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In dit nummer...

vrijwilliger in beeld

 ‘Als de muziek te emotioneel wordt 

is er de hand van Carla’

Bouwen voor de toekomst

‘Een droom die uitkomt’

mijn levensverhaal

Piet Teerds: ‘Door alles wat ik heb 

meegemaakt, ben ik wel sterker 

geworden’

Harry Haarhuis slaapt beter dankzij  

een slaaprobot 

puzzeltijd

 Janet is Parkinsonverpleegkundige:  

‘Door deze opleiding heb ik de ziekte  

beter leren begrijpen’

Jan mist na verhuizing Marie warme  

contact met wijkteam Enschede

Het is inmiddels september en de zomer is alweer voorbij. Mensen gaan na een 

welverdiende vakantie weer aan het werk of naar school en het dagelijkse leven is weer 

begonnen.

Ook binnen de zorglocaties en in de wijken heeft het leven deze zomer niet stilgestaan. 

Cliënten en bewoners hebben genoten van de uitstapjes en gezelligheid, zoals een 

ontspannen dagje vissen, een spelletjesdag in het teken van de Olympische spelen, een 

smaakvolle picknick en een verkoelend ijsje. In deze editie van TMZorg kunt u nog even 

nagenieten van deze zomerse activiteiten (pagina’s 6 en 7) die werden georganiseerd 

door medewerkers en vrijwilligers. 

De zomer bracht ook uitdagingen met zich mee. Terwijl veel collega’s genoten van 

een welverdiende vakantie, hebben de thuisblijvers enorme inspanningen verricht 

om de bezetting toch rond te krijgen. Wij danken jullie voor deze geweldige inzet en 

betrokkenheid.

Natuurlijk hebben ook de overige ontwikkelingen binnen TMZ niet stilgestaan. 

We maken ons op voor het laatste kwartaal van 2021 met de Meerjarenvisie als 

uitgangspunt. Daarin staat wat TMZ de komende jaren wil doen om de best mogelijke 

zorg voor onze cliënten/bewoners mogelijk te maken en het voor de medewerkers 

behapbaar te houden. Ook deze editie van TMZorg bevat in woord en beeld weer 

mooie voorbeelden die naadloos aansluiten op de Meerjarenvisie, zoals de inzet van 

menswaardige technologie (pagina 14) en gespecialiseerde zorgverlening door de 

Parkinsonverpleegkundige (pagina 16). 

Veel leesplezier!

Fred Schrander en Willy Belshof

Raad van Bestuur TMZ

Beste lezer,
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Zeg je september, dan denk je al snel aan de maand dat 

alles weer begint. Trainingen van sportverenigingen, 

muzieklessen, school. En voor veel collega’s is september 

na een welverdiende vakantie een goede maand om te 

beginnen met een nieuwe opleiding. 

Mensen helpen

Veysel Yilmaz is een gedreven collega. Hij kwam in 

oktober 2020 als MBO ’er niveau 4 voor zijn opleiding 

aan het ROC van Twente stage lopen op de ICT-afdeling 

van TMZ. “Ik heb mijn stage bij TMZ in maart afge-

rond”, vertelt hij. Waarom Veysel voor een stage bij  

een zorgorganisatie koos? “De zorg sprak me wel aan”, 

zegt hij. “Ik vind het altijd al leuk om mensen te 

helpen, daar word ik blij van. Vroeger wilde ik graag  

bij de politie om mensen te helpen. Op school kwam  

ik erachter dat de ICT mij wel ligt.”

Duaal opleiding

Veysel voelde zich bij TMZ gelijk op zijn plek. “Ik kreeg 

de kans om zelfstandig te werken en veel zaken op te 

pakken.” Hoe mooi, na zijn afronding van zijn studie 

afgelopen maart kon hij blijven werken op de ICT- 

afdeling. Echter, Yilmaz wilde graag nog een stap verder.  

Hij besprak met zijn leidinggevende en mentor van het 

ROC van Twente of hij via TMZ een duaal opleiding ICT 

aan Saxion mocht volgen.

Die kans kreeg hij. Sinds september gaat Veysel elke 

dinsdag naar Saxion in Deventer en werkt hij de 

overige doordeweekse dagen op de ICT afdeling in 

gebouw De Parmentier, een combinatie van werken en 

leren.

Afhankelijk van elkaar

Veysel is voor zijn functie veel aanwezig op de verschil-

lende locaties van TMZ. “Weet je wat er zo mooi is aan 

deze organisatie”, zegt hij, “iedereen binnen TMZ is 

afhankelijk van elkaar. Ik was laatst bij een TMZ-locatie 

op zoek naar een bepaald kantoor. Ik 

werd daar gelijk geholpen door een 

collega. Een week later was zij hier 

op de ICT-afdeling om een laptop 

op te halen en kon ik haar 

vervolgens weer verder helpen.”

Veysel hoopt dat hij in de toe-

komst veel TMZ-collega’s op weg 

mag helpen met alles wat met ICT te 

maken heeft. “Ik hoop veel dingen te 

ontwikkelen en ondersteunen voor 

het bedrijf en ik hoop dat ik er 

zodoende aan bij kan dragen dat 

collega’s makkelijker kunnen 

werken.”

Binnen TMZ zijn er veel mogelijkheden voor het volgen van een opleiding. Bijvoorbeeld Verzorgende 

IG, Verpleegkunde MBO en Verpleegkunde HBO. Maar ook op andere, niet zorg-gerelateerde gebieden 

zijn er mogelijkheden. Veysel Yilmaz (23) werkt op de ICT-afdeling. Hij is in september begonnen met 

een duale Hbo-ICT opleiding.

Veysel: ‘Binnen TMZ zijn we 
allemaal afhankelijk van elkaar’
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“Voor de zonsverduistering in 2007 boven Amerika had ik 

gezien dat Missouri een goede plek was. Ik ben er met een 

speciale eclips-reis naar toe gegaan en ik zat er helemaal 

klaar voor met mijn apparatuur. Helaas werden we daar 

overvallen door slecht weer. Dat viel erg tegen. Het werd 

opeens heel donker en er kwam heel veel regen. Helaas heb 

ik de zonsverduistering daardoor niet goed kunnen zien.”

Arthur combineert de zonsverduisteringen op de verschil-

lende plekken in de wereld met rondreizen. “Ik ga niet 

alleen voor de zonsverduistering. Als ik er ben, probeer ik 

ook zoveel mogelijk van het land te zien. Daarom ga ik  

ook altijd met een georganiseerde reis zodat je ook een 

programma hebt.”

Als kleine jongen had Arthur twee grote passies: duiken en 

sterrenkunde. Al snel vulde hij zijn vrije tijd met alles wat 

met sterrenkunde te maken heeft. Hij werd lid van een 

werkgroep over sterrenkunde en ging geregeld naar de 

Twentse Volkssterrenwacht (nu Cosmos Sterrenwacht en 

Planetarium in Lattrop). “Sinds 1998 doe ik daar ook 

vrijwilligerswerk”, vertelt Arthur. Hij geeft onder meer 

presentaties over zonsverduisteringen, ufo’s, zijn reizen 

naar de eclipsen en andere onderwerpen die met sterren-

kunde te maken hebben. 

Eerste ervaring

Voor de totale zonsverduistering op 11 augustus 1999 reisde 

hij naar het Balatonmeer in Hongarije. “Dat was de plek om 

Door zijn passie voor zonsverduisteringen heeft hij al 

veel van de wereld gezien. Arthur Wiegman (53), 

TMZ-collega van de technische dienst, reist met zijn 

telescoop de hele wereld over om getuige te zijn van 

de bijzondere en mysterieuze momenten van een 

(totale) zonsverduistering.

Tijdens zijn reizen gaat Arthur avonturen niet uit de weg.  

Zo vloog hij in een luchtballon boven China en maakte hij 

ook al eens een helikoptervlucht. In 2007 bezocht hij het 

Kennedy Space Center in Amerika. “Dat gaf echt een 

wow-effect”, vertelt hij enthousiast.

Op het lijstje

Arthur heeft nog een aantal zonsverduisteringen die in de 

toekomst plaatsvinden op zijn lijstje staan. “Op 8 april 2024 is 

er een boven Amerika, in de omgeving van Texas. En in 2026 

boven Spanje en Ibiza. Daarnaast ook een op 2 augustus 2027 

boven Zuid-Spanje en Mallorca. Dat is op mijn verjaardag. Ik 

hoop dat ik daar ook weer bij kan zijn.”

Arthur reist voor zonsverduisteringen 
de hele wereld over: ‘Het lijkt alsof de 
tijd stilstaat’

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:  Arthur Wiegman

Plaats:  Hengelo

Werk:  Technische dienst

Hobby:  zonsverduisteringen

de verduistering goed te zien”, legt Arthur uit. “Ik weet het 

nog precies. Het was kraakhelder en ik keek vanaf een groot 

veld. Dat was mijn eerste ervaring met een totale zonsver-

duistering.”

Wat er volgens hem zo speciaal is aan een totale zonsver-

duistering? “Het lijkt of de tijd stil staat, alles is helder en je 

ziet verschillende sterren en planeten. Het geeft zo’n 

bijzonder gevoel, terwijl je alleen maar staat te kijken.  

Er hangt een bepaalde sfeer in de lucht. Je ziet geen schaduw 

meer en het is bijzonder om te zien hoe de lokale bevolking 

in een land reageert. Maar ook hoe de natuur reageert.” 

Hoe meer zonsverduisteringen je meemaakt, des te meer 

weet je waar je op moet letten, volgens Arthur. “Sommige 

mensen worden emotioneel, dat heb ik niet”, vertelt hij.

Zeven jaar na zijn eerste reis, ging Arthur in 2001 naar 

Zimbabwe en Zambia voor de eclipse. In 2006 zat hij in 

Egypte en in 2009 in China. Daarna reisde hij naar Amerika 

voor een totale zonsverduistering. 

Slecht weer

Hoe weet je nu vanaf welke plek je zo’n verduistering het 

beste kan zien? “Ik kijk daarvoor op kaarten”, vertelt Arthur. 
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hoogtepunten hoogtepunten 
bij TMZbij TMZ
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Het hele jaar door worden er leuke en bijzondere 

activiteiten georganiseerd. Soms omdat het een wens 

is van een van de bewoners, andere keren omdat er 

spontaan ideeën ontstaan. Ook in de zomerperiode 

wordt er van alles ondernomen. Wij verzamelden de 

hoogtepunten van afgelopen zomer.

1  Wat is er nu meer ontspannen dan een dagje vissen? Een 

aantal heren van locatie ‘t Haarhuus gooiden de hengel 

uit bij Hancate (Hellendoorn). Met een opbrengst van 

maar liefst zes (!) vissen was het meer dan een geslaagd 

dagje uit.

2  Bij wijksteunpunt De Kolk namen ze deze zomer de 

Olympische Spelen wel heel serieus: naast gezamenlijk de 

prestaties van de Nederlanders kijken, hielden ze ook zelf 

een spelletjesdag. Maar er kan er maar één de winnaar 

zijn!

3   In Wierden werden bewoners van Het Meulenbelt 

uitgenodigd door vrijwilliger Anita om haar tuin te 

bezichtigen. Een bijzonder gebaar! Wat hebben ze genoten 

van de gastvrijheid en de prachtige groene omgeving.

4   Ook op een hete zomerse dag gaat de zorg voor de 

cliënten in de wijk gewoon door. Wijkverpleging Hengelo 

Noord kreeg dan ook heerlijke ijsjes aangeboden door een 

cliënt om ‘lekker even af te koelen’. 

5  Op overbruggingsafdeling De Horst hebben ze een 

zomerweek georganiseerd. Met onder andere een 

barbecue, picknick en een uitstapje naar de aardbeiboer-

derij. Uiteraard kon een sorbet niet ontbreken in de 

zomerweek! 

Zomerse 
hoogtepunten 
bij TMZ
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Begin 2019 ‘klopte’ Carla Dragt aan bij overbruggingsafdeling De Horst in het Almelose ziekenhuis. Of ze er 

misschien nog een helpende hand konden gebruiken? Sindsdien is de voormalige verkoopster een vaste 

waarde voor het team en de cliënten.

“Ik ben hier elke dinsdagmiddag en donderdagochtend. Op 

de dinsdagen help ik met het uitserveren van de koffie, 

maak een praatje met cliënten of speel een spelletje met 

ze en ik begeleid hen van de kamer naar de huiskamer en 

terug. Op donderdag verzorgen wij de lunch en is de 

muziekochtend. Dan help ik Corine Leferink, de muziek-

therapeut. Er wordt vooral gezongen, soms onder begelei-

ding van gitaarspel door Corine of een ander instrument. 

Vooral de muziekochtend is heel erg sfeergevoelig en kan 

tot emotionele reacties leiden. Ik houd dat in de gaten. Als 

iemand het er te kwaad mee heeft ga ik er even bijzitten. 

Een hand op de arm, een gesprekje over het verdriet, vaak 

is dat voldoende.”

Tot het overlijden van haar moeder, drie jaar geleden, was 

Carla ook vrijwilligster in het tehuis waar haar moeder 

woonde. Na het overlijden volgde een ‘moeilijke’ periode 

tot die dag dat ze De Horst binnenstapte. “Ik heb het hier 

enorm naar mijn zin. Heerlijk gewoon, het geeft me zoveel 

voldoening.” 

‘ Als de muziek te emotioneel 
wordt, is er de hand van Carla’

Doordat ze zelf begon als verpleegkundige bij TMZ, heeft ze 

ervaren wat er allemaal op het bordje komt van zorgprofessio-

nals. Dat maakt dat Claudia zich goed kan inleven in de zorgpro-

fessionals en goede afwegingen kan maken op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid. “Ik weet en heb ervaren hoe werk- en 

teamprocessen in elkaar zitten. Dat is zo waardevol.” 

Kaartenhuis 

Duurzame inzetbaarheid heeft volgens Claudia alles te maken 

met ‘in balans zijn als professional’. Claudia: “Daarmee bedoel 

ik: het vinden van een goede balans tussen je leven als 

zorgprofessional en je leven als individu, als mens.” Ze ziet het 

als een kaartenhuis waarbij iedere kaart staat voor een van de 

aspecten die te maken heeft met duurzame inzetbaarheid. 

“Bijvoorbeeld werkplezier, uitdaging, professionele ontwikke-

ling, lichamelijke en psychische gezondheid, leeftijd, levenser-

varing en belasting. Wankelt er een kaart? Dan kan je kaarten-

huis omvallen. De kunst is om samen te kijken naar de juiste 

balans. Niet alleen nu, juist ook op de langere termijn.” 

Bewustwording 

Jezelf simpelweg de vraag stellen: ‘Hoe gelukkig ben ik op dit 

moment?’ helpt daar volgens Claudia bij. “De vitaliteitsscan 

die TMZ medewerkers aanbiedt is een mooi hulpmiddel om 

inzicht te krijgen in je eigen vitaliteit en werkgeluk. Het laat 

je even stilstaan en bewust worden. Én je krijgt leuke en 

zinvolle tips.” Medewerkers kunnen de vitaliteitsscan vinden 

op de pagina Mijn Vitaliteit op MijnTMZ. 

Oranje stoplicht 

Zo laat de persoonlijke vitaliteitsscan van Claudia zien dat ze 

over het algemeen goed in balans is, “al zijn er natuurlijk 

altijd de bekende puntjes op de ‘i’. Zo staat mijn stoplicht 

van ontspanning op oranje. Ik vind het soms moeilijk om op 

de rem te trappen en kan veel te lang door blijven gaan, 

zowel op werk als privé. Een momentje voor mijzelf schiet er 

dan wel eens bij in. Het helpt me om mijn agenda’s bewust 

te beheren. Af en toe niets moeten, is heerlijk en geeft 

nieuwe energie!”

Belangrijkste persoon 

“Jij bent de belangrijkste persoon in je eigen leven. Sta daar 

eens wat vaker bewust bij stil” adviseert Claudia. “Ga, naast 

het invullen van de vitaliteitsscan, ook eens het gesprek aan 

met je collega’s, leidinggevende, je partner en kinderen. Kijk 

samen welke simpele dingen jij kunt doen om een goede 

balans te creëren tussen werk en privé.”

‘Hoe gelukkig ben ik op dit moment?’

Vitaliteitsscan geeft inzicht in vitaliteit en werkgeluk 

“We gaan als zorgprofessional altijd maar door. Zorgen 

voor een ander vinden we soms zelfs belangrijker dan 

zorgen voor onszelf”, vertelt Claudia Langkamp, 

leidinggevende Zorg in Het Dijkhuis. “Het is daarom 

goed om af en toe stil te staan bij je eigen gemoedstoe-

stand, je werk-privé balans.”



BOUWEN VOOR
DE TOEKOMST

10 11
september 2021

‘Een droom die uitkomt’ 
De bewoners van De Theresiahof kijken er al lang naar uit. Deze maand is de modernisering van de locatie van 

start gegaan. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de woningen en aan de algemene ruimtes. De keukens, 

badkamers, maar ook de vloeren, gangen en algemene ruimtes van de 23 jaar oude locatie zijn toe aan 

vernieuwing. Met het vernieuwen van al deze onderdelen krijgt De Theresiahof weer een frisse uitstraling die 

past bij deze tijd. 

Peter Scheffer, Coördinator Technische Dienst bij TMZ, 

vertelt over de vernieuwing van de locatie: “Alle 26 

woningen krijgen een nieuwe keuken en badkamer. 

Bovendien krijgt de locatie een indeling die ‘zorglogistiek’ 

beter is, de ruimtes wordt beter benut. Zo komt de 

bezoekerstoilet op een andere plek, wordt het restaurant 

Modernisering van De Theresiahof in Bornerbroek

Modelwoning

Om de bewoners een indruk te geven van hun toekomstige 

nieuwe woning, is een van de appartementen al opge-

knapt. In deze modelwoning kunnen de bewoners alvast 

een kijkje nemen om te zien hoe hun appartement er 

volgend jaar uit komt te zien. Mevrouw Bijker, bewoner 

van De Theresiahof, heeft alvast een kijkje genomen. Ze 

vertelt: “Toen ik hoorde dat we een nieuwe keuken zouden 

krijgen, droomde ik ’s nachts dat het een keuken zou zijn 

met lage kastjes en lades. Toen ik de volgende dag bij het 

proefappartement ging kijken, keek ik wel even op toen ik 

zag dat we inderdaad mooie lage kastjes en lades krijgen. 

Het is een droom die uitkomt.” 

Keuken

Badkamer

voor de bewoners ruimer en komen er zitjes langs de 

wanden van de gangen. Bij de indeling is gekeken wat het 

meest passend is bij de bewoners van De Theresiahof.  

Ook is er bij de modernisering aandacht voor het verder 

optimaliseren van de brandveiligheid. De buitenkant van 

de locatie blijft hetzelfde.”

Woonplezier

De modernisering van De Theresiahof wordt uitgevoerd 

door TriviumMeulenbeltZorg in samenwerking met de 

eigenaar van het gebouw, Woningstichting Sint Joseph 

Almelo. Om de werkzaamheden goed uit te voeren en 

(geluids)overlast voor bewoners te voorkomen,  

gaan bewoners gedurende ongeveer zes weken 

tijdelijk op een andere plek 

binnen De Theresiahof wonen. 

Dionne van der Sluis, leidingge-

vende bij De Theresiahof is 

enthousiast over de modernise-

ring van de locatie. “Het belooft 

heel mooi te worden. We hopen 

dat bewoners straks nog meer 

woonplezier hebben.” Het is de 

verwachting dat alle werkzaam-

heden in het eerste kwartaal 

van 2022 klaar zijn.

 

Oude situatie

Oude situatie



Piet Teerds: ‘Door  
alles wat ik heb mee-
gemaakt, ben ik wel 
sterker geworden’
Hij vindt het moeilijk om erover te praten. Piet Teerds (95), 

bewoner van De Theresiahof, vocht als dienstplichtig 

militair drie jaar in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. In 

zijn woning in De Theresiahof denkt hij nog geregeld terug 

aan die tijd en de wreedheden die hij daar zag. “Door alles 

wat ik heb meegemaakt, ben ik wel sterker geworden.”

Mijn
levensverhaal
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Piet Teerds zit graag in de binnentuin grenzend aan 

zijn woning in De Theresiahof. Daar knipt hij de 

rozenstruik en zorgt hij er mede voor dat het groen 

er netjes uitziet. Op die rustige plek waar hij nu 

acht jaar woont, denkt hij nog geregeld terug aan 

een leven met veel uitersten. Hij werd geboren in 

Amsterdam en had geen fijne jeugd. Als 7-jarige 

jongen werkte hij dagelijks na schooltijd bij ver-

schillende boerderijen waar hij onder werd ge-

bracht. Later ging hij in Voorburg werken in de 

tuinaanleg en onderhoud. 

Wrede oorlog

Op zijn 20e werd hij evenals veel andere Nederlandse 

mannen naar Nederlands-Indië gestuurd. Daar kwam hij 

terecht in een wrede, koloniale oorlog. “Ik heb de politio-

nele acties meegemaakt”, vertelt hij. “Een hele moeilijke 

tijd, waar ik ook moeilijk over kan praten. Ik heb toen ook 

een kameraad verloren.” Teerds was in Nederlands-Indië 

en Nieuw Guinea chauffeur/lijkwerker. “Wij zaten als 

compagnie direct achter de troepen en hielden verbinding 

met het hoofdkantoor. Ik heb daar heel veel meegemaakt.”

Geen wc of douche

Hij kan het wapen dat hij bij zich droeg nog goed herinne-

ren. “Er was geen geld voor wapens, ik had een wapen 

waarvan de helft nog maar over was. Het was gebruikt in 

WO II. Ik herinner me ook nog dat het altijd heel heet was 

als we op patrouille waren. En er geen wc of douche was. 

We groeven een gat in de grond en daar hingen we een 

paal over om onze behoefte te doen.”

“ Je moet nergens tegenop zien ”
Teerds had in het leger kunnen blijven. “Maar dat wilde ik 

niet”, zegt hij. Hij was 24 toen hij het hoofdstuk van 

dienstplicht en oorlog kon afsluiten. Als veteraan legt hij elk 

jaar op 4 mei nog een krans bij de graven van zes militairen 

die bij een vliegtuigongeluk bij Bornerbroek om het leven 

zijn gekomen. Hij had na zijn dienstplicht graag landbouw- 

en tuinarchitectuur willen studeren, maar daar was geen 

geld voor. Teerds kreeg werk in een weverij van een 

textielfabriek en ging wonen in Neede. Daarna kwam hij te 

werken bij de technische dienst van de toenmalige PTT. 

Piet’s vrouw overleed 7,5 jaar geleden. Samen hebben ze 

drie kinderen, een dochter en twee zonen. Hoe hij in 

Bornerbroek terecht is gekomen? “Wij hadden een 

huisarts in Almelo”, vertelt hij. “Haar moeder had ook in 

De Theresiahof gewoond en ze was daar erg over te 

spreken. Onze huisarts heeft er toen voor gezorgd dat wij 

hier konden wonen.”

Sterker

Geen fijne jeugd en vier jaar lang leven met oorlog en 

geweld. Toch kijkt Piet Teerds altijd nog positief naar het 

leven. “Door alles wat ik heb meegemaakt, ben ik wel 

sterker geworden. Ik zeg ook altijd tegen de medewerkers 

hier: ‘Je moet nergens tegenop zien, je moet jezelf redden. 

Dus als je iets graag wil, doe het dan ook’.”
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Woordzoeker
BED
BOEK
DEKEN
DONKER
DROMEN
KUSSEN
LAMPJE
NACHT
PYJAMA
RUSTEN
SLAPEN
WARMTE
WEKKER
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verminderen. Dit kan zorgen voor rust in je hoofd, zodat je 

gemakkelijker in slaap valt, maar ook beter, dieper en langer 

slaapt. 

“Als je het kussen vasthoudt, is het net alsof je ademhalings-

bewegingen voelt”, vertelt verpleegkundige Thamara 

Plaggenmarsch van ‘t Joostink. Als het zoemende en subtiele 

geluid vanzelf weer uitgaat en meneer Haarhuis nog niet 

slaapt, drukt hij op een knop waarna de verpleging de 

Somnox weer kan aanzetten.

Beroerte

Meneer Haarhuis woont sinds drie jaar vanwege zijn lichame-

lijke beperkingen in Erve Mensman in Geesteren. “Ik heb twee 

keer een beroerte gehad”, vertelt hij. “Van de eerste ben ik 

weer redelijk goed hersteld. Maar na mijn tweede beroerte 

ben ik halfzijdig verlamd geraakt.” Vanuit zijn appartement 

kijk hij op het terrein van het CSI-Twente en de weilanden 

daarachter. Het appartement ligt niet ver van de plek waar hij 

altijd gewoond heeft. Zijn dochter woont dichtbij. “Ik kan 

vanuit hier met de rolstoel naar haar toe rijden.”

Geborgenheid

De slaaprobot geeft tijdens het slapen ook een stuk veiligheid 

en geborgenheid. Het apparaat beviel de heer Haarhuis zelfs 

zo goed, dat hij er onlangs zelf een heeft aangeschaft. “Ik kan 

nu zelfs wel zeggen, dat ik eigenlijk niet meer zonder kan.” 

Een goede nachtrust heeft veel impact op hoe we 

ons overdag voelen. Maar wat als goed slapen niet 

lukt? En je bijvoorbeeld moeite hebt met inslapen  

en lang ligt te woelen? Binnen TMZ kan sinds kort 

gebruik worden gemaakt van de Somnox slaap-

robot. Harry Haarhuis (86), bewoner van afdeling  

’t Joostink in Erve Mensman, vertelt over zijn 

ervaringen met deze slaaprobot. “Ik ben er heel  

blij mee en kan eigenlijk niet meer zonder.” 

Harry Haarhuis slaapt beter 
dankzij een slaaprobot

De heer Haarhuis had al enige tijd moeite met slapen. “Met 

name het inslapen ging altijd moeizaam”, vertelt hij. Een paar 

maanden geleden vroeg stagiaire Margot hem of hij eens 

wilde slapen met de slaaprobot Somnox. “Heel bijzonder”, 

vertelt meneer Haarhuis, “ik kwam veel sneller in slaap. Ik 

had de slaaprobot eerst op mijn borst liggen, maar dat werkte 

niet voor mij. Nu heb ik het kussen tussen mijn linkerarm en 

mijn borst liggen en leg ik mijn rechterhand erop.”

Ademhalingssimulatie

De robot ziet eruit als een rond kussen en is gemaakt om 

mensen beter en dieper te laten slapen door de kracht van 

ademhaling. De slaaprobot maakt gebruik van ademhalings-

simulatie. Het vasthouden van de robot moet ervoor zorgen 

dat je rustiger gaat ademen, waardoor stress en onrust 
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 Janet is Parkinsonverpleegkundige:  
‘  Door deze opleiding heb ik de 
ziekte beter leren begrijpen’
In Nederland lijden meer dan 50 duizend Nederlanders 

aan de hersenziekte Parkinson en dit aantal groeit 

enorm. Om aan cliënten met Parkinson binnen  

TMZ kwalitatief goede zorg te bieden, volgde Janet 

Kamphuis een opleiding tot Parkinsonverpleegkundige. 

“Collega’s kunnen Parkinsonverpleegkundigen  

benaderen met alles waar ze tegenaan lopen in de zorg 

aan de cliënten met Parkinson.”

Niet alleen landelijk, maar ook binnen TMZ is er een 

toestroom van cliënten met de ziekte van Parkinson 

en Parkinsonisme, zowel op de dagbehandeling als 

intramuraal. Om aan deze cliënten kwalitatief goede 

zorg te bieden, heeft ParkinsonNet al diverse thera-

peuten opgeleid als Parkinson hulpverlener. Ook is 

expertise ontwikkeld op de dagbehandeling van TMZ 

om voor deze cliënten afgestemde behandelingen en 

therapieën aan te bieden. 

Verbindende schakel

“Binnen de verschillende disciplines waren al collega’s 

geschoold door ParkinsonNet”, vertelt Janet, “maar 

nog geen verpleegkundigen. Nadat mijn leidingge-

vende over deze opleiding had verteld, raakte ik gelijk 

enthousiast.” Een Parkinsonverpleegkundige kan de 

verbindende schakel vormen tussen de dagbehandeling en 

de intramurale zorg (WLZ en revalidatie zorg).

Janet begon als verpleegkundige in het ziekenhuis ZGT op de 

afdelingen traumatologie en geriatrie. Ze is sinds drie jaar 

als verpleegkundige werkzaam bij TMZ op de revalidatie 

afdeling en de dagbehandeling, locatie Het Borsthuis in 

Hengelo. Collega Wendy Lette is verpleegkundige bij de 

locatie Het Meulenbelt en ook zij meldde zich aan voor de 

opleiding van ParkinsonNet. Wat er volgens Janet zo 

interessant is aan de opleiding? “Het is een zeer boeiende 

opleiding waarin alle facetten van de ziekte van Parkinson 

aan de orde komen. Door deze opleiding heb ik de ziekte 

ook beter leren begrijpen.”

Cognitieve problemen

De ziekte van Parkinson is volgens Janet zoveel meer dan 

alleen de motorische en zichtbare problemen. “Er speelt 

zich heel veel af in het hoofd van de cliënt”, vertelt ze. 

“Denk hierbij aan traagheid in denken en handelen, 

angstgevoelens, cognitieve problemen. De niet zichtbare 

problemen hebben vaak nog meer invloed op de kwaliteit 

van leven dan de motorische problemen. In het beginsta-

dium hebben patiënten voornamelijk niet-motorische 

klachten, bijvoorbeeld onrustig slapen, obstipatie of soms 

burn-out klachten. Als vervolgens de diagnose ziekte van 

Parkinson wordt gegeven, vallen bepaalde klachten op hun 

plek. Met name nu mensen langer thuis blijven wonen, 

blijven cognitieve problemen van de ziekte soms te lang 

onder de radar.”

Collega’s ondersteunen

Janet en Wendy willen hun expertise over de ziekte van 

Parkinson graag inzetten voor de zorg aan Parkinson cliënten 

in de regio Almelo en Hengelo. Dit onder meer door collega’s 

te ondersteunen. “Zij kunnen ons benaderen voor overleg 

over specifieke cliënt casussen, scholing, ondersteuning bij 

het geven van voorlichting en meedenken in praktische 

oplossingen/vragen richting andere disciplines. Kortom alles 

waar collega’s tegen aan kunnen lopen in de zorg aan de 

cliënten met Parkinson.” Janet: “We proberen onze zorg af te 

stemmen met de andere betrokken organisaties van de 

Parkinson cliënt. Wij zijn aangesloten bij ParkinsonNet en 

zijn het makkelijkst te bereiken via de mail.” 

Punt voor Parkinson

Janet is blij met de komst van een Punt voor Parkinson in 

Twente. “Op die manier kunnen we de lijntjes met de 

neurologen kort houden. In alle fases van de ziekte zijn 

dan alle experts aanwezig, waarmee expertise en kennis 

op hoog niveau aanwezig zijn.”

Gespecialiseerde zorgverleners gaan samenwerken  

als één behandelteam

Punt voor Parkinson is een fysieke locatie waar patiënten 

met Parkinson door een team van gespecialiseerde 

Parkinson zorgverleners behandeld en begeleid worden. 

Het is een initiatief van Medisch Spectrum Twente (MST), 

Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) en TriviumMeulenbeltZorg 

(TMZ), met als doel het verbeteren van de (keten)zorg 

voor mensen met de ziekte van Parkinson. In Groningen 

en Leeuwarden zijn in de afgelopen jaren al positieve 

ervaringen opgedaan met een soortgelijk Punt voor 

Parkinson.

Op dit moment zijn er ruim 50.000 mensen met Parkinson 

in Nederland en dit aantal zal de komende jaren alleen 

maar toenemen. Parkinson is een chronische ziekte met 

veel verschillende symptomen, waarbij gedurende de jaren 

veel verschillende behandelaars betrokken zijn. Het 

bundelen van kennis en ervaring en het coördineren van 

de zorg vanuit één centraal punt in de regio is daarmee 

des te belangrijker.

Samenwerken  

De neurologen van MST en ZGT hebben daarom samen 

met TMZ onderzocht of het mogelijk is om ook in deze 

regio een Punt voor Parkinson te realiseren. Alle patiënten 

met Parkinson (en Parkinsonismen) uit de regio zullen, 

nadat de diagnose is gesteld in MST of ZGT, onder 

behandeling komen in dit Punt voor Parkinson. De 

gespecialiseerde zorgverleners van MST, ZGT en TMZ gaan 

in het Punt voor Parkinson samenwerken als één behan-

delteam. In alle fases van de ziekte zijn alle experts 

betrokken, waarmee expertise en kennis op hoog niveau 

aanwezig zijn. 

Voor de patiënten is daarmee de kans op complicaties 

kleiner, en dus ook de kans op een ziekenhuisopname. De 

ervaring van het Punt voor Parkinson in Groningen leert 

dat door betere afstemming van de behandeling een 

langdurige verpleeghuisopname vaak zelfs met een aantal 

jaren kan worden uitgesteld. Het streven is om het Punt 

voor Parkinson Twente in het voorjaar van 2022 te 

openen. Punt voor Parkinson Twente zal worden gevestigd 

in Het Borsthuis in Hengelo, onderdeel van TMZ. 

Twente krijgt 
Punt voor Parkinson

Janet Kamphuis en Wendy Lette willen hun expertise over 

de ziekte van Parkinson graag inzetten voor de zorg aan 

Parkinson cliënten in de regio Almelo en Hengelo.
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Teams voor
persoonlijke zorg

Jeroen Desaunois van het wijkteam Enschede Noord en 

mantelzorger Jan van der Veen werkten intens samen om 

Jan ’s vrouw Marie de afgelopen jaren goede, persoonlijke 

zorg te geven. Door de gezamenlijke zorg voor Marie is er 

een goede band ontstaan tussen de wijkverpleegkundigen 

en verzorgenden van TMZ en mantelzorger Jan. 

Overbelast

Marie kreeg in de beginjaren van haar ziekte alleen 

ochtendzorg van TMZ. In de loop der jaren werd die zorg 

verder uitgebreid. Later ging ze ook dagelijks naar de 

dagbesteding van TMZ in Wijkkamer Roombeek. Tot 

afgelopen juni. Thuis wonen ging niet meer en Marie 

verhuisde naar een woonzorgcentrum. “We zagen dat het 

al een tijdje niet meer ging en meneer Van der Veen steeds 

meer overbelast raakte”, vertelt Jeroen. “Wij hebben 

meneer geadviseerd om ook aan zichzelf te denken. Als hij 

overbelast zou raken of hem wat zou overkomen, was er 

misschien geen mogelijkheid meer om zelf een woonzorg-

centrum in de buurt te kiezen. En dan had Marie mis-

schien veel verder weg moeten wonen.”

In goed overleg

Samen bepaalden cliënt Marie, mantelzorger Jan, wijk - 

team Enschede Noord en de casemanager dementie hoe  

de zorg voor Marie eruit moest zien en wie welke stappen 

daarvoor moest nemen. “Alles ging in goed overleg”, vertelt 

Jeroen. “Wij bleven met Jan in contact over wel of niet 

opname voor Marie in een verpleeghuis. Eind 2020 waren ze 

er nog niet aan toe”, vertelt Jeroen.  

“Er waren toen ook nog geen mensen in Nederland 

gevaccineerd tegen Corona”, legt Jan uit. “Daarom wilde  

ik liever niet dat Marie toen al werd opgenomen.” 

Zorg is geen taak en verantwoordelijkheid van één 

persoon, maar van meerdere mensen. Ieder vanuit 

een eigen vakgebied en/of achtergrond. Daarom 

bestaan de Teams voor persoonlijke zorg bij TMZ  

uit cliënten, familie/naasten, medewerkers en 

vrijwilligers. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn 

hierbij belangrijke begrippen. Samen wordt bepaald 

hoe persoonlijke zorg eruit ziet en wie welke 

bijdrage levert.

Begin dit jaar heeft Jan voor Marie een plek in een 

verpleeghuis gezocht, niet ver van zijn huis. Jeroen: “De 

verhuizing is via mijn collega Nadine, casemanager 

dementie, geregeld. Natuurlijk was dat ingrijpend, voor 

zowel Jan als Marie. Voor Jan is het belangrijk dat ze nog 

dichtbij is.”

“ Ik maak het opnieuw mee dat ik mijn  
geliefde los moet laten ”

Fantastische hulp

Niet een, maar twee keer moest Jan toezien hoe zijn vrouw 

gediagnosticeerd werd met een hersenziekte. Zijn eerste 

vrouw kreeg meer dan 20 jaar geleden de ziekte van 

Parkinson. Ongeveer zes jaar geleden kreeg zijn huidige 

partner Marie de diagnose Alzheimer. “Vanaf dat moment 

heb ik fantastische hulp gekregen van TMZ”, vertelt hij. “Ik 

maak het opnieuw mee dat ik mijn geliefde los moet laten, 

alleen nu in een andere vorm”, vertelt de heer Van der Veen.

Door de verhuizing werd het intensieve contact tussen het 

wijkteam Noord in Enschede en Jan en Marie van der Veen 

minder. “Je bouwt toch een band op”, zegt Jeroen. Dan is 

het toch wennen als die intensieve zorg opeens ophoudt 

na een verhuizing.” Jan: “Mijn vrouw mist ze, maar ik mis 

de medewerkers van het wijkteam ook. Elke avond 

bedankte Marie de medewerkers van het wijkteam voor 

wat ze die dag voor ons gedaan hadden.”

Zachtaardig

Volgens Jan voelt Marie zich wel op haar gemak in haar 

nieuwe woning. “Ze heeft het daar goed, maar ze moest 

natuurlijk wel wennen. Ze is heel zachtaardig van aard en 

makkelijk. Ik bezoek haar elke dag en haal haar ook nog 

geregeld op met de rolstoeltaxi. Onlangs zijn we ook een 

keer langs geweest bij het kantoor van het wijkteam.”

Jeroen vertelt dat het wijkteam bij elke casus doet wat 

nodig en mogelijk is. “Wij streven ernaar om zoveel 

mogelijk aan de wensen van de cliënt tegemoet te komen. 

Wij zijn er zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen 

blijven wonen en om mantelzorgers en cliënten te 

ondersteunen. Ondanks de verdrietige situatie dat meneer 

en mevrouw niet meer bij elkaar kunnen wonen, is de 

samenwerking tussen Jan, ons wijkteam en de casemana-

ger dementie heel goed verlopen.”

Jan mist na verhuizing 
Marie warme contact 
met wijkteam Enschede

Hechte banden tussen wijkteam en mantelzorger
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