerken van de coronacrisis. 

Nu COVID-19 naar de achtergrond verdwijnt, geeft dat ons meer ruimte om 

te blijven samenwerken aan en ons in te zetten voor de 4 appels van TMZ: 

tevreden cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers, tevreden medewerkers en 

vrijwilligers, kwaliteit van zorg en financiële gezondheid. 

We wensen elke cliënt/bewoner, medewerker en vrijwilliger van TMZ alle goeds 

voor de komende periode. 

Fred Schrander en Willy Belshof

Raad van Bestuur TMZ

Coverfoto: Riky Huls, bewoner van afdeling  

De Bijenkorf in Het Dijkhuis, voert elke 

donderdag de dieren bij de Bonte Koe achter 

Het Dijkhuis.

Foto achterzijde: Lisa Burgarello en  

Ludo Verwimp hebben elkaar op 22-02-2022 

het ja-woord gegeven in Het Meulenbelt  

in Almelo. Lisa woont op afdeling Singraven  

in Het Meulenbelt.
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Bewoner Dirk legt met zijn drone Twente 
vanuit de lucht vast: ‘Dit geeft zo’n vrij gevoel’
Onlangs heeft hij zijn camera’s en statieven verkocht en een elektrische rolstoel aangeschaft. Maar die stap 

betekent zeker niet het einde van zijn passie voor fotograferen. Integendeel, Dirk de Graaf (72) blijft met 

veel plezier zijn hobby uitvoeren. Wie in Borne of omgeving woont, ziet hem geregeld rondrijden in zijn 

scootmobiel. “Wel met droog weer”, zegt Dirk. “Met regen ga ik er niet op uit.” 

Liefde voor fotografie heeft hij al sinds zijn jeugd. “Het liefst 

ben ik alleen aan het werk.” Het is vooral het vrije gevoel, 

wat fotograferen volgens Dirk zo leuk maakt. “Ik foto-

grafeer nu vooral met mijn mobiele telefoon en mijn drone”, 

vertelt Dirk. “Die drone maakt echt prachtige foto’s en ook 

heel scherp.” Zijn drone gaat tot 120 meter hoogte. 

Daarmee maakt hij schitterende beelden, met name van 

Borne, Hertme en Zenderen. Maar ook Hengelo en Enschede 

zet hij van boven prachtig op de plaat.

Evenementen

Dirk is een enthousiast amateurfotograaf. Hij woont in 

een appartement in Het Dijkhuis. Dirk werd geboren in 

Enschede, trouwde op zijn 23e, verhuisde naar Hengelo en 

later naar Borne. Ruim 25 jaar was hij lid van de fotoclub 

in Borne. En hij zong als eerste tenor in verschillende 

koren. Al jaren maakt hij onder meer foto’s voor Borne 

Boeit, in het verleden voor de Bornse Courant, maar ook 

voor bedrijven. Hij legde heel wat evenementen in Borne 

vast. Van de Palmpasenoptocht tot de nieuwbouw op 

industrieterrein De Veldkamp. 

Historische collectie

Meer dan honderdduizend foto’s van hem zijn in het bezit van 

de gemeente Borne. Dirk wil zijn fotocollectie breder 

toegankelijk maken. “Ik heb vanaf 1970 heel veel evenementen 

vastgelegd.” Foto’s die voor de historische collectie van de 

gemeente van belang kunnen zijn. Daarom besloot de 

gemeente in 2005 zijn fotocollectie aan te kopen. “Ruim 25 jaar 

was ik hoffotograaf van de Toetnbloazers”, vertelt Dirk. “Om 

die foto’s af te drukken, moest ik Borne wel uit. Anders werd 

het nieuwe prinsenpaar veel te vroeg bekend”, zegt hij lachend.

Plezier

In 1995 kreeg hij de diagnose OPS, Organo Psycho Syndroom. 

Ook wel schildersziekte genoemd. Dit is een aantasting van 

het zenuwstelsel door langdurig inademen van agressieve 

vluchtige oplosmiddelen. “De ziekte is veroorzaakt door de 

lijmen waar ik lange tijd als projectstoffeerder mee werkte.” 

Hij heeft daardoor Niet Aangeboren Hersenletsel. 

Desondanks probeert hij elke dag het beste uit zijn leven te 

halen en gaat hij er met plezier op uit om mooie opnames te 

maken van de omgeving. “Zolang mijn gezondheid het 

toelaat, ga ik heel graag door”, besluit Dirk. 
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moeder, die ook koekjes bakte in haar 

kindertijd. Koekjes met noten, jam, 

chocolade of kokos. “Ik neem vervolgens 

wat schalen mee om ze uit te delen aan 

collega’s en teams op de afdeling.” 

Mensen blij maken

Of deelname aan het programma ‘Heel 

Holland Bakt’ ook wat voor haar is? 

Mateja lacht. “Nee, zeker niet”, zegt ze. 

“Het plezier neemt bij mij af als ik onder 

tijdsdruk moet werken of moet forceren. 

Ik vind juist rust door niet op de tijd te 

letten als ik aan het bakken ben. Op deze 

manier bevalt het me prima en kan ik ook 

nog mensen blij maken.”

Op haar telefoon laat ze enthousiast voorbeelden zien  

van de prachtige taarten die ze in de afgelopen jaren voor  

familie en vrienden heeft gebakken. Taarten in allerlei 

vormen, soorten en maten waar heel wat bakuren  

inzitten. Een draaiende carrousel in allerlei kleuren, een 

prachtige bruidstaart en een golftas. Zo nu en dan haalt  

ze ook inspiratie uit voorbeeld taarten die ze tegenkomt  

op internet. 

Bijvoorbeeld 3D exemplaren, zoals een vrachtwagen die  

ze voor de 21e verjaardag van haar zoon heeft gemaakt  

of een koffer voor een vriendin. Voor het afscheid van  

regio manager Jos van der Wal binnen TMZ maakte ze een 

boot met daarop foto’s van artsen, Specialisten Ouderen-

geneeskunde en Verpleegkundig Specialisten als bemanning.

De keuken - met foodprinter en drie kisten met bakspullen - is een favoriete 

plek in de woning van Mateja Cimžar-Sweelssen. Mateja is Specialist 

Ouderengeneeskunde binnen TMZ en woont in Alstätte, net over de grens.  

Haar grote passie? Taarten bakken voor speciale gelegen heden. Wat ze er zo 

leuk aan vindt? “Als ik aan het bakken ben, kom ik helemaal tot rust.” 

Mateja: ‘Als ik aan het 
bakken ben, kom ik 
helemaal tot rust’

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…

Eureka moment

Mateja bakt met name in de nachtelijke uren. “Als iedereen 

naar bed is, begin ik met bakken”, vertelt ze. “Dan is het 

lekker rustig. Ik doe Spotify aan en ga bezig.” Een bakplan 

heeft ze niet altijd. “Als ik begin, weet ik vaak nog niet hoe 

het eruit gaat zien”, zegt ze. “Gaandeweg komt er dan wel 

een soort Eureka moment en dan weet ik opeens ‘zo ga ik 

het maken’.” De meeste tijd is ze kwijt met het versieren 

van de taarten, meestal wel drie tot vijf uur. Om de 

gewenste afbeeldingen en visuals uit te printen op eetbaar 

papier, gebruikt ze een foodprinter. 

Inspiratie van moeder

Elk jaar neemt ze de laatste week van november vrij om 

(kerst)koekjes te bakken. Geïnspireerd door haar Sloveense 

Naam:  Mateja Cimžar-Sweelssen

Plaats:  Hengelo

Werk:  Specialist Ouderengeneeskunde

Hobby: Taarten bakken

ž

“ De meeste tijd ben ik 
kwijt met het versieren 

van de taarten ”

ž
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Twee derde van de bewoners in verpleeghuizen ervaart 

pijn, zo blijkt uit onderzoek. “Dat heeft effect op het 

welzijn van mensen. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld 

verdrietig, onrustig of zelfs agressief worden”, zegt Alicja 

van der Kraats, Specialist Ouderengeneeskunde.  

Binnen TMZ is de werkgroep Pijn al meer dan tien jaar 

actief. Alicja: “In 2016 is Multidisciplinaire Richtlijn Pijn 

door Verenso, de beroepsvereniging van Specialisten 

Ouderengeneeskunde, ontwikkeld. Een van de 

aanbevelingen was: zorg voor een goed observatie-

instrument voor mensen die zelf geen pijn aan kunnen 

geven. Dit is de PAIC-15 geworden. PAIC staat voor Pain 

Assessment in Impaired Cognition (pijnbeoordeling bij 

mensen met cognitieve problemen).”

UNO-UMCG 

TMZ werkt al jaren samen met het UNO-UMCG, 

Universitair Netwerk Ouderenzorg UMC Groningen.  

Deze samenwerking werd aangegrepen om deel te nemen 

aan een onderzoek naar de inzet en implementatie van de 

PAIC-15 in verpleeghuizen. Het onderzoek is nu voor TMZ 

afgerond. De PAIC-15 is met succes geïmplementeerd 

binnen de psychogeriatrische afdelingen (PG-afdelingen).  

Signalen van pijn

PAIC-15 bevat vijftien signalen van pijn, onderverdeeld  

in drie categorieën: gezichtsuitdrukkingen, lichaams-

bewegingen en stemgeluiden. Alicja: “Als op die observatie-

punten de score meer dan drie is, dan is er mogelijk sprake 

van pijn. Alles wordt geobserveerd in verschillende situaties. 

Dat is eigenlijk het startpunt en daarna worden het team, 

de arts en de familie erbij betrokken. Vervolgens wordt een 

behandelingsplan gemaakt.”

Multidimensionaal

“Pijn is multidimensionaal, dus complex, met meerdere 

aspecten”, vertelt Alicja. “Veel verschillende factoren 

hebben invloed op de pijnbeleving. Naast fysieke factoren, 

kunnen ook psychische en sociale problemen en zelfs 

voeding invloed op de pijnbeleving hebben. Langdurige 

pijn is slecht voor onze hersenen. Wij kunnen door 

chronische pijn gevoeliger worden voor pijn. Met andere 

woorden: de pijndrempel kan lager worden ofwel de poort 

voor pijnprikkels kan groter worden. Wij kunnen die poort 

kleiner maken door middel van een multidisciplinaire 

aanpak. We streven ernaar om niet alleen medicatie tegen 

pijn in te zetten, maar de aanpak zo breed mogelijk te 

maken. Die weg willen we steeds meer volgen, met het 

liefst zo weinig mogelijk pijnstillers. Vooral wegens veel 

bijwerkingen van de pijnmedicatie bij kwetsbare ouderen.”

Die multidisciplinaire aanpak kan onder meer bestaan  

uit het aanpassen van de houding in de stoel en in bed, 

zorgen voor goed schoeisel, aanbieden van beweging, 

ontspanning, massage en muziektherapie. 

“Muziek heeft bijvoorbeeld een gunstige werking op pijn 

door invloed op hersen gebieden die een pijnsignaal 

kunnen remmen.” 

Pijn komt veel voor bij mensen met cognitieve problemen in verpleeghuizen. Zij kunnen zelf vaak niet 

meer aangeven dat ze pijn hebben of waar het precies pijn doet. Om toch een zo goed mogelijk beeld te 

krijgen van mogelijke pijnklachten, heeft de werkgroep Pijn van TriviumMeulenbeltZorg samen met het 

UNO-UMCG in Groningen het observatie-instrument PAIC-15 geïmplementeerd. 

Alicja: ‘We proberen de poort voor 
pijnprikkels kleiner te maken’

Meetinstrument PAIC-15 om pijn te meten bij mensen met 

cognitieve problemen succesvol ingevoerd

Aandachtsvelders 

Om pijn ook binnen de afdelingen zoveel mogelijk onder  

de aandacht te brengen, is ervoor gekozen om 

aandachtsvelders pijn in te zetten. De aandachtsvelders 

pijn zijn door een verpleegkundig specialist opgeleid.  

Ze hebben alles geleerd over pijn en het gebruik van de 

PAIC-15. Zij delen vervolgens hun kennis door klinische 

lessen op de afdeling te geven. Er is ook een e-learning 

gemaakt die medewerkers via MijnTMZ kunnen volgen. 

Coran Ongering, fysiotherapeut en voorzitter van de 

werkgroep Pijn: “We willen de aandachtsvelders pijn 

jaarlijks blijven opleiden. Ook voor de somatische 

afdelingen zullen aandachtvelders pijn opgeleid worden. 

Ze gaan onder meer leren om pijnmeetinstrumenten te 

gebruiken voor mensen die pijn wel goed zelf kunnen 

aangeven (VAS, landelijke pijnanamnese, DN4). Naast de 

basisopleiding pijn gaan we verdiepingslessen geven, 

bijvoorbeeld over de inzet van verschillende disciplines bij 

pijn, uitleg over pijn bij verschillende soorten dementie of 

uitleg over medicatie voor ouderen met pijn.”

Betrekken bij gedragsvisites

Gerrie van Penderen is aandachtsvelder pijn binnen TMZ en 

merkt dat steeds meer collega’s de PAIC-15 gebruiken. “Ik 

ben nu ook als aandachtsvelder pijn betrokken bij de 

gedrags visites samen met de Coach Onbegrepen Gedrag, 

arts en de psycholoog. Mensen met onbegrepen gedrag 

kunnen onderliggend pijn hebben, maar kunnen dit niet 

aangeven als pijn. Als we vermoeden dat er sprake is van 

pijn bij een cliënt, vullen we de PAIC-15 in. Als de score 

vervolgens 3 of meer is, wat veel voorkomt, schakelen we 

een verpleegkundig specialist of arts in.” 

Aandacht vasthouden

Alicja geeft aan dat de aandacht voor pijn, ook na de 

implementatie van PAIC-15, niet mag verslappen. “Nu de 

implementatie van PAIC-15 zo goed als klaar is, wordt de 

werkgroep een expertisegroep. Het gaat er om dat we 

iedereen alert maken op tekenen van pijn. We blijven ons 

inzetten voor scholing zodat de aandacht voor pijn 

aanwezig blijft.” Coran: “We hebben ontzettend 

enthousiaste reacties en een heel goede medewerking 

gekregen van de zorg en alle andere betrokkenen (o.a. 

Leren & Ontwikkelen, applicatiebeheer) bij de 

implementatie van de PAIC-15 en bij het onderzoek van 

UNO-UMCG.”

•  PAIC-15 is een waardevol instrument voor zorg aan 

cliënten met dementie.

•  Zorgmedewerkers zijn alerter op pijn.

•  Het werken met aandachtsvelders pijn werkt goed.

•  Pijn is een aandachtspunt geworden.

Uitkomsten onderzoek UNO-UMCG naar  
de implementatie van PAIC-15 (2019-2021). 

Gerrie van Penderen, Coran Ongering en 

Alicja van der Kraats van de werkgroep Pijn.
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Drie jaar geleden meldde Elmer zich als vrijwilliger bij Het Hof 

van TMZ in Hengelo. “Mijn zusje had ook als vrijwilliger bij 

TMZ gewerkt”, vertelt hij. “Zij was er enthousiast over.” 

Elmer is sindsdien twee dagen per week bij Het Hof te 

vinden. Hij wandelt met drie bewoners, maakt puzzels met 

ze of pakt de hengel op om samen met bewoners en de 

hengelsportvereniging te vissen in de vijver bij Het Borsthuis.

Zweedse puzzels

Elmer begon als vrijwilliger bij de wandelclub. “Op dinsdag 

en donderdag wandel ik twee keer per middag.”  

Met bewoner Danny Binkhorst maakt hij Zweedse puzzels, 

wandelt hij naar de stad of hij gaat mee naar een controle 

bij de tandarts. “Ook met twee andere bewoners wandel ik 

geregeld naar de stad”, vertelt hij. “De ene keer naar het 

Prins Bernhardplantsoen en op een ander moment een 

rondje om het skatepark achter het station.”

Vanaf april is hij ook met enkele bewoners te vinden bij  

de vijver bij Het Borsthuis. Bewoners kunnen daar vissen 

samen met de hengelsportvereniging. Elmer hielp de 

afgelopen jaren ook mee met de kookclub en bij 

verschillende optredens in Het Hof. 

Soort revalidatie

Zijn grootste drijfveer is dat hij iets terug kan doen voor de 

maatschappij. “Ik zie het vrijwilligerswerk wel als een soort 

revalidatie”, vertelt hij. “Ik heb altijd in de logistiek gewerkt 

in een hele hectische omgeving en ben een tijdje geleden 

door omstandigheden afgekeurd. Met dit werk ben ik niet 

aan tijd gebonden, met name de rust spreekt me aan.” 

Coronaperiode

Tijdens de eerste coronaperiode moest Elmer zijn 

vrijwilligerswerk noodgedwongen stilleggen. “Ik mocht 

hier lange tijd niet komen. Op een gegeven moment heb ik 

gebeld en gevraagd wanneer ik weer mocht beginnen”, 

vertelt hij. “Toen er weer meer mogelijk was, ben ik weer 

individueel begonnen met vrijwilligerswerk bij de 

afdelingen Driene I en Driene II van Het Hof.”

Elmer is blij dat hij het werk nu weer op kan pakken.  

Ook bewoner Danny is blij dat hij weer met Elmer mee 

naar buiten kan voor een wandeling. “Ik heb veel aan 

Elmer”, zegt Danny. “Inmiddels zie ik hem wel als maatje.”

Elmer: ‘Met name de rust  
in dit werk spreekt me aan’

Wat iemand gelukkig maakt is voor iedereen anders volgens 

Wendy. “Geluk is een aaneenschakeling van gelukkige 

momenten. Dat kan een complimentje zijn van een collega of 

cliënt, een knuffel van je kinderen als je thuiskomt na een 

drukke dag, een vriendin die spontaan langskomt, een collega 

die even tegen je zegt: ga jij nu maar eens even zitten en een 

kopje koffie nemen, even tijd voor jezelf in deze hectische 

periode.” En het mooie is, je hebt zelf invloed op je geluk.  

Het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Haar advies: 

“probeer wat je vandaag kunt doen om je morgen beter te 

laten voelen.”

Geluksmomentjes herkennen

Hectisch was het zeker de afgelopen periode. Corona heeft 

een zware wissel getrokken op zowel bewoners als 

medewerkers. Wendy: “Het gevaar is dan dat je de geluks-

momentjes niet meer zo snel zult herkennen, terwijl je die 

zo hard nodig hebt. Maar gek genoeg kan tegenslag je op de 

langere termijn ook aanzetten om meer geluk te voelen.”

Eerst voor jezelf zorgen

Veel zorgmedewerkers willen eigenlijk maar één ding: voor 

de ander zorgen. Dat is inherent aan het beroep. Toch is 

dat volgens Wendy niet altijd gezond. Je kunt eigenlijk pas 

goed voor de ander zorgen als je goed voor jezelf zorgt.  

“Je moet leren jezelf op de eerste plaats te zetten en jezelf 

niet weg te cijferen. Daarmee help je ook anderen.  

Dat geldt in je werk, maar ook in privésituaties. Eigenlijk 

loopt geluk kris kras door je leven. Je bent één persoon.  

Als je veel geluk kunt voelen in privésituaties zal dat zeker 

zijn weerslag hebben tijdens je werk en omgekeerd.”

 

‘ Geluk vermenigvuldigt  
als je het deelt’

Vrijwilliger Elmer en bewoner Danny bij de vijver naast Het Borsthuis in Hengelo.

Zijn grootste drijfveer is misschien wel dat hij met 

zijn vrijwilligerswerk iets terug kan doen voor de 

maatschappij. Elmer Olde Nordkamp (38) is 

vrijwilliger bij TMZ. Elke dinsdag- en donderdag-

ochtend neemt hij de tijd om bewoners van Het Hof 

een leuk moment te bezorgen. “Met name de rust in 

dit werk spreekt me aan”, vertelt Elmer.

Al je Wendy Grouve spreekt - lach op haar gezicht, 

bron van energie - krijg je al meteen het gevoel dat 

zij weet waarover ze het heeft. Als kind wilde ze al 

anderen blij maken en nu heeft zij er haar beroep 

van gemaakt met haar bedrijf ‘Tijd voor mij’.  

Zij heeft al vele medewerkers van TMZ concrete 

handvatten gegeven om het geluk zowel binnen als 

buiten het werk te verhogen.

1. Bedenk elke avond welke drie dingen het 
leukst waren vandaag. 

2. Doe vandaag eens iets anders dan normaal: 
andere kleren, andere route naar je werk, 
een praatje met iemand die je niet zo 
goed kent, etc. Hierdoor maak je nieuwe 
herinneringen aan wat een fijn gevoel 
geeft. 

3. Beweeg dagelijks minimaal een half uur in 
de buitenlucht, weer of geen weer. 

4. Neem contact op met iemand die veel voor 
je betekent, ook al ben je druk. Het gaat 
je vast een fijn gevoel geven. 

5. Douche iedere dag 1 minuutje koud. Als 
dat te heftig is, begin dan met koud 
afdouchen. Het geeft niet alleen een 
heerlijk gevoel maar is nog goed voor je 
weerstand ook.

Wendy’s vijf gouden 
tips voor meer geluk
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“Op afdeling Zwaantje C hebben we straks de ruimte voor 

acht Parkinsonpatiënten. Zij kunnen daar verblijven voor 

bijvoorbeeld het instellen en bijstellen van medicatie,” 

vertelt Yvonne Reuver, leidinggevende dagbehandeling en 

revalidatie in Het Borsthuis. “Ook de nieuwbouw van  

Het Meulenbelt in Almelo speelt een rol in de keuze voor 

Het Borsthuis. Vanwege de bouwwerkzaamheden was het 

niet praktisch het Punt voor Parkinson daar te openen. 

Wel werken we samen met de dagbehandeling in  

Het Meulenbelt in Almelo. Parkinsonpatiënten kunnen daar 

ook terecht. Dat is fijn voor de patiënten uit die regio.”

Expertise en deskundigheid

Yvonne vertelt dat er binnen Het Borsthuis al veel kennis  

is over de ziekte van Parkinson. “We zagen binnen de 

dagbehandeling steeds meer mensen met de ziekte van 

Parkinson. Medewerkers zetten zich al heel lang in  

voor deze patiënten. Zo wordt er al zes jaar een Parkinson 

Café Hengelo georganiseerd en is er veel expertise en 

deskundigheid onder de medewerkers. Ik ben dan ook erg 

trots dat wij het Punt voor Parkinson Twente binnen een 

van onze locaties kunnen vestigen.” 

Opleidingsplan

Toch blijft het belangrijk om verder te leren en ontwikkelen. 

Zo is er een opleidingsplan opgesteld voor medewerkers. 

Professionals worden geschoold door het aanbieden van 

(vakinhoudelijke) kennis en vaardigheden. Yvonne:  

“De medewerkers op de revalidatieafdeling bijvoorbeeld,  

zij leren hierdoor hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan  

de zorg voor de cliënt met Parkinson. Ook zijn we Parkinson 

verpleegkundigen aan het opleiden. Op die manier kunnen 

we de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren.” 

Toekomst 

Nienke en Yvonne verwachten dat de opening van het  

PvP Twente ook een positieve invloed heeft op de zorg voor 

bewoners binnen andere TMZ-locaties. Nienke: “Doordat we 

de zorg voor Parkinsonpatiënten clusteren en met neuro-

logen gaan samenwerken, vergroten we onze expertise.  

Al die kennis kunnen we later gebruiken bij het verplegen en 

verzorgen van bewoners op andere locaties.” Nienke trekt 

dat zelfs nog breder: “Ook andere verpleeg huizen mogen 

ons om hulp en advies vragen. Zo kunnen we de zorg voor 

de Parkinsonpatiënt in Twente samen verbeteren.” 

Op 11 april 2022 start daarom in TMZ-locatie Het Borsthuis 

in Hengelo het Punt voor Parkinson Twente (PvP Twente). 

De officiële opening vindt plaats op 16 mei 2022. Patiënten 

met de ziekte van Parkinson en parkinsonisme kunnen 

vanaf 11 april al in het PvP Twente terecht voor de zorg die zij 

nodig hebben. Denk aan opnames voor revalidatie, 

dagbehandeling en consultaties.  

Alle behandelaren werken daar samen om de beste en meest 

complete zorg op het gebied van Parkinson te verlenen. 

‘ Ook voor de patiënt is het prettiger, die kan  
op één plek terecht voor de zorg op het gebied  

van Parkinson en parkinsonisme ’
Complexe zorg 

De behandeling en begeleiding van Parkinsonpatiënten 

vraagt veel specialistische kennis en deskundigheid. De zorg 

is complex. Voorheen was die zorg ook nog versnipperd. In 

het PvP Twente wordt alle zorg op één locatie gecentreerd. 

Nienke Reins, Specialist Ouderengeneeskunde bij TMZ, vertelt 

waarom dat zo belangrijk is: “Door samen te werken met 

verschillende specialisten kunnen we de kwaliteit van zorg 

verbeteren. Er zijn kortere lijnen, waardoor je makkelijker en 

sneller kunt overleggen. Door multidisciplinaire behandeling 

en begeleiding willen we ervoor zorgen dat de Parkinson-

patiënt in Twente zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. 

Bovendien kan de patiënt op één plek terecht voor de zorg op 

het gebied van Parkinson en parkinsonisme. Punten die 

allemaal prettiger zijn voor de patiënt.

Neuroloog

De ziekte van Parkinson wordt door een neuroloog in het 

ziekenhuis vastgesteld. Mensen die de diagnose krijgen, 

worden daarna verder behandeld en begeleid door 

verschillende specialisten. “Als de patiënt na verloop van  

tijd zo achteruit gaat dat opname in het verpleeghuis 

nood zakelijk is, ‘verdwijnt’ de patiënt uit beeld bij de 

neuroloog,” vertelt Nienke. “De patiënt komt dan onder   

de verantwoordelijkheid van een Specialist Ouderengenees-

kunde. Door de opening van het PvP Twente, en de nauwere 

samenwerking, is er veel laagdrempeliger contact mogelijk  

met de neuroloog. Dat draagt bij aan een optimale behandeling 

van de Parkinsonpatiënt, ook in het verpleeghuis.”

Dagbehandeling en revalidatie

Dat het PvP Twente in Het Borsthuis wordt gevestigd,  

heeft te maken met de faciliteiten die de locatie heeft.  

De neurologen van de twee ziekenhuizen kunnen hier hun 

medische consulten doen. Daarnaast heeft Het Borsthuis 

de ruimte voor dagbehandeling en een revalidatie-afdeling 

waar patiënten kortdurend kunnen revalideren. 

Alle zorg voor parkinson-
patiënten onder één dak
In Nederland leven ruim 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson. De verwachting is dat het 

aantal mensen met deze ziekte in de toekomst enorm gaat stijgen. Om al die patiënten goede zorg 

te bieden zijn verschillende specialisten nodig. Samenwerking tussen deze specialisten is 

belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente 

(ZGT) en TMZ hebben daarom de handen ineengeslagen. Samen zetten zij zich in om de (keten)

zorg in Twente voor mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren. 

MST, ZGT en TMZ openen Punt voor Parkinson Twente in Het Borsthuis 

Nienke (links) en Yvonne laten 

zien hoe het PvP Twente eruit 

komt te zien.



Danny vult zijn dagen nu 
veel positiever in: ‘Zonder 
steun van dit team had ik 
het niet gered’

Een tumultueuze jeugd, verslavingsproblematiek en een val 

waardoor hij ernstig gewond raakte. Danny Binkhorst (46) had 

heel wat donkere periodes in zijn leven. Op  afdeling Driene 

(Bijzondere Begeleiding) van Het Hof bracht hij lange tijd veel 

uren door in de rooksalon. Maar na een lang traject vult hij zijn 

dagen weer veel positiever in. Hij kookt, maakt de mooiste 

schilderijen en schrijft teksten voor muziek. Gesteund door een 

team dat achter hem staat.

Mijn
levensverhaal
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Danny had een tumultueuze jeugd. “Mijn ouders hebben 

het niet makkelijk gehad met mij, ik was een boefje.” 

Nadat hij op zijn 27e kampte met verslavingsproblematiek 

ging het mis. Op een dag was hij de sleutel van zijn 

huurwoning vergeten en probeerde hij via het dak  

naar binnen te gaan. Hij gleed uit, viel achterover op  

zijn hoofd en raakte in coma. 

Hij werd met spoed naar het ziekenhuis in Enschede 

gebracht. Daar moest een bloedprop in zijn hoofd worden 

weggehaald. “Mijn ouders hebben wel 3 of 4 keer afscheid 

van mij genomen.” Danny heeft door de val Niet 

Aangeboren Hersenletsel en aan de linkerzijde van zijn 

lichaam zijn enkele spieren uitgevallen. Na het zieken -

huis, volgde een revalidatietraject van een jaar bij  

Het Roessingh. Als hij terugkijkt is hij ervan overtuigd  

dat zijn val misschien wel zijn leven heeft gered.  

“Het klinkt gek, maar ik vraag me af hoe het anders  

was gelopen door de verslavingsproblematiek.”

“ Toen ik hier kwam was ik passief,  
te zwaar en rookte ik veel ”

Passief

Danny kwam in 2009 op de afdeling Bijzondere Begeleiding 

van Het Hof. “Toen ik hier kwam was ik passief, te zwaar 

en rookte ik veel”, vertelt hij. Door ondersteuning van een 

multidisciplinair team in het kader van Teams voor 

persoonlijke zorg is hij, ondanks de coronaperiode, veel 

gezonder gaan leven en heeft hij weer een zinvolle dag- 

invulling. “Alle disciplines hebben eraan bijgedragen dat 

Danny dit voor elkaar heeft gekregen”, zegt 

verpleegkundige en coach onbegrepen gedrag Karin 

Egberink. “En hoe Danny de coronaperiode is 

doorgekomen, dat verdient alle lof en respect.” 

Minder insuline spuiten

Activiteitenbegeleider Bettie van Dijk heeft volgens Karin 

bereikt dat Danny bij de kookclub ging. Nu kookt hij onder 

meer gehaktballen volgens moeders recept. Met behulp 

van Erik Dierink en de fysiotherapeut is hij minder gaan 

snoepen en viel hij 20 kilo af. Hij fiets dagelijks twee keer 

op de Theratrainer en beweegt twee keer per week met de 

fysiotherapeut. Door die gezondere levensstijl heeft Danny 

het insuline spuiten kunnen afbouwen van vier keer naar 

nog maar één keer per dag. Het roken minderen door het 

gebruik van nicotinepleisters vindt hij momenteel nog een 

stap te ver. 

Geraakt

Muziek is één van zijn grote hobby’s. Hij deelt de passie 

voor muziek met verpleegkundige Karin Egberink.  

“Hij kent heel veel teksten uit zijn hoofd en schrijft 

daarnaast zelf teksten”, vertelt Karin. Danny heeft onder 

meer een coronalied geschreven en de tekst van dit lied 

gerapt. “Maar hij heeft nog veel meer talenten. Hij kan 

ook prachtige schilderijen maken.” Toen Karin een keer bij 

Het Hof kwam optreden met haar bandje, werd Danny erg 

geraakt door de muziek. Danny: “Mijn vader was toen pas 

overleden en door de muziek werd ik emotioneel.”

Danny’s trots is zijn zoon Dani. Door Danny’s zware 

ongeluk en verslavingsproblematiek ging de relatie met 

zijn vriendin uit. Danny’s moeder en vader namen de 

opvoeding van de toen nog kleine Dani op zich. Inmiddels 

wordt zijn zoon alweer 22. “Mijn vader is helaas 

overleden”, vertelt Danny. “Ik heb veel respect voor mijn 

ouders dat zij Dani toen in huis hebben genomen. Als ik 

dit zeg, krijg ik al kippenvel. Mijn moeder is de rode draad 

in mijn leven. Ze is ondanks alles altijd achter me blijven 

staan.” Elk weekend gaat Danny met een taxi naar zijn 

moeder. Zijn zoon Dani komt dan ook en samen maken  

ze er een leuke middag van. 

Eerlijk en direct

Danny: “Ik heb alles veel beter op orde nu. Ik ben gelukkig  

en ik voel dat mensen blij zijn dat ik er ben. Zoals Natascha, 

zij is mijn steun en toeverlaat op de afdeling. Samen brengen 

we vele uurtjes door met puzzelen, tv-gids voorlezen en 

muziek luisteren. Ik accepteer ook veel meer dan vroeger.  

Ik durf nu hulp te vragen en mijn gevoelens te delen. En ik 

heb een heel team achter me staan. Ze accepteren me zoals 

ik ben. Maar ze zijn ook eerlijk en direct als het moet.  

Zonder steun van dit team had ik het niet gered.” 

 

Teams voor
persoonlijke zorg

Het team dat achter Danny staat: Coach onbegrepen gedrag  

Karin Egberink, Danny, Specialist Ouderengeneeskunde Frank Jilesen, 

Bewegingsagoog Esmee Wiechers, Activiteitenbegeleider Herman Kroeze, 

Verpleegkundig Specialist Erik Dierink, medewerker Zorg & Welzijn 

Thijmen Huizing op de voorgrond. Niet op de foto staan: Annette Strijker, 

Sandra Kappert, verpleegkundigen en verzorgenden IG-ers, medewerkers 

zorg en welzijn, psycholoog Malou Bolscher, activiteitenbegeleider  

Bettie van Dijk en fysiotherapeut Heleen ter Brugge.
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“Een groot succes”, zo kijkt dochter Joyce terug op de 

vakantie van september vorig jaar toen ze Joop meenamen 

naar Portugal. “En niet alleen Joop heeft genoten, wij 

ook!” “Joop knapte zienderogen op, ook toen hij weer 

thuis was”, vertelt Gijs. “En hij geniet nog alle dagen na 

van deze vakantieweek. En wij trouwens ook. Mede 

doordat Joop een echte levensgenieter is en ervan houdt 

om dingen te ondernemen, durfden we het aan om hem 

mee te nemen.” 

Verhuizen

Joop woont alweer enkele jaren op afdeling Het Weusthag. 

Bij een frontale aanrijding in december 2015 kwam zijn 

vrouw om het leven en raakte hij zwaargewond. “Joop 

verloor niet alleen zijn vrouw”, vertelt Joyce, “maar na 

revalidatie in het Isala ziekenhuis te Zwolle en ZGT te 

Almelo moest hij door blijvend hersenletsel ook verhuizen 

naar een woonzorgcomplex en raakte hij zijn huis maar 

ook min of meer zijn vrijheid kwijt.”

Vorig jaar ontstond het idee om Joop een week mee te 

nemen op vakantie naar de Algarve. Gijs en Joyce bespraken 

hun plan met de betrokken Specialist Ouderengeneeskunde. 

“Vervolgens hebben we een rolstoeltoegankelijke 

vakantiewoning gezocht met slaapkampers op de begane 

grond.” Via zorgorganisatie Sana Vida regelde Joyce een 

verpleegkundige voor Joop in de Algarve.

Strandrolstoel

“Een Nederlandse verpleegkundige, Marcel, nam 

rechtstreeks contact met ons op”, vertelt Joyce. Zo kon 

passende zorg voor Joop worden voortgezet in de Algarve. 

Het klikte goed tussen Joop en Marcel. Marcel werkte 

inspirerend voor Joop en andersom. Voor het vervoer van 

Joop hadden Joyce en Gijs een busje gehuurd waar ze 

zowel de rolstoel als de door Sana Vida ter beschikking 

gestelde strandrolstoel in konden vervoeren.

Herinneringen

Joyce: “Als het emotioneel en fysiek toelaatbaar is dat je je 

familielid mee mag nemen op vakantie, dan levert dat voor 

de familie ook veel energie en herinneringen op als je je 

familielid zo waanzinnig ziet genieten. Ik kan iedereen 

adviseren niet in beperkingen te denken, maar in 

mogelijkheden. Zorg voor mooie, positieve herinneringen. 

Het is ons zo goed bevallen dat we met toestemming van 

TMZ eind april weer mogen gaan en dat gaan we ook doen.” 

Joyce en Gijs Nijhof namen hun (schoon)vader mee op vakantie naar Portugal

‘We zagen hem echt genieten’
Joop Roozenburg (82) is een echte levensgenieter. Hij woont al meerdere jaren op de gesloten 

psychogeriatrische afdeling Het Weusthag in Het Hof. Vorig najaar reisde hij met zijn dochter Joyce en 

schoonzoon Gijs, zijn kleinzoon en een neef naar Portugal voor een heerlijke vakantie. Joyce en Gijs 

schakelden een zorgorganisatie in Portugal in zodat Joop een eigen verpleegkundige had. Gijs: “De vakantie 

heeft hem heel goed gedaan, het was echt fantastisch. We zagen Joop elke dag genieten.”

Wilt u ook verantwoord met uw geliefde op 

vakantie? Informeer bij TMZ en uw zorgbemiddelaar 

naar de mogelijkheden. Let daarbij op de regelgeving 

ten aanzien van bijvoorbeeld vakantieduur vanuit de 

Wet langdurige zorg.
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Met een diploma HBO Toerisme op zak, begon Anneke nog maar 

twee jaar geleden met het solliciteren naar een leuke baan in de 

toerismesector. “Ik heb in die tijd veel gesolliciteerd, maar het lukte 

me niet om een baan te vinden.” Anneke besloot te solliciteren naar 

een baan in de retail, een sector waar ze al wel veel ervaring in had.

Spiegel

Op een gegeven moment kreeg ze steeds meer twijfels over 

haar werk in de retail. “Een vriendin hield me toen een spiegel 

voor. Ze vroeg, waar zie jij jezelf over twintig jaar staan?”  

In december 2020 begon ze aan een loopbaantraject bij een 

coach. “Daaruit bleek mijn interesse met name in de zorg te 

liggen. Iemand in mijn omgeving wees me op de mogelijkheid 

voor een oriëntatiebaan bij TMZ.”

“ Iemand in mijn omgeving wees me op  
een oriëntatiebaan bij TMZ ”

Omschakeling

Anneke kon als zij-instromer zes weken meelopen op afdeling 

Woolde C van Het Borsthuis. “Mijn hart ging gelijk sneller 

kloppen van het werken met deze mensen, na de eerste week 

al”, vertelt ze enthousiast. “De psychogeriatrische afdeling 

sprak me gelijk aan, vooral door de manier waarop je de 

mensen kan helpen. Gevoelens van bewoners kunnen zo weer 

omslaan, die omschakeling vind ik heel bijzonder. Het ene 

moment zwaai je samen met een bewoner een familielid uit 

en troost je diegene omdat hij of zij verdrietig is en het andere 

moment zit je samen te zingen.” De tweede periode van zes 

weken liep Anneke mee bij Het Weggeler.

De periode waarin ze moest beslissen of ze wilde solliciteren 

naar een leerwerkplek, was door de coronamaatregelen vrij 

kort. Ik ben 1 oktober begonnen en moest voor 31 oktober 

beslissen of ik wilde solliciteren”, vertelt ze. “Maar ik heb niet 

getwijfeld, juist omdat ik het werk zo tof vind. Voor mij heeft 

dit uiteindelijk alleen maar positief uitgepakt.”

Anneke is op 1 februari begonnen met een duaal HBO-V studie aan 

Hogeschool Saxion en werkt sindsdien bij afdeling Bellinckhof in 

Het Meulenbelt.

Loraine en Anneke volgden een oriëntatiebaan bij TMZ Oriëntatiebanen (zij-instromers)
Bij TMZ krijgen zij-instromers de 

mogelijkheid om in 12 weken kennis te 

maken met de zorgsector. Zij ontvangen 

gedurende deze periode een salaris 

(conform cao vvt, art. 3.22) en lopen twee 

keer zes weken mee op een afdeling of 

binnen een team voor minimaal 12 en 

maximaal 24 uur per week. Na deze  

12 weken wordt bekeken of zij meegaan  

in de sollicitatieprocedure voor een 

leerwerkplek binnen TMZ. 

Sinds begin februari volgt Loraine een leerwerktraject bij 

De Weemelanden in Vriezenveen. Drie maanden lang had 

ze twee banen, een hectische tijd. “Ik werkte twaalf 

weken zeven dagen in de week. Het was een drukke tijd, 

maar het was het meer dan waard.”

“ Mijn zusje is verpleegkundige en ik dacht er 
steeds meer over na om ook in de zorg te gaan 

werken ”
Als jonge meid wilde Loraine kapster worden. “Ik heb 

vroeger de kappersopleiding gedaan, maar ik ben na die 

opleiding in de detailhandel gerold. Mijn zusje is 

verpleegkundige en ik begon er steeds meer over na te 

denken om ook in de zorgsector te gaan werken.”

Loraine gaf zich twee jaar geleden al op voor een 

oriëntatiebaan. “Maar dat kon toen vanwege de 

coronamaatregelen niet doorgaan.” In de zomer werd ze 

gebeld door een medewerker van TMZ en kon ze alsnog 

beginnen. Loraine kon meelopen op de afdeling 

Keizerskroon in Het Dijkhuis in Borne. Het tweede deel 

van haar oriëntatiebaan volgde ze op afdeling De Brug in 

De Weemelanden in Vriezenveen. 

Waardering

Nadat ze twaalf weken heeft meegelopen, is Loraine ervan 

overtuigd geraakt dat ze in de zorg wil werken. “Je komt er 

in die drie maanden wel achter of het wat voor je is. Ik heb 

alles mogen zien en je weet na zo’n periode hoe een dag in 

de zorg eruit ziet.” Het contact met de bewoners heeft ze 

als heel fijn ervaren. 

Maar het zijn niet alleen de bewoners, maar ook de 

collega’s die het werk volgens Loraine zo leuk maken.  

“Ook de begeleiding heb ik als heel fijn ervaren. Je wordt 

gewaardeerd en zeker niet aan je lot overgelaten. Je komt 

bij TMZ echt in een warm bad terecht.”

Loraine is 2 februari begonnen bij De Weemelanden. Ook is ze 

in die week begonnen met de BBL-opleiding voor verzorgende 

IG aan het ROC van Twente. 

Anneke: 
‘ Mijn hart gaat  
sneller kloppen  
van het werken  
met deze mensen’

Loraine: 
‘ Je komt bij TMZ echt 
in een warm bad’

Anneke Noordink (29) had net haar diploma HBO Toerisme op 

zak, toen corona vanaf maart 2020 de toerismesector hard 

trof. Ze besloot niet bij de pakken neer te zitten. Nadat ze 

drie maanden een oriëntatiebaan volgde bij TMZ, heeft ze nu 

een leerwerkplek gekregen. Sinds begin februari volgt ze de 

duale HBO-V opleiding en werkt ze bij afdeling Bellinckhof in 

Het Meulenbelt. “Mijn hart gaat sneller kloppen van het 

werken met deze mensen.”

Loraine van Herk (26) werkte ongeveer zeven jaar in een kledingwinkel.  

Ze merkte dat ze steeds minder voldoening uit haar werk haalde. Door een 

oriëntatiebaan bij TMZ is ze er nu van overtuigd dat ze in de zorg wil werken. 

“Het contact met de mensen en de waardering die je krijgt is zo fijn. Zowel 

van collega’s als cliënten.”
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Wijkteams van TMZ kunnen door deze applicatie vanuit 

het elektronisch cliënten dossier (ECD) rechtstreeks 

samenwerken met de apotheek. De applicatie ONS 

medicatie is ontwikkeld door Nedap. Het is bedoeld voor 

apothekers en zorgverleners van zorginstellingen om de 

kwaliteit van de medicatietoediening te waarborgen. 

Voordeel van dit systeem is dat zowel wijkverpleeg-

kundigen als ketenpartijen zoals de apotheek of huisarts 

gebruik kunnen maken van een up-to-date informatiebron. 

Wijzigingen die de apotheker tussentijds doet in het 

systeem zijn meteen zichtbaar op de toedienlijst.

“ Voor zowel wijkteams als voor  
de apothekers is dit  

een win-win situatie ”
“Het aftekenen gebeurt rechtstreeks in het cliëntdossier”, 

vertellen Robert Kattier en Laura Schuitemaker. Robert is 

casemanager dementie en Laura wijkverpleegkundige bij 

TMZ. Daarnaast zijn ze beiden voor 10 uur in de week 

applicatiebeheerders. Robert: “Met ONS medicatie heb je 

up-to-date informatie en het is makkelijk. Voor zowel 

wijkteams als voor de apothekers is dit een win-win situatie.”

Op mobiel afvinken

Robert en Laura hebben een implementatieplan voor ONS 

medicatie gemaakt en willen dit systeem uitrollen in alle 

gebieden waar wijkverpleegkundigen van TMZ actief zijn. 

Ze geven uitleg aan de wijkverpleegkundigen en helpen 

met het inrichten van het cliëntenbestand. 

Wijkverpleegkundigen geven op hun beurt de uitleg over 

dit systeem weer door aan hun team. “Het gebruik van de 

applicatie is eigenlijk heel simpel”, zegt Robert. “Er zijn 

maar een paar opties, toedienen, klaarzetten, en 

aanreiken. Je kunt de medicatielijst op je mobiel afvinken.” 

Apothekers die het registratiesysteem willen gebruiken, 

hebben daarvoor een account nodig van ONS Nedap en 

Pharmacon. Dan kan er een verbinding worden gemaakt 

met het ECD waarmee de wijkteams werken. 

Goede communicatie

Robert en Laura zijn in augustus gestart met de 

implementatie in de regio’s Almelo en Tubbergen. Als het 

systeem daar is uitgerold, gaan ze verder in Vriezenveen, 

Borne, Enschede en Hengelo. “Zowel de wijkteams als de 

apothekers reageren heel enthousiast”, vertelt Robert.  

“Ze hoeven geen lange medicatielijsten meer te printen en 

de gegevens zijn altijd up-to-date.” Enkele medewerkers 

zitten ook bij de gesprekken met de apothekers. “Dan zien 

de apothekers gelijk een gezicht en kunnen ze met elkaar 

gegevens uitwisselen.” Een goede communicatie tussen 

apotheek en de medewerkers in de wijk is volgens Robert 

en Laura heel belangrijk.

Verbinding leggen

Robert en Laura vinden het erg leuk om de wijkteams en 

apothekers de voordelen van dit systeem te laten zien. 

“Iedereen reageert heel enthousiast”, zegt Laura.  

“We leggen verbinding tussen de wijkverpleegkundigen en 

apothekers. Het loopt gewoon heel goed. Het systeem is 

makkelijk in gebruik. Medewerkers zijn tevreden, 

apothekers zijn tevreden. Eigenlijk gaat het al automatisch 

en dit werkt veel sneller.” Robert: “Een apotheker moet 

wel zijn systeem er op willen inrichten. Maar we vinden 

het heel fijn dat we hier een rol in hebben en de verbinding 

mogen leggen.”

Prettig en inzichtelijk

Matthijs van der Kraats is apotheker en eigenaar van 

meerdere apotheken in Almelo en Tubbergen. Hij is 

daarnaast bestuurslid bij de Twentse apothekers 

organisatie de TAO-UA. Hij geeft aan dat het digitaal 

aftekenen van medicatie via ONS/Nedap prima verloopt. 

“We zijn het al gewend, we werkten al met twee 

registratiesystemen”, vertelt Matthijs. “Het werkt prettig 

en het is inzichtelijk, want je werkt met de meest actuele 

lijsten.” Matthijs denkt ook dat een registratiesysteem 

zoals ONS medicatie ervoor zorgt dat de kwaliteit van de 

medicatietoediening wordt gewaarborgd. En daar gaat het 

natuurlijk om.

Wijkteams TMZ 

kunnen medicatie 

(straks) digitaal 

aftekenen 

Robert en Laura:  
‘Lange papieren medicatielijsten 
printen hoeft niet meer’

Lange papieren medicatielijsten uitprinten is straks verleden tijd. Robert 

Kattier en Laura Schuitemaker zijn namens TMZ bezig met het 

implementeren van het digitaal toedienregistratiesysteem ‘ONS medicatie’. 

Dit doen zij in de regio’s waar wijkteams van TMZ actief zijn. Het voordeel 

voor deze teams is dat zij de medicatie die zij bij hun cliënten hebben 

toegediend, digitaal in het ECD kunnen vastleggen en altijd beschikken over 

een actuele toedienlijst van hun cliënt. 

Foto boven: Van links naar rechts:  Suzanne Draaijer – Mulder (wijkverpleegkundige), 

Burak Güney (apotheker), Laura Schuitemaker-Heppener (applicatiebeheerder),  

Robert Kattier (applicatiebeheerder/coördinator).
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