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TMZ maakt werk van opleiding  

Helpende

Henk Luiken verzet zich tegen de  

sloper genaamd Parkinson

2020 gaat wereldwijd de geschiedenisboeken in als het jaar waarin de kwetsbaarheid 

van het menselijk bestaan meedogenloos werd blootgelegd. Niet door wapengekletter, 

niet door natuurgeweld, maar door een tot dan onbekend virus. Een microscopisch 

klein organisme dat de wereld binnen enkele weken in zijn greep kreeg. Ook nu bij het 

uitkomen van deze TMZorg, is het gevaar nog niet geweken. 

TMZ bleef niet gespaard door het coronavirus. De bovenmenselijke strijd die ertegen is 

gevoerd ligt bij iedere betrokkene nog vers in het geheugen. Achter de gesloten deuren 

van onze locaties vulden dagen zich met verdriet en angst. Hoe krijgen wij weer grip op 

de situatie was de breed gedeelde zorg.

Die grip hebben wij gekregen, met de verplichte lockdown als basis en de ongekende 

solidariteit en collegialiteit die dit teweeg bracht. Samen met aanvullende maatregelen, 

zowel in de verpleeghuizen als in de wijk, zijn wij erin geslaagd om de situatie werkbaar 

te maken. Het waren intensieve maanden, die tijdens de evaluatie zijn besproken en 

waarvan we leren.

Inmiddels pakken wij steeds meer ons oude leven weer op. Dat is fijn en eenieder meer 

dan gegund. Tegelijkertijd baart het zorgen, omdat het virus nog onder ons is. Laten 

wij daarom met elkaar waakzaam blijven en op verantwoorde wijze omgaan met de 

teruggekregen leefruimte. In het belang van onze bewoners, onze medewerkers,  

familie/naasten en vrijwilligers. Alleen dan kunnen wij over enige tijd hopelijk zeggen; 

‘dit was eens maar nooit weer.’

Dank voor al jullie inzet. Blijf gezond!

Fred Schrander en Willy Belshof 

Raad van Bestuur TMZ

Deze editie van TMZorg bevat een 

mix van verhalen en foto’s die 

zijn geschreven vóór en tijdens de 

coronaperiode.

Beste lezer,
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Houtkunstenaar

Aan een muur van het kantoor van het wijkteam Hengelo Noord in de Hasseler Es hangt een vogelhuisje. 

Geen simpel voorwerp dat uit zes plankjes in elkaar is geschroefd, maar een heus ‘vogelhotel’. In ‘TMZ 

groen’. Het komt uit het hoofd en de handen van Jan, die zich tijdens de dagbesteding tot een heuse 

houtkunstenaar heeft ontwikkeld. Het kan niet anders of het waren verborgen talenten, die door zijn 

drukke bestaan als politieman nooit tevoorschijn en tot bloei kwamen. Hij gaf het vogelhuisje aan het 

wijkteam om ze te bedanken voor hun hulp. “Zo kan ik iets terugdoen. Dankzij de dagbesteding zit ik 

namelijk weer lekker in mijn vel. Ik ga er met enorm veel plezier naar toe.”

Verborgen talenten 
komen tot bloei
Nadat Jan ter Haar werd getroffen door een herseninfarct braken voor hem moeilijke jaren 

aan. Vanwege blijvend concentratieverlies en moeite met toenemende werkdruk en continue 

veranderingen, hing de politieman noodgedwongen zijn pet aan de wilgen. Thuis ging het 

lichamelijk en geestelijk bergafwaarts. Linda Dikken van wijkteam Hengelo Noord zorgde 

ervoor dat hij ging deelnemen aan een vorm van dagbesteding, waarmee hij zijn leven weer 

oppakte.
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Ze vertelt: “Een bericht over een vermissing 

wordt snel opgepikt en gedeeld. Dan gaan 

mensen met hun eigen hond zelf aan het 

zoeken. Lopen er ineens allerlei niet opgeleide 

honden in ons zoekgebied te snuffelen en 

lopen ze sporen te vertrappen. Dan houdt het 

voor ons op.”

Jutter

Petra werd meer dan tien jaar geleden actief 

voor de stichting, die overal in het land met 

andere werkgroepen samenwerkt. Haar man 

Marcel met zijn hond Zus, een ruwharige 

Vizsla, was al deelnemer. Petra ging wel eens 

mee, speelde bij trainingssessies vaak ‘slacht-

offer’ en begon het steeds boeiender en 

mooier te vinden. “Uiteindelijk heb ik zelf ook 

een hond gekocht; Jutter, een mechelaar.  

Heel energiek en hardwerkend. Een bewuste 

Passie, voldoening, kameraadschap met mens en dier en je 

inzetten voor de maatschappij. Vraag Petra waarom zij elk 

weekend een volle dag traint met reddingshonden en 

bovenstaande is haar antwoord. Vergelijkbaar met haar 

werk voor de bezoekers van wijksteunpunt De Kolk zegt ze 

later in het gesprek. Het is in beide gevallen zorgen voor, 

maar op een andere manier. 

Samenbrengen

“Wij worden met onze honden ingeschakeld door de politie, 

soms een keer of dertig per jaar. Een particulier kan ook een 

Menigeen van ons heeft er wel eens over gelezen, 

gehoord of ze in actie gezien; reddingshonden. 

Viervoeters die dankzij hun ongelooflijke reukzin in 

staat zijn om vermiste mensen op te sporen. Als 

deelnemer aan en coach van de Stichting 

Reddingshonden Werkgroep Overijssel, is Petra 

Schwarts bij opsporingsacties betrokken.  

keuze. Alle honden kunnen in principe speuren, maar herders en jacht - 

honden hebben er de beste neus en het juiste karakter voor. Jutter was 

acht weken toen zij met de training begon. In zijn algemeenheid gaat 

het dan om het herkennen van een mensengeur, bij leven of dood en 

onder diverse omstandigheden en situaties.”

Opleiding

Een opleiding duurt twee tot vier jaar, al naar gelang het specialisme. 

Petra: “Er wordt ook getraind met menselijk materiaal. We hebben in 

Nederland 30 oefenlocaties tot onze beschikking. Daarnaast hebben  

wij goede contacten met sloopbedrijven, trainen wij in leegstaande 

gebouwen en houden we periodiek grootschalige oefeningen met alle 

werkgroepen. In Duitsland trainen we in een leegstaand kazerne complex, 

net een spookdorp. We hebben dus tal van verschillende trainings-

mogelijkheden en dat moet ook. De honden hebben afwisseling en 

uitdaging nodig om op niveau te blijven.”

Kennis en vaardigheden

Petra en Jutter zijn een vast koppel, zoals dat voor alle andere twaalf 

deelnemers in de RWO het geval is. De trainingen zijn intensief voor 

mens en hond. Daarnaast heeft Petra ook moeten leren omgaan met 

GPS, kompas, kaartlezen, verschillende weersomstandigheden en het 

gebruik van een portofoon. Er komt dus nogal wat bij kijken voor 

iemand met zijn of haar hond kan toetreden tot het selecte gezelschap 

van de reddingshondenbrigade. 

Buddy

“We vormen een zeer hechte groep”, zegt Petra. “Iedereen van ons 

heeft ook een buddy, bij wie je 24 uur per dag, zeven dagen per week 

terecht kunt. We gaan namelijk nooit alleen op pad. Dat heeft uiteraard 

te maken met hetgeen je tijdens een zoektocht kunt aantreffen. Daar 

moet je tegen kunnen en daar wordt bij het toelatingsproces ook op 

gescreend. In een uiterst geval kunnen wij een beroep doen op 

slachtofferhulp. Zelf heb ik er nog nooit een beroep op hoeven te doen. 

Ik werk in de zorg, dan ben je wel wat gewend.” Een speciale hond of 

niet, Jutter is verder een doodnormale huishond die Petra enorm veel 

plezier en kameraadschap geeft. “Een lieve hond voor mij en anderen.  

Er zit geen greintje kwaad in.”

Petra Schwarts en 
reddingshond Jutter 
altijd stand-by voor 
opsporingsmissie

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:  Petra Schwarts

Plaats:  Almelo

Werk:  Verzorgende IG/Dagbesteding wijksteunpunt De Kolk

Hobby:  Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel (RWO)

“ Je hoopt altijd mensen  
levend aan te treffen ”

beroep op ons doen, maar ook dan informeren wij de 

politie. Onze inzet is erop gericht om met onze reddings-

honden vermisten en hun familie weer samen te brengen. 

Bij een zoektocht gaat het om volwassenen, kinderen, 

mensen met dementie, verwarde personen, depressieve of 

suïcidale mensen. De vindplaatsen zijn verschillend; onder 

het puin van een gebouw, onder water, onder de grond of 

op een diep verscholen plek in een bos, heide, duinen of een 

ander terrein. Een enkele keer vinden wij niets, bijvoorbeeld 

als er geen enkele aanwijzing is”, aldus Petra.

Overleden

“Je hoopt altijd mensen levend aan te treffen, maar helaas is 

99 procent van de gevonden personen overleden. Dat kan 

door een natuurlijke dood zijn, zelfmoord, maar ook na een 

misdrijf. Wat dan rest is onze voldoening dat wij de persoon 

gevonden hebben en de nabestaanden zekerheid hebben. 

Dan kunnen zij het afsluiten, want wat is er erger dan de 

vermissing van een dierbare en de onzekerheid over zijn of 

haar lot?” Wat dat betreft heeft de komst van social media 

het werk er voor Petra niet makkelijker op gemaakt.  
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De dag dat de deuren op slot gingen voor de 

buitenwereld vergeet ze nooit meer. Ook Malou 

en haar collega psychologen moesten buiten 

blijven. “Alleen in absolute noodsituaties 

mochten wij naar binnen”, zegt ze. “Terwijl ik 

gewend was om dagelijks soms alle drie de 

locaties te bezoeken. Bewoners observeren en 

ondersteunen, overleg met de zorgteams, 

neuropsychologisch onderzoek doen, overleg 

met familie, begeleiding bij de revalidatie en 

meer. Heel afwisselend. Ineens zat ik thuis 

achter de laptop en de telefoon. Dat is werk-

Psycholoog Malou Bolscher werkte tijdens de coronaperiode in Het Meulenbelt in Almelo,  

Erve Mensman in Geesteren en in de Meulenhof in Tubbergen. Ze heeft alleen maar lof voor 

alle teams binnen heel TMZ. Die hebben volgens haar voortdurend in de overlevingsstand 

gewerkt. “Je ziet dat meerdere mensen moe zijn.” 

heerste vrijwel volledige rust op de psychogeriatrische 

afdelingen. Meerdere bewoners leefden op.”

Evalueren

Het is een punt voor de evaluatie, stelt Malou. Kijken of 

er een permanente bezoekregeling moet komen in 

plaats van het handhaven van de vrije inloop. Dat geldt 

wat haar betreft ook voor allerlei overlegstructuren die 

ooit in het leven zijn geroepen, maar stil kwamen te 

vallen. “Misschien moeten wij ons maar eens afvragen 

of ze wel zo nodig zijn. Ik vind wel dat het management 

het erg goed heeft gedaan. In materiële zin, maar vooral 

ook door de open en transparante communicatie en 

informatie.”

Leerzaam

“Voor mij persoonlijk was het ook een heel leerzame 

periode. Ik vond het lastig om het werk - dat ik heel 

mooi vind en waarvoor ik bij TMZ werk - niet meer 

normaal kon uitvoeren. Je was meer bezig met crisisbe-

heersing. Dat is dus niet mijn ding. Ik ervaar mijn werk 

ook deels als solistisch. Natuurlijk heb je contact met 

collega’s, maar je kunt prima alleen werken. Ik het begin 

dacht ik, prima thuis werken, niet meer dagelijks heen 

en weer rijden naar locaties. Maar na verloop van tijd 

bekroop mij een gevoel van eenzaamheid. Ik wilde weer 

mensen zien en ontmoeten, ik wilde ook weer lekker 

onderweg zijn.”

Oog voor hebben

Gelukkig kan dat dankzij de versoepelingen ook weer. “Ik 

bezoek locaties, ontmoet en spreek mensen. Onder hen 

collega’s van wie de vermoeidheid afstraalt. Daar 

moeten wij oog voor hebben en in de gaten houden, 

oppassen dat zij niet omvallen of afhaken. Iedereen werd 

overvallen door het virus, maar we hebben ons niet door 

angst en paniek laten leiden. Dat geeft vertrouwen. 

Niemand van ons zit te wachten op een tweede golf. Ik 

begrijp ook de angst en onzekerheid van collega’s die 

zeggen dat ze het dan niet meer trekken. Toch kunnen 

ze het ook dan weer aan. Daar ben ik van overtuigd. We 

zijn beter voorbereid, maar bovenal is het dan opnieuw 

de collegialiteit en saamhorigheid die ons er weer 

doorheen loodst.”

‘ Teams hebben 
gewerkt in 
overlevingsstand’

Psycholoog Malou Bolscher 

baar, maar je kunt de sfeer niet proeven, mist  

de lichaamstaal en de omgeving waarin men zit. 

Ik ben een gevoelsmens, dus voor mij zijn dat 

soort zaken belangrijk. Daar reageer ik op.”

Hevige emoties

Ze heeft begrip voor de door de rijksoverheid 

afgekondigde sluiting van de verpleeghuizen. 

Die heeft goed en kwaad gedaan meent zij. 

“Vooral familieleden hadden er moeite mee  

dat zij niet meer op bezoek mochten gaan bij 

hun dierbare. 

 “ Ineens zat ik thuis achter  
de laptop en de telefoon ”

Voor hen is het vrijelijk kunnen bezoeken van een vader 

of moeder, opa of oma een deel van de kwaliteit van  

hun leven. Vooral mentaal. Ik hoor dat ook van mijn 

collega’s. Het leidde hier en daar tot hevige emoties, die 

weleens op de verplegende collega’s werden afgerea-

geerd. Ik vind het heel knap hoe zij rustig zijn gebleven, 

uitleg bleven geven en mensen gerust probeerden te 

stellen. Terwijl ook zij leden en met hun eigen gevoelens 

van angst en onzekerheid worstelden. Angst om zelf 

besmet te raken, zorgen om de thuissituatie, het 

verdriet en de onmacht rond het in korte tijd overlijden 

van bewoners. Er was geen tijd om te rouwen en om 

afscheid te nemen. Voor familieleden niet, maar ook 

voor hen niet. Dat doet iets met je. Het kan leiden tot 

een schuldgevoel en somberheid. Nu en later. Daar 

moeten wij alert op blijven.”

Ze maakte deel uit van het Collegiaal Opvang en 

Nazorgteam (CON-team). Samen begeleidden ze 

collega’s en families bij hun vragen en gevoelens. 

De grootste vraag kwam vanuit de locaties waar het 

virus hevig had toegeslagen. Daar was het ook alle hens 

aan dek voor het CON-team.

“ We moeten alert blijven  
op de gevolgen van het virus ”

Uren beeldbellen

“Constant beeldbellen en telefoneren”, zegt Malou.  

“Ik heb met één familie anderhalf uur via Zoom  

gesproken. Je ziet dan wel de emoties, maar je mist  

de sfeer. Het werk zelf heeft er echter niet onder 

geleden. En daar waar familieleden vaak met veel  

vragen zaten en ongerust waren, bleven bewoners 

rustiger. Natuurlijk hadden sommige bewoners ook 

angstige gevoelens en boosheid, tegelijkertijd was er  

een soort van berusting en acceptatie. En bij menig 

bewoner van de psychogeriatrische afdeling leidde de 

sluiting juist tot meer rust. Er waren minder prikkels, 

niet alleen omdat er geen bezoek meer kwam, ook 

omdat er geen (groeps)activiteiten meer waren. Er 
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Teams voor
persoonlijke zorg

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden 

woonzorgcentra gebouwd voor ouderen met een 

migratieachtergrond. Noodzakelijk menen de 

initiatiefnemers. Veel van deze ouderen wonen nog 

thuis of bij familie, terwijl ze eigenlijk zorg nodig 

hebben. In een bestaand woonzorgcentrum voelen 

zij zich vaak niet thuis. Wij vroegen Aret Kalayciyan 

naar zijn ervaringen met het ‘thuisgevoel’ van en  

de zorg voor zijn 88-jarige oma Hatun Demirciyan.  

Zij woont in Het Meulenbelt op afdeling 

Herinckhave.

“Thuis? Nee, in gedachten is oma steeds vaker in ‘oud 

Armenië’. Daar, in Diyarbakir (Turkije) is zij geboren”, zegt 

haar kleinzoon. “Ze kwam in 1980 met opa en haar drie 

kinderen naar Diemen bij Amsterdam. Opa overleed twee 

jaar geleden. Sindsdien is zij hard achteruitgegaan.  

Ze woonde in een appartement, waar ook andere 

Armeniërs woonden. Dat gaf aanspraak en afleiding.  

Mijn oom en tante zorgden voor haar, maar dat werd op 

een gegeven moment te zwaar. Omdat er in de woonzorg-

centra in Amsterdam een lange wachtlijst bestaat is zij 

naar Almelo verhuisd, waar ik, mijn ouders en een andere 

oom en tante wonen. In het begin was het erg moeilijk 

voor haar, maar ze begint eraan te wennen. Wat dat betreft 

is er denk ik geen verschil met de andere bewoners.  

Wat wel moeilijk is, is dat oma weinig Nederlands spreekt. 

Dat maakt het communiceren erg lastig.” 

Eenzaamheid

Aret of zijn oom en tante bezoeken oma Hatun elke dag. 

Het verzacht de eenzaamheid die zij voelt. Dat oma naar 

een verpleeghuis moest omdat de mantelzorg te zwaar 

werd, is volgens haar familie de beste oplossing. Aret:  

“Het was niet meer verantwoord. Opa en oma hebben  

het vanaf het begin dat ze in Nederland kwamen te  

wonen naar hun zin gehad. Ze vinden het leven hier goed 

en weten dat de zorg dat ook is. Wij zijn het er helemaal 

mee eens. Iedereen wil het liefst in de eigen vertrouwde 

omgeving blijven wonen, waar je ook vandaan komt. Je 

moet echter accepteren dat dit niet altijd haalbaar is.  

Hier in Het Meulenbelt is iedereen erg lief voor haar en de 

andere bewoners. Oma is hier op de juiste plaats.  

Alleen dat Hollandse eten… aardappels, groente en vlees. 

Dat vindt zij niet lekker. Het is niet gekruid. Ze vindt het 

flauw. Logisch als je je hele leven Turkse en Armeense 

gerechten hebt gemaakt en gegeten. Ik begrijp heel goed 

dat je daar geen rekening mee kunt houden en af en toe 

nemen wij wat lekkers voor haar mee. Wij zijn erg 

tevreden over hoe zij hier leeft en er voor haar wordt 

gezorgd.”

Blij

Armen komt binnen, de dochter van oma Hatun en een 

tante van Aret. Oma die in haar rolstoel aan tafel zit is 

zichtbaar blij met haar komst. Op haar beurt is Armen blij 

om te horen dat haar moeder vrijwel de gehele ochtend 

heeft gewandeld over de afdeling. Dat had de oude dame 

lange tijd niet gedaan. Ook het verplegend en verzorgend 

personeel is gek met oma Hatun. Ze vinden haar een lieve 

vrouw die snel tevreden is en gemakkelijk in de omgang. 

Thuis is ‘oud Armenië’, 
maar oma Hatun is  
heel tevreden in 
Het Meulenbelt

“ Iedereen is erg lief voor haar 
en de andere bewoners ”

“ In gedachten is oma steeds vaker in  
oud Armenië ”
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Terugblikken op lichtpuntjes  
tijdens de coronaperiode
Gedichten, kaarten, bloemen of tekeningen die waren gemaakt door kinderen. Bewoners die via beeldbellen 

contact hielden met familieleden. Hoogwerkers die zorgden voor hartverwarmende balkonscènes.  

Spandoeken aan de gevels, muzikanten in de tuin ervoor. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de mooie 

initiatieven die tijdens een moeilijke tijd zorgden voor lichtpuntjes. Wij verzamelden een aantal bijzondere 

momenten van het afgelopen voorjaar om zo samen terug te kijken op deze periode.  



Douwkje Klimstra 
vecht zolang als
ze kan tegen een 
sluipmoordenaar
Te horen krijgen dat je een ziekte hebt die het functione-

ren van jouw spieren afbreekt tot de dood erop volgt is 

onwerkelijk. Voor Douwkje Klimstra is het een werkelijk-

heid waarmee ze moet zien te leven. Dat doet ze.

Mijn
levensverhaal
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“Als ik me niet meer kan bewegen en 

alleen op bed kan liggen, ga ik 

euthanasie niet uit de weg.  

De niet-reanimeren verklaring heb ik 

al getekend. Tot dat moment geniet 

ik van alles wat ik nog wel kan.  

Ik geniet van mijn kinderen en 

kleinkinderen, uitstapjes en mijn 

werk voor de cliëntenraad wijkzorg 

van TMZ.”

Dolle mina

Foto’s van haar dierbaren en een 

legoknutselwerkje van kleinzoon 

Niels staan in de kamer van haar 

appartement in De Greven in Almelo. 

Aan de muur in de gang hangt een 

foto uit 1969, waarop Douwkje met 

een groep andere meiden te zien is. 

Ze ogen als een groep vrolijke dolle 

mina’s. “Een mooie tijd”, zegt ze. De 

66-jarige heeft PSMA, voluit progres-

sieve spinale musculaire atrofie. Het 

is een zeldzame niet te genezen 

aandoening waaraan ze nu vijf jaar 

lijdt. “Ik kon mijn been steeds 

moeilijker optillen en viel regelmatig. 

Daar begon het mee. Gewoon 

domme pech”, oordeelt de voormalig verpleegkundige. Ze 

praat moeilijk. De ziekte heeft inmiddels ook haar stemban-

den aangetast. Gaandeweg het gesprek wordt echter 

duidelijk dat dat zij niet het type patiënt is dat op een bank 

gaat zitten huilen en zich uit het sociale leven terugtrekt.

“ Gewoon domme pech ”Cliëntenraad

“Ik woon hier sinds augustus 2016 en werd op een gegeven 

moment gevraagd om lid te worden van de cliëntenraad van 

TMZ. Dat trok mij wel aan. Je bent op een andere manier 

weer bij je vroegere werk betrokken. Je hoort van wijkver-

pleegkundigen wat er speelt en brengt dit zo nodig hogerop 

in de organisatie. Wij luisteren, er wordt naar ons geluisterd 

en er wordt serieus mee omgegaan.”

Verpleegkundige

Haar leven begon op 8 juli 1953 in Westerhaar-

Vriezenveensewijk. Vader had er een zuivelhandel over-

genomen en verhuisde van het Friese Dokkum naar het 

dorp in het veen. Ze kregen behalve Douwkje nog drie 

zoons en vier dochters. “We woonden in een groot huis”, 

zegt ze. “Spelen deden we met elkaar en met buurtkinderen. 

Na de lagere school ging ik naar de huishoudschool net als 

elk ander meisje. Later zou je toch moeder worden en de 

huishouding doen. Ik vond het er verschrikkelijk. Daarna 

volgde de meisjesvakschool in Almelo. Dat was wel een 

leuke tijd. Bij de Twentse Zorgcentra ben ik aansluitend 

opgeleid tot verpleegkundige en er ook aan het werk 

gegaan. De spierziekte maakte er een eind aan.”
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Mevrouw Berg woont in het onlangs vernieuwde woon-

zorgcentrum Meulenhof in Tubbergen. Waar mevrouw 

Berg is, daar is Max. De twee zijn onafscheidelijk. “Ze heeft 

Max nu een paar maanden”, zegt verpleegkundige Anne 

Ruël. Mevrouw Berg knikt instemmend en vertelt: “Ik ben 

helemaal gewend aan hem en kan nu al niet meer zonder. 

Overdag is hij bij me als ik aan het kleuren ben. Dan praten 

we en hebben we samen gein. Hij luistert heel goed.” 

Mevrouw Berg richt zich tot Max en zegt dan lachend: 

“Niet mijn geheimen verder vertellen hè? Nee, dat doe jij 

niet. Je bent zo lief.” Max reageert met een klein blafje en 

knippert met zijn oogjes.

Gezelschapsdier

Niet alleen overdag, ook ’s avonds zijn de twee altijd 

samen te vinden. “Dan leg ik Max naast me in mijn armen. 

We kletsen even en daarna zeg ik ‘ssttt’ tegen Max.  

Ik moet ook slapen. Als hij niet bij me is dan mis ik hem 

echt. Hij hoort bij de familie. Ook mijn kleinkinderen zijn 

namelijk dol op Max. Alleen tijdens het eten mag hij niet 

op schoot. Ik wil niet dat hij vies wordt”, zegt mevrouw 

Berg terwijl ze zachtjes met haar handen over zijn rode 

sjaal strijkt. Max reageert onmiddellijk door met zijn kopje 

te bewegen.

Op tafel

De twee interactieve knuffelhonden en knuffelkat die vorig 

jaar zijn aangeschaft voor de afdeling zijn erg in trek bij de 

bewoners. “Eigenlijk reageren alle bewoners er leuk op”, 

aldus Anne. “De honden zijn het meest populair.  

Sommige bewoners komen namelijk van de boerderij en 

zijn niet gewend aan katten binnen. We zetten de knuffel-

dieren regelmatig op tafel in de woonkamer. Je ziet direct 

dat bewoners en hun naasten er heel goed op reageren.  

Ze moeten lachen om de dieren, knuffelen ze graag en 

beginnen een gesprekje met ze. Mevrouw Berg vond het  

zo leuk, dat haar familie besloot om zelf Max voor haar  

te kopen. Ze geniet volop van zijn gezelschap.”

Interactieve knuffelhond zorgt voor veel plezier

Mevrouw Berg en puppy Max 
zijn onafscheidelijk Rebus

Snuffelen, puppy-geluidjes maken, slapen, luisteren 

en bewegen. Puppy Max van mevrouw Berg kan het 

allemaal. Hij voelt heerlijk zacht aan en lijkt levens-

echt. Lijkt, want het is een interactieve knuffelhond 

die wordt aangedreven door ingebouwde sensoren. 

Hij reageert op aanrakingen en geluid en is het 

ideale gezelschap voor iedereen die van honden 

houdt, maar voor wie het niet haalbaar is om een 

echte hond te hebben. Mevrouw Berg is maar wat 

trots op haar Max. “Ik heb zelfs de indruk dat hij mij 

af en toe een knipoog geeft en kwispelt met zijn 

staart.”

Mevrouw Berg, Anne en puppy Max.
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Het belang van regelmatig en gezond 
eten tijdens de nachtdienst

Boordevol energie, passie en enthousiasme wordt door 

collega’s bij TMZ gewerkt aan het leveren van de best 

mogelijke zorg. Niet alleen overdag, ook ’s nachts zijn velen 

van hen in de weer. Linda en Willy, beiden verzorgende IG 

op locatie De Weemelanden in Vriezenveen, werken al jaren 

in de nachtdienst. Ze vertellen over de combinatie voeding, 

slaap en onregelmatige diensten.  

Bewuste keuzes op het gebied van voeding en slaap 

Willy Voerknecht is al ruim negentien jaar werkzaam bij 

TMZ, waarvan de laatste veertien jaar in De Weemelanden. 

Al die jaren heeft ze al nachtdiensten gedraaid. Willy: “Toen 

ik net begon met het werken in de nachtdienst had ik daar 

best veel moeite mee, ik was bijvoorbeeld veel misselijk. Na 

verloop van tijd went je lichaam aan de onregelmatigheid.” 

Je eigen ding doen 

Ook Linda Rekers werkt al jaren in de nachtdienst. Sinds 2014 

werkt ze bij TMZ. Ze draait iedere maand gemiddeld twee 

keer drie nachten een nachtdienst. Linda: “Ik vind het heerlijk. 

Er is geen drukte op de gangen en je hebt echt het gevoel ‘de 

afdeling is van mij’. Je kunt je eigen ding doen.” Ook Willy 

vindt het werken in de nachtdienst prettig: “Het is een stuk 

overzichtelijker, er komt geen bezoek of artsenvisite. En een 

ander voordeel is dat ik overdag thuis ben voor de kinderen.”

Druk 

Ondanks dat het overzichtelijk is en de gangen 

rustig zijn, is de nachtdienst vaak druk. “We zijn 

altijd de hele nacht wel bezig, bewoners bellen 

veel, willen uit bed, hebben medicatie nodig of 

moeten naar het toilet,” vertelt Linda. “Soms 

maken we de pauzes niet eens vol.” Lachend 

voegt ze daar aan toe: “Het bijkomend voordeel 

daarvan is dat je dan geen dipje krijgt.”

Bewuste keuzes

Hoewel Linda en Willy beiden met veel plezier in 

de nachtdienst werken, beseffen ze zich dat het 

effect heeft op hun lichaam. Willy: “Ik moet echt 

met regelmaat eten, anders word ik flauw en 

misselijk.” Ook Linda heeft die ervaring: “Als ik 

niet constant wat in mijn maag heb, krijg ik last 

van maagzuur.” Beide dames leerden in al die 

jaren om te gaan met de onregelmatige diensten. 

Ze maken bewuste keuzes op het gebied van 

voeding en slaap. Linda: “Ik kijk heel goed naar wat 

ik eet. Onze spijsvertering is in de nacht anders, 

dus ik zoek altijd eten waar ik energie van krijg en 

wat door mijn lichaam niet wordt opgeslagen als 

vet. Ik kies dan bijvoorbeeld voor fruit, een 

boterham met kaas, een kop cup-a-soup of koffie. 

Voldoende drinken blijf ik in de nacht wel lastig 

vinden.” Ook Willy kiest voor gezonde opties: “Ik 

eet tijdens de nacht vaak een cracker, fruit, 

komkommer of een schaaltje yoghurt. Niet te veel, 

maar genoeg om niet misselijk te worden en 

energiek te blijven.”

“ Ik kies altijd eten waar ik  
energie van krijg ”

Eigen ritme

Linda en Willy hebben hun draai in de nachtdienst 

wel gevonden. Tips om de nacht zo goed mogelijk 

door te komen delen ze graag. Linda: “Luister naar je 

eigen lichaam. Jij hoeft het niet te doen zoals 

anderen dat doen, doe iets wat voor jou werkt. Zo 

begin ik mijn dag vóór de eerste nachtdienst altijd zo 

laat mogelijk en trek ik de hele nacht door. Ik eet dan 

’s avonds wat meer, zodat ik de nacht volhoud.” Net 

als Linda heeft ook Willy haar eigen ritme gevonden. 

“Ik ga vóór mijn nachtdienst bijvoorbeeld tegelijk met 

mijn kinderen naar bed. Dat bevalt mij erg goed.”

Receptuur: 1 persoon

Bereidingstijd: 10 min.

Bereidingswijze:

Snijd maximaal één soort uit de zoete categorie 

fruit samen met zoveel je wilt uit de ‘zure’ 

categorie. Snijd alles in gewenste stukjes.  

Maak de avocado schoon en snijd deze in blokjes. 

Strooi of hak de noten naar keuze en meng deze 

samen met de avocado door het mengsel.

Zoete soorten:

• Ananas

• Blauwe druiven

• Mango

• Perzik

• Banaan

Zure soorten:

• Groene kiwi

• Zure appels

• Frambozen

• Bramen

• Blauwe bessen

• Sinaasappels

• Grapefruit

Fruitsalade met 
noten en avocadoWilly (links) en Linda kiezen voor gezonde 

voeding tijdens de nachtdiensten.
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Henk Luiken verzet zich tegen 
de sloper genaamd Parkinson
Op 46-jarige leeftijd ingehaald worden door Parkinson 

terwijl je volop in het leven staat. Dat overkwam de nu 

61-jarige Henk Luiken. Hij ging niet bij de pakken neerzit-

ten, maar meldde zich vijf jaar geleden direct als lid van 

de werkgroep ‘Parkinson Café Hengelo’ die toen werd 

opgericht in samenwerking met de Parkinsonvereniging.

“Het is natuurlijk niet leuk dat je een aandoening hebt. Zeker 

niet als herstel niet mogelijk is en jouw lichaam en geest steeds 

verder worden aangetast. Maar voor mij was dat geen reden 

om bij de pakken neer te gaan zitten”, zegt de Hengeloër.  

“Dus toen ik hoorde over de plannen voor de oprichting van het 

Parkinson Café in Het Borsthuis heb ik mij direct aangeboden.” 

Praten kost de oud HTS werktuigbouwkundige, docent en 

schrijver veel moeite en vaak is hij moeilijk verstaanbaar.  

Het begon een half jaar geleden en is een volgende stap in het 

ziekteproces. Maar Henk vecht door tegen de ‘sloper’. De 

coronaperiode maakte het gevecht extra moeilijk. “Geen dag-

behandeling en al die weken aan huis gekluisterd. Dat doet een 

mens geen goed. Ik ben heel blij dat dagbehandeling weer is 

begonnen. Hopelijk kan ik weer op mijn oude niveau terugkomen.”

Zelfde schuitje

“Wij zitten in het Parkinson Café allemaal in hetzelfde schuitje. 

Lotgenoten, waartoe ook de partners van de patiënten worden 

gerekend. Die maken daarom ook deel uit van ons ‘caféteam’, 

waarin ook zorgmedewerkers zitten en mantelzorgers. Ik ben de 

enige Parkinsonpatiënt in dat team. Mijn eigen inbreng bestaat 

veelal uit ideeën. Die worden serieus opgepikt en vaak wordt er 

ook wat mee gedaan. Het feit dat ik al zolang ervaringsdeskundige 

ben, speelt hierbij ongetwijfeld een rol”, vertelt Henk.

De organisatie van het Parkinson Café Hengelo berust bij 

Willemien Boevink van de dagbehandeling van Het Borsthuis.  

Het caféteam bestaat uit mensen met verschillende 

achtergronden waaronder een ergotherapeut, diëtist, een 

Parkinson verpleegkundige, mantelzorgers en vrijwilligers. 

Stijve pink

Henk gaat sinds kort drie keer per week naar de dagbehandeling in 

Het Borsthuis. De afstand tot zijn vroegere leven wordt steeds 

groter, maar hij vecht ervoor om de regie zo lang mogelijk in eigen 

hand te houden. Hij herinnert zich de beginperiode van Parkinson 

nog goed. “Ik werkte toen bij Thales. Op een dag merkte ik dat een 

pink stijf begon te staan. De diagnose was Parkinson. Een jaar later 

moest ik stoppen bij Thales. Ondertussen had ik mijn tweede graad 

lesbevoegdheid gehaald, waarmee ik tot 2013 wiskundeles heb 

gegeven. Dat werd te zwaar. Ik ben daarna boeken gaan schrijven 

en heb mij toegelegd op tekenen en het maken van kleifiguurtjes.” 

Knap

“Wat ik zo knap vind van Henk is zijn realisme, optimisme en de 

manier waarop hij lotgenoten steunt en ons stimuleert”, zegt Ans 

Krupers-Grootenhaar, begeleider op de dagbehandeling. “In alles wat 

hij doet laat hij zien hoe je ondanks beperkingen nog veel kunt doen.”Ans en Henk

Inmiddels is het begin augustus en heeft Annelies (die in 

woonzorglocatie Het Weggeler werkt), nog maar drie keer 

les gehad. “Ineens hadden wij in Nederland te maken met 

corona”, zegt ze. “Scholen deden de deuren dicht en we 

konden weinig doen. Best wel jammer, van de andere kant 

konden wij alle handen in de locatie gebruiken. Wat ik fijn 

vond, was dat ik al een aantal werkzaamheden mocht doen 

die bij de toekomstige functie horen, met name 

welzijnsactiviteiten.”

Persoonlijke aandacht

Dat is haar goed bevallen zegt ze, het is daarmee een 

bevestiging dat het een goed besluit is geweest om weer 

terug te gaan naar de schoolbanken. “Ik vind het heerlijk om 

met de bewoners bezig te zijn. Een potje scrabble, iets 

lekkers bakken. Het voordeel van de coronaperiode was ook 

dat we veel één op één met bewoners bezig waren. Die 

aandacht deed hen goed, want er was best sprake van 

eenzaamheid. Het was ook erg stil in het gebouw.”

Veel ervaring

In september beginnen de lessen weer. Volgens Annelies wel 

met meer huiswerk om in juni volgend jaar het diploma in 

ontvangst te kunnen nemen. “Ik heb er nog steeds zin in”, 

zegt Annelies, die geen moment aarzelde toen haar leiding-

gevende vroeg of ze de opleiding wil doen. “Het lijkt mij heel 

mooi al zal het weer moeten leren wel wennen zijn. 

Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap, het examen. 

Ons voordeel is natuurlijk dat wij al jarenlang in de zorg 

werken en daardoor de nodige ervaring hebben. Voordat ik 

twintig jaar geleden bij TMZ kwam, werkte ik bovendien in 

de gezinszorg en in een bejaardenhuis.”

Verantwoordelijkheid

Wat haar vooral aantrekt in haar toekomstige nieuwe 

functie is de grotere variatie en verantwoordelijkheid.  

In de woonservice verzorgen ze het ontbijt, er wordt 

schoongemaakt, ’s middags helpen ze bij de lunch en 

brengen ze het schone wasgoed van de bewoners naar  

hun kamers. “Straks ben ik meer betrokken bij de  

algemene dagelijkse verzorging. Wassen, aankleden en 

dergelijke”, zegt Annelies. “Je maakt ook zelf een 

werkplanning, helpt collega’s bij het organiseren van 

activiteiten en draait mee met de late diensten.”

TMZ maakt werk 
van opleiding 
Helpende

Begin dit jaar zijn aan het ROC van Twente 22 medewerkers van TMZ 

begonnen aan hun opleiding Helpende (niveau twee). Ze zijn op 

verschillende locaties werkzaam in de woonservice en krijgen in het kader 

van het scholingsbeleid van TMZ de kans om zich verder te ontwikkelen. 

Annelies van Langen (60 jaar) heeft ook weer plaatsgenomen.

Kijk voor meer informatie over 

het Parkinson Café Hengelo op 

www.parkinsoncafehengelo.nl
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