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Gouden 
krachten

Er lopen enorm veel toppers rond binnen 
Zorggroep Reinalda. Mensen die altijd 

voor ons klaarstaan, ook in moeilijke 
tijden. Zoals deze gouden krachten.

•    ¶

§    ∞

Aandacht 
voor 

aandacht

Met een lach
Deze vrolijke dame is Angelique Rijkers- 
Schippers. “Wij zijn erg blij met haar hulp 
tijdens deze hectische periode”, zo melden 

Hellen Kriege en 
Trudy van der 
Mije namens de 
teams Coornhert 
en Plato. “Ze 
is er elke dag 
om de zorg te 
ondersteunen 
bij het ophalen 
en rondbren-
gen van het 
wasgoed. Ze 
neemt ons 
veel extra werk 
uit handen – en 
altijd met een 

lach op haar gezicht! Ook neemt ze de tijd voor 
een praatje met de bewoners.” Als dank voor 
haar geweldige inzet kreeg Angelique 
een cadeaubon. 

Veel werk
Sinds 1 juni kunnen we wer-
ken met ONS, een gloednieuw 
Elektronisch Cliëntendossier 
met een bijbehorend cliën-
tenportaal. Mede dankzij de 
extra inzet van onze collega’s: 
Winanda Lupgens, Luciënne 
Groen, Els Welboren en Wenda 
Steffers van het servicebu-
reau, Claudia van den Hoek 
(cliëntenadministratie) en 
facturatiespecialist Merel 
Sleeuw. “We hebben de colle-

ga’s een cadeautje aangeboden voor al het extra werk dat 
ze hebben verzet”, vertelt teammanager Bedrijfsvoering 
Nancy Diemeer. “Ze hebben veel zaken gecontroleerd en 
handmatig ingevoerd, waardoor alles op 1 juni klaar was. 
Dat is zeker een attentie waard.”

Etos schenkt, Blauw helpt
Aandacht en waardering kregen we óók 
van buitenaf. Zo trakteerde Etos onze 
collega’s en vrijwilligers op een leuk 
cadeaupakketje. Met dank aan de actie 
‘Samen zorgen voor de zorg’. De feeste-
lijke pakketjes werden mede uitgedeeld 
door Blauw Helpt. Dit zijn piloten en 
stewardessen van KLM, die tijdelijk niet 
kunnen werken. Geweldig dat ook zij een 
steentje bijdragen! 

Angelique

Winanda (links) en Claudia

Actieve familie
Nora Schuurman is al  
lange tijd vrijwilliger bij  
De Roos. Zij is in de voet-
sporen getreden van haar 
moeder. Het vrijwilligers-
bloed zit in de familie, want 
ook Nora’s man Ruud, dochter Jessica en kleindochter 
Kaylee steken graag de handen uit de mouwen. Samen 
met haar gezin verzorgt Nora normaal gesproken de 
bingo en het gezellig tafelen eens per maand. Helaas 
kunnen deze gezellige evenementen de laatste tijd niet 
doorgaan. Daarom helpt Nora met allerlei andere klus-
sen. “Ook in deze tijd staat ze voor ons klaar”, aldus 
blije medewerkers en bewoners van De Roos.

Nora

Student Brechtje

Oproep!
Wil jij ook een collega, vrijwilliger, 
bewoner of mantelzorger in het 
zonnetje zetten? Als het maximaal 
50 euro kost, kun je het idee me-
teen uitvoeren. De enige voorwaar-
de: stuur een foto en tekstje naar 
redactie@zorggroepreinalda.nl en 
lever je declaratie in.
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We blijven het
samen doen
We hebben bewogen maanden achter de rug.
Maar wat ben ik trots hoe we hier samen op 
een goede manier doorheen zijn gekomen!

Bewoners, cliënten, mantelzorgers, medewerkers 
en vrijwilligers: de afgelopen periode waren we er 
voor elkaar. Meer dan ooit. Het was een periode 
vol emoties, angst en onzekerheid. Tegelijkertijd 
zag ik veel teamwork en saamhorigheid. 

Een mooi voorbeeld is één van onze project-
leiders, die van oorsprong verpleegkundige is. 
Zonder aarzelen sprong zij bij in de zorg. En zo 
deed iedereen wat nodig was. En vaak méér. Ik 

heb veel respect voor alle collega’s die ervoor kozen om privé veel te laten, 
omdat ze in de zorg werken. Dit is een groot offer dat ze hebben gebracht, 
ter bescherming van bewoners, cliënten en collega’s.

In dit magazine leest u hoe betrokkenen de afgelopen periode hebben 
beleefd. Ook ik vond het een heftige tijd. Vooral het sluiten van het 
Reinaldahuis was een moeilijke beslissing, die ik met pijn in mijn hart heb 
genomen. De impact voor bewoners en familie is enorm, maar ook voor 
bewoners van de koop- en huurappartementen die ineens niet meer in het 
Reinaldahuis terecht konden. Hoe moeilijk het ook was, alle maatregelen 
hebben er wel aan bijgedragen dat we nul coronabesmettingen hebben 
gehad in het Reinaldahuis. Ik ben trots dat we dat met elkaar hebben 
bereikt. Ook een groot compliment voor De Roos, waar bewoners, vrij-
willigers en medewerkers er de afgelopen tijd op een hartverwarmende 
wijze voor elkaar zijn geweest.

Inmiddels zitten we in een volgende fase, waarin de maatregelen stap 
voor stap worden versoepeld. Daarbij moeten we ons houden aan de 
richtlijnen vanuit de overheid. Het is belangrijk dat we het óók in deze fase 
samen blijven doen. Natuurlijk, we snakken allemaal naar meer bezoek, 
meer contact, meer vrijheid. Laten we dit verantwoord en veilig blijven 
doen. We zijn verantwoordelijk voor onszelf, maar óók voor elkaar. Met 
saamhorigheid en begrip voor elkaar kunnen we ook de volgende fase op 
een goede manier doorkomen!

Carolien Koning,
Bestuurder Zorggroep Reinalda
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gegaan, op afstand en volgens de RIVM-richtlijnen.
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Open hart en geest
We zijn blij met onze vaste collega’s én met onze 
geweldige tijdelijke krachten, zoals geestelijk 
verzorger Corine de Jong (51). “Stop en zie.”

Mijn werk “Als geestelijk verzorger 
ben ik beschikbaar voor bewoners 
voor vertrouwelijke gesprekken. 
Gesprekken over zingeving, ethi-
sche vragen, verlies en rouw. Ook 
verzorg ik de ontmoetingsgroep op 
de afdeling Plato. Gelukkig kon die 
de afgelopen maanden doorgaan.” 

Bij reinalda sinds… “17 maart. 
Ik begon vier dagen nadat het 
Reinaldahuis dichtging voor be-
zoek. Een rare tijd om te beginnen. 
Maar dit is wat het is. Tot september 
vervang ik Sandra Schouwstra, die 
met zwangerschapsverlof is.”

Typisch reinalda “De mensen zijn 
heel vriendelijk en open en iedereen 
groet elkaar. Er is veel betrokken-
heid bij de bewoners en veel aan-
dacht voor hun welzijn. Natuurlijk 
was het voor iedereen schakelen 
toen het huis dichtging, maar alle 
collega’s en vrijwilligers zijn creatief 
aan de slag gegaan. Met vereende 
krachten zorgen we voor verbon-
denheid met bewoners en familie. 
Van beeldbellen tot bezoek via de 
hoogwerker.”

Typisch corine “Ik vind samen-
werken heel belangrijk. Persoons-
gerichte en liefdevolle zorg kunnen 
we alleen samen bieden. Verder ben 
ik heel nieuwsgierig; ik wil graag het 
verhaal achter het verhaal horen.”

leuksTe aan Mijn werk “Het is een 
voorrecht om de levensverhalen 
van bewoners te horen. Ik vind het 
ook een voorrecht dat ze me in 
vertrouwen nemen en dat ik hen kan 
ondersteunen.”

Minder leuke kanT “Met veel bewo-
ners gaat het goed, maar sommige 
bewoners zijn verdrietig en verward. 
Ik wou dat ik soms meer kon doen. 
Het levert af en toe ook ethische 
dilemma’s op. De tijd is beperkt, dus 
bij wie ga ik wel of niet langs? Of kun-
nen we meer maatwerk bieden, ook 
aan de familie? Dat is soms lastig.”

FavorieTe plek “Ik zit het liefst bij 
de bewoner op de kamer, te luiste-
ren naar zijn of haar verhaal. In een 
vertrouwde omgeving komen dan 

de verhalen, met alle ups en downs. 
Mensen kunnen vaak ook mooi ver-
tellen hoe ze verliefd werden op hun 
echtgenoot.”

Blij naar huis “Als ik het gevoel 
heb dat ik mensen wat ademruimte 
heb kunnen bieden in een moeilijke 
tijd. Ik word ook blij van de ontmoe-
tingsgroep op de afdeling Plato. 
Daar gebeuren mooie dingen, vaak 
met humor. Mensen zijn zoveel meer 
dan de dementie. Het gaat er vooral 
om wat bewoners nog wél weten en 
kunnen.”

Mooi conTacT “De afgelopen 
maanden organiseerde ik samen 
met mijn collega Greet Doornenbal, 
vitaliteitscoach Mirjam van 
der Sman en vrijwilliger Pauke 
Sprenger twee keer per week een 
bemoedigingsmoment in het atri-
um. Een heel inspirerend groepje 
om mee samen te werken.”

naasT heT werk “Ik wandel graag 
langs het Spaarne. Ook hou ik van 
lezen, schilderen en genieten van de 
natuur.”

wil alTijd nog… “Italiaans leren. 
Dat vind ik zo’n mooie taal.”

MoTTo “Stop en zie. Dat is een boed-
dhistisch principe. In de zorg zitten 
we snel in de doe-modus. Stop regel-
matig, en kijk: waar sta ik nu? Hoe ga 
ik het volgende contact aan, met een 
open hart en een open geest?” 

Aan het woord

“Ik wou dat 
ik soms meer 

kon doen”
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Rondje Reinalda

Hoe gaat het met onze bewoners?  
We maakten een rondje langs De Roos, 

het Reinaldahuis en de aanleunwoningen. 
Uiteraard op veilige afstand. 

“Ik voel me soms 
eenzaam, maar ik ben 

nooit alleen.”
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Goud 
waard
“Als het zonnetje schijnt en er is geen 
wind, dan zit ik hier zalig op mijn 
balkonnetje. Puzzelboekie erbij. 
Heerlijk!”, vertelt jan dijkhuizen 
(73), bewoner van De Roos. “Ik 
stop flink wat tijd in mijn plantjes, 
ook binnen. Soms ga ik met mijn 
dochter of schoonzoon naar Ranzijn 
in Velserbroek. Daar slaag ik altijd. 
Maakt niet uit wat voor plantjes, als 
het maar mooie kleurtjes zijn. Ik ben 
blij dat ik hier woon. Ik heb me de 
afgelopen tijd ook nooit eenzaam 
gevoeld. Ik heb veel contact met 
de mensen in De Roos. En eens 
per week komt mijn kleindochter 
langs. Ze maakt de hele boel schoon 
en daarna kookt ze. Dan eten we 
gezellig met z’n tweeën. Samen met 
mijn dochter helpt ze ook met de 
boodschappen. Ja, die zijn goud 
waard hoor!
“Die coronatijd vind ik verschrikke-
lijk. Ik had soms het idee dat ik zat 
opgesloten. En ik miste het enorm 
dat ik lange tijd niet kon eten in het 
restaurant van De Roos. Dat is altijd 
een uitje, hartstikke gezellig. Ik vind 
het trouwens geweldig wat ze hier 
allemaal organiseren. Ik doe graag 
mee aan bewegen op muziek. Op de 
vloer hebben ze vakken gemaakt, 
zodat we afstand houden. Geweldig 
hoe het personeel zorgt dat iedereen 
meedoet. Ik heb ook veel bewon-
dering voor de vrijwilligers. Zelf ben 
ik ook jaren vrijwilliger geweest. 
Drie avonden in de week floot ik in 
de zaal voor de bond. En als club-
scheidsrechter floot ik soms vijf 
jeugdwedstrijden op een zaterdag. 
Eerst bij DCO, en na de fusie bij 
Olympia Haarlem. Vooral na mijn 
pensioen had ik daar tijd voor. De 
laatste twaalf jaar heb ik gewerkt als 
docent op de banketbakkersschool. 
Hoe dat was? Verrukkelijk!”
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Nooit 
alleen
Of ze een echte Haarlemse is? “Nee, 
ik ben import”, lacht anke sTroker 
(77). “Ik kwam op mijn vierde van 
Den Haag naar Haarlem. Ik heb 
overal gewoond; in Schalkwijk en 
in Haarlem Noord samen met mijn 
man. Helaas is hij in 1995 overleden, 
hij was pas 48 jaar. Verschrikkelijk. 
Daar denk ik vaak aan. Nu ik 
ouder word des te meer. Gelukkig 
heb ik veel mooie herinneringen. 
Bijvoorbeeld aan de prachtige reizen 
die we hebben gemaakt.”
De afgelopen tijd was lastig voor 
bewoners, die ruim twee maanden 
geen bezoek mochten ontvangen. 
“Dat is niet vrolijk. Ik voel me soms 
eenzaam, maar ik ben nooit alleen. 
In de huiskamer zijn altijd lieve 
mensen. Daar ben ik elke ochtend 
om een spelletje te doen. ’s Middags 
ga ik naar het atrium. Daar zitten we 
met een clubje te kletsen. Flesje wijn 
erbij. Lekker hoor! Ook het bemoe-
digingsmoment in het atrium vind ik 
fijn. Even ontspannen, even samen-
zijn. Dat is heel belangrijk voor ons. 
Vooral in deze tijd. Ik vind het lastig 
dat ik niet naar buiten kan. Maar ik 
snap dat het huis dicht moest om 
ons te beschermen.” 
Sinds drie jaar woont mevrouw 
Stroker in het Reinaldahuis. “Dat be-
valt me heel goed. Ik heb een grote 
kamer met nieuwe meubels, pas een 
jaar oud. De verpleging, de verzor-
ging, de huishouding; iedereen zorgt 
goed voor ons. Ook de gastvrouwen 
zijn reuze lief. Dat is onbetaalbaar. 
Ik voel me hier helemaal thuis. Ik 
zit ook op een kookclubje. Wat we 
koken, mogen we opeten. Hopelijk 
gaan we in september weer begin-
nen met de kookles. Dat mis ik nu 
wel.” →
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Felroze 
wolk
De aanleunwoning van pauline en 
cees van daM is vrolijk en kleur-
rijk. “Ik hou van felle kleuren en 
ben een positief mens. Maar soms 
is het moeilijk”, vertelt mevrouw 
Van Dam. “We zien de kinderen en 
kleinkinderen alleen via Facetime. 
En ik vind het heel jammer dat 
het Reinaldahuis dicht is. We aten 
daar twee keer per dag en ik mis 
de gezelligheid in het atrium rond 
borreltijd. We zitten nu vaak op 
de rode stoeltjes voor de ingang. 
De hangplek voor ouderen, noem 
ik het maar. Daar ontmoeten we 
andere mensen.” Meneer Van Dam, 
die alzheimer heeft, miste vooral de 
dagbesteding. “Voor corona ging 
hij vijf per week. Gelukkig kan hij er 
nu weer twee keer per week heen”, 
vertelt mevrouw Van Dam, die al een 
leven lang gezondheidsproblemen 
heeft. “De dokter dacht dat ik de 
vijftig niet zou halen, omdat ik zoveel 
ziektes heb gehad. Van dysenterie 
tot scheurbuik.”
“En dan neemt ze verkering met een 
kreupel jochie!”, lacht meneer Van 
Dam, die als kind polio heeft gehad. 
Ondanks de fysieke mankementen 
heeft het echtpaar veel gedanst. 
45 jaar lang, van latin tot linedancen. 
Nu genieten ze vooral van de kleine 
dingen. “Laatst kochten we in het 
winkelcentrum twee frikandellen, 
die we buiten opaten. Ik in mijn rol-
stoel, Cees op zijn rollator. Een me-
vrouw zei: ‘Wat zien jullie er prachtig 
uit, mag ik een foto maken?’ Worden 
we toch nog sterren, Cees. Jij op 
je 88e, ik op mijn 83e.” Mevrouw 
Van Dam lacht haar aanstekelijke 
schaterlach, terwijl ze richting hemel 
wijst. “Je moet gewoon flink lawaai 
maken, dan nemen ze je boven niet. 
Ik wil nog niet op een roze wolk.” 
En als het toch moet, ooit? “Dan een 
felroze wolk.” Kleurrijk en vrolijk. 
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‘Kind, een werelddag!’ Daar doe je 
het voor.”
Vanwege haar vrijwilligerswerk in 
het Reinaldahuis is Ciska extra voor-
zichtig. “Ik heb wekenlang niemand 
thuis ontvangen, en zelf kwam ik 
ook nergens. Ik ben nu iets losser, 
maar ik ben nog altijd heel voor-
zichtig. Ik ben blij dat ik kan blijven 
komen en iets kan betekenen voor 
de bewoners. Ik kan het iedereen 
aanraden die tijd over heeft: word 
vrijwilliger. Het is echt een plus in 
mijn leven. Ik ben 77 en werk al 
twaalf jaar niet meer. Twaalf jaar 
geleden is ook mijn man overleden. 
Ineens had ik geen werk meer, was 
ik alleen. Vrijwilligerswerk geeft mij 
enorm veel plezier.” 

Een lach en een traan

ken. Dat is heel belangrijk, vooral nu.”
Normaal helpt Ciska ook bij zondag-
se optredens in het atrium. “Die zijn 
er nu niet. Wel zijn er buitenoptre-
dens geweest; dan breng ik bewo-
ners naar de ramen en de balkons.” 
Ook bij de bezoekregeling helpt ze. 
“Ik breng bewoners naar de speci-
ale bezoekruimte in het restaurant. 
Vaak vragen ze: mag ik nu wel 
knuffelen? Dat missen ze enorm. Na 
afloop haal ik de bewoners weer op. 
Vaak zijn ze heel ontroerd. Ik heb 
zelf ook een paar traantjes gelaten.” 
Een traan mag er zijn, maar geluk-
kig is er ook vaak een lach. “Laatst 
bracht ik een mevrouw terug naar 
haar woning. Toen ik vroeg hoe ze 
het bezoek had gevonden, zei ze: 

“Bewoners 
komen vaak 
een praatje 
maken”

Elke vrijdag staat Ciska Hermans in 
het winkeltje van het Reinaldahuis. 
“Sinds half maart is het hier heel stil. 
Normaal hebben we veel klanten 
uit de huur- en koopwoningen. Die 
kunnen nu helaas niet naar binnen.” 
De klantenkring bestaat de afgelopen 
maanden alleen uit medewerkers 
en bewoners van het Reinaldahuis. 
“Vaak komen bewoners ook zomaar 
even binnen om een praatje te ma-

Ciska Hermans is één van 
de betrokken vrijwilligers 
in het Reinaldahuis. “In 
deze tijd ben ik extra blij 
dat ik iets kan betekenen.”

Vrijwilliger
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Mooie momenten

Samen sterk
In moeilijke tijden zijn we er voor 

elkaar. Met hartverwarmende 

initiatieven en veel saamhorigheid.

Bergen post kregen we van 

bekendenéen onbekenden.

Dankzij een hoogwerker konden  
bewoners hun familie van dichtbij 

begroeten, zoals mevrouw Pel 
en haar dochter Karin.

De tafeltennistafel in het 
atrium is volop in gebruik. De heren Michel en Gilein in actie.

Dankzij de RIKI Stichting kregen alle bewoners van de koop- en huurappartementen een emmertje geluk.

Vanaf de balkons hebben bewoners 

genoten van heel wat optredens 

voor het Reinaldahuis.

Bewegen op muziek, tafeltennissen 
met Bettine Vriesekoop: de bewoners 
van de koop- en huurappartementen 

bleven lekker in beweging.



De Roos-vrijwilliger Kaylee met een  
kar vol plantjes, geschonken 

door De Oosteinde. 
Reinalda Magazine 11

Een paar weken stond deze 
tekstkar op de stoep, 

met lieve berichten van familie.

Familie kwam zelfs uit Brielle 

om even te zwaaien. 

In De Roos was volop leven in de 

brouwerij, op veilige afstand.

Onder andere op Koningsdag. 

Meneer Peperkoorn woont in 

een aanleunwoning, zijn vrouw 

in het Reinaldahuis. 

Gelukkig mag hij weer op bezoek! 

Buurtkinderen versieren de stoep voor de aanleunwoningen.

Wat kregen we een liefde en aandacht van 

ondernemers, bedrijven, artiesten, familie, 

buurtbewoners en andere lieve mensen. 

iedereen, ook degenen die hier nieT  

zijn BenoeMd: BedankT!

Bedankt!

Een bewoonster uit De Roos had voor 
haar medebewoners en clienten uit 
de wijk een troostaapje gemaakt.

..



12 Reinalda Magazine

Familie

“Hoi Nel. Zullen we lekker bij het 
raam zitten? Dan maken we er wat 
gezelligs van. Dat kunnen wij wel.”
Karla Roos gaat zitten in de tijdelijke 
bezoekersruimte in het restaurant 
van het Reinaldahuis. De vijf tafels 
zijn gescheiden door grote schotten 
en op elke tafel staat een doorzichtig 
scherm. Allemaal voor de veiligheid. 
Maar Karla en haar schoonmoeder 
Nel Hendriks (87), bewoonster van 
de afdeling Plato, lijken er geen erg 
in te hebben. Ze hebben alleen oog 
voor elkaar. “Fijn dat je er bent”, 

zegt mevrouw Hendriks, die door 
leerling helpende Cindy Zonderhuis 
in haar stoel wordt geholpen. “Zo, 
een zachte landing. Geniet van uw 
bezoek!”, zegt Cindy, die ook een 
beetje meegeniet. “Ik ben blij dat ze 
elkaar weer zien. Zodra ik mevrouw 
Hendriks zei dat haar schoon-
dochter zou komen, leefde 
ze helemaal op.” 
Al snel zitten schoon-
dochter en schoon-
moeder honderduit te 
praten. Over het weer, 
de was, de markt. 
Karla: “We hebben 
dertig jaar samen op 
de markt gestaan. In 
Schalkwijk, de Floresstraat, 
Beverwijk; overal. Dat heeft 
Nel tot haar 83e gedaan. Ze kent 
ontzettend veel mensen. Nel is echt 
een mens voor onder de mensen. Ze 
houdt van een lolletje, een praatje. 
Dat mist ze enorm. Ik neem soms 
een feestneus mee of een raar brille-
tje. Nel houdt van gekke dingen.”
Ook zonder feestneus wordt het 
vandaag een fijn bezoek. Ze kletsen, 
lachen en zingen uit volle borst. 
“Over 25 jaar zal ik jou nog steeds 
beminnen. Ook al hebben wij grijs 
haar. Want we blijven jong van 
binnen.” 
Dan rinkelt Karla’s telefoon. Het is 
haar man Henk, die via de speaker 
zijn moeder begroet.
Ze kletst bij met haar zoon, en dan 
zit het halfuur erop. Vrijwilliger 
Annelies komt de bezoekersruimte 
binnen om mevrouw Hendriks naar 
boven te brengen.
“Ga je ook mee?”, vraagt mevrouw 
Hendriks aan haar schoondochter. 

Karla schudt haar hoofd. “Ik zou wel 
willen Nel, maar dat mag niet. Het is 
een vreemde tijd. Ik mag ook niet bij 
mijn vriendinnen op visite. Dat komt 
door het virus. Daarom moeten we 
afstand houden. Daarom zit dit raam 
ertussen, om u niet ziek te maken.”

“Ik denk er niet veel over na, 
hoor.”

“Gelukkig maar”, vindt 
Karla. “Hier in het 

Reinaldahuis gaat het 
ook goed. Daarom 
mogen we elke keer 
een beetje meer. 

Ik ben heel blij dat 
ze stap voor stap het 

bezoek verruimen.”
Maar intussen snakt ieder-

een terug naar ‘normaal’. Het 
liefst zou Karla haar schoonmoeder 
nu een knuffel geven. “Voorheen 
vond je een omhelzing heel gewoon. 
Maar als dat ineens wegvalt, waar-
deer je dat contact extra. Ik besef 
nu nog meer hoeveel we om elkaar 
geven.”
En mevrouw Hendriks? Die zou 
dolgraag langsgaan bij haar klein-
zoon. “Zodra het weer kan, gaan 
we op de koffie bij Donny”, belooft 
Karla. “En dan rijden we lekker naar 
Zandvoort.”
“Dit is ook al leuk, hoor”, zegt 
mevrouw Hendriks. Ze raken elkaar 
even aan. Hand tegen hand. Met een 
kunststof scherm ertussen, maar 
met een warm hart.
Voor ze de bezoekersruimte uitloopt, 
draait mevrouw Hendriks zich nog 
één keer om. “Ik zie je weer hè?”
Karla lacht en knikt zacht. “Zeker 
weten! Zo makkelijk komt u niet van 
me af!” 

Elke keer wat meer
Het is vrijdagmiddag. Karla Roos gaat op bezoek bij haar 
schoonmoeder Nel Hendriks. Op afstand, dat wel. “Maar 
ik ben blij dat we deze bezoekjes hebben.”

Een fijne middag

‘Voor corona’ kwam Karla 
twee à drie keer in de week 
op bezoek bij haar schoon-
moeder. “Of mijn man Henk 
en ik of haar verkering Rob 
haalden haar op om wat te 
eten bij De Molenplas. Dat 
is allemaal weggevallen. 
Nel zegt: ik zit hier helemaal 
alleen. Gelukkig is ze een po-
sitieve vrouw. En ik ben heel 
blij dat ze bij het Reinaldahuis 
veel organiseren. Op 
Facebook zie ik dan weer een 
filmpje van een optreden, 
met klappende en dansende 
bewoners op het balkon. Dan 
denk ik: mooi, Nel heeft een 
fijne middag. Ik weet ook dat 
de zorgmedewerkers heel lief 
voor haar zijn en goed voor 
haar zorgen. Dat geeft mij 
veel rust.”
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1  Karla houdt bij het bezoek keurig anderhalve meter afstand. 
“Die afstand is het moeilijkst aan deze tijd. Ik zou Nel zo graag 
even vasthouden.”

2  Vaste prik voor het bezoek: eerst handen wassen met alcohol. 
Ook bij haar werk op de markt houdt Karla rekening met de 
RIVM-richtlijnen.

3  Vandaag gaat Karla op bezoek. Volgende week komt Rob langs, 
de verkering van mevrouw Hendriks. Gelukkig is bezoek op de 
afdeling inmiddels ook weer mogelijk!

4  “Wat zit je haar leuk”, zegt mevrouw Hendriks. “Ik heb mijn 
best voor u gedaan”, aldus Karla. “Zodra het kan, gaan we weer 
samen naar de kapper.”

5  Henk, de man van Karla, begroet zijn moeder via de speaker 
van de telefoon. “Henk!” roept mevrouw Hendriks. “Ik ben een 
beetje schor hoor, van het zingen.”

1

4

5

2

3
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Ook voor de medewerkers van Zorggroep Reinalda was het 
een roerige tijd. Vijf collega’s vertellen meer. “We doen het 
echt samen en kunnen op elkaar steunen.”

Teamwork

Samen de 
schouders eronder

“We zorgen goed voor elkaar”
“Op donderdag 12 maart was de 
eerste officiële persconferentie van 
premier Rutte in coronatijd”, vertelt 
Michelle van der Raad, teammana-
ger Behandeling en Ondersteuning. 
“De premier zei: ‘Oudere mensen: 
blijf thuis en ontvang geen bezoek.’ 
We hebben toen besloten om de 
volgende dag het Reinaldahuis te 
sluiten, een week voor de overige 
verpleeghuizen in Nederland. Aan de 
ene kant is het een rationele beslis-

sing. We moeten dit doen om onze 
bewoners en collega’s te bescher-
men. We willen voorkomen dat men-
sen besmet worden en misschien 
overlijden. Aan de andere kant is het 
een emotioneel zware beslissing. De 
impact voor onze bewoners en hun 
familie is enorm. Op dat moment 
hadden we ook geen idee hoelang 
het zou gaan duren. Twee weken? 
Zes weken? Niemand had voorzien 
dat het zo lang zou duren.
“Vanaf 12 maart zijn we meteen 

enorm veel gaan regelen. Hoe zorgen 
we dat bewoners op andere manie-
ren contact kunnen houden met de 
familie? Hoe doen we het met de 
was? Gelukkig was er een vrijwilliger 
die dit binnen no-time op zich heeft 
genomen. De grootste uitdaging? 
Dat was om voet bij stuk te houden. 
Soms vroeg een collega uit de zorg: 
ik werd gebeld door de dochter 
van een bewoner, kunnen ze elkaar 
echt niet zien? Helaas kunnen we 
geen 163 uitzonderingen maken. We 
hebben beslissingen moeten nemen 
die heel ingrijpend zijn. Dat hoort bij 
een crisis als deze. Maar mede door 
de maatregelen – en een portie geluk 
– hebben we samen de teller op nul 
besmettingen weten te houden. Ik 
ben heel trots wat we met z’n allen 
hebben gedaan. Bewoners, mantel-
zorgers, medewerkers, vrijwilligers: 
we doen het samen. We zorgen 
goed voor elkaar in deze rare tijd. 
En gelukkig zijn we inmiddels weer 
opgestart met het bezoek en de dag-
besteding. Vanaf half mei ben ik ook 
weer bezig met andere dingen dan 
corona, zoals de plannen voor 2021. 
We kijken weer vooruit.” 

“Mijn hart breekt soms”
“Op onze afdeling wonen mensen 
met dementie. Niet iedereen besefte 
wat er aan de hand was, toen het 
huis sloot”, vertelt Nataschja van 

Michelle 
van der 
Raad kijkt 
positief 
vooruit.
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Nataschja van den Hurk neemt de tijd voor de bewoners. 
Haren netjes, nagels gelakt; mevrouw Hendriks geniet ervan.

Mariëtte van Es en haar collega’s van de receptie zijn een 
belangrijk aanspreekpunt.

 →

den Hurk, gastvrouw op de afdeling 
Plato. “Met sommige bewoners gaat 
het goed. Andere bewoners waren 
opstandig of verdrietig. ‘Waarom 
komt mijn vrouw niet op bezoek? 
Wat heb ik verkeerd gedaan?’ Ik hou 
van mijn werk en van mijn bewoners. 
Ik vind ze zo lief. Mijn hart breekt 
soms, als ik zie dat ze verdrietig zijn 
en hun familie missen. Dat gemis 
kan ik niet wegnemen. Maar ik kan 
er wél zijn voor de bewoners. Samen 
met mijn collega’s proberen we het 
zo aangenaam mogelijk voor ze te 
maken. Ik maak bijvoorbeeld graag 
foto’s van onze bewoners. De hele 
afdeling hangt vol met mooie foto’s. 
Ze vinden het geweldig als ze zichzelf 
daar zien hangen. Daar word ik ook 
vrolijk van. Je moet er zelf wat van 
maken, toch? 
“Ook al is het druk op de afdeling, ik 
zorg dat ik tijd maak om bewoners 
lekker te verwennen. Dan zorg ik dat 

’s ochtends alles klaar is, zodat ik  
’s middags bijvoorbeeld de haren en 
nagels van bewoners kan doen. ‘Oh 
Tas, wil je lekker mijn haar doen?’ 
vraagt een bewoner dan. Als hun 
haar gedaan is, zien ze er beter uit. 
En dan voelen ze zich ook beter. Ook 
komt er een vrijwilliger langs op de 
afdeling om spelletjes te doen, dat 
is ook heel belangrijk. We maken er 
samen het beste van.”

“Wennen hoor, zo’n leeg atrium”
“Toen het Reinaldahuis sloot voor 
bezoek, was het direct heel hectisch 
aan de telefoon”, vertelt Mariëtte 
van Es, receptioniste van het 
Reinaldahuis. “Sommige mensen 
waren boos, ook naar ons toe. 
Andere familieleden begrepen dat 
het nodig was om besmetting in het 
huis te voorkomen. Onze rol was 
meteen heel belangrijk; als receptie 
zijn wij het eerste aanspreekpunt. 

Om de zorg te ontlasten hebben we 
al snel gezegd tegen familie: als het 
gaat over de was of boodschappen, 
geef het aan ons door. En als een 
zoon belt om te vragen hoe het met 
zijn vader gaat, dan verbinden we 
hem door met de zorg. Natuurlijk 
wel op momenten dat de zorg hier 
tijd voor heeft. Ik denk dan vaak aan 
mijn eigen ouders. Hoe zou ik het 
vinden als zij hier zouden wonen en 
ik niet op bezoek zou kunnen? Dan 
wil je toch weten hoe het gaat. 
“Het was trouwens best wennen, 
zo’n leeg atrium. Ik mis het contact 
met de mensen en de collega’s. Als 
ik tijd heb, probeer ik wat extra’s 
te doen. Even een praatje maken 
met een bewoner. Of ik breng een 
bos bloemen naar boven. En soms 
belt een dochter uit Italië voor een 
bewoner. Als ik hem in het atrium zie 
zitten, breng ik hem een telefoon van 
de receptie zodat hij zijn dochter kan 
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bleef niet bij één belletje. Zo hebben 
ze de afgelopen periode voor elkaar 
gezorgd.
“We zijn ook activiteiten blijven 
organiseren op het Winterplein en op 
het plein bij de Van Zompelstraat. Op 
de grond hebben we vakken getapet, 
zodat iedereen anderhalve meter 
afstand kan houden. Doordeweeks 
doen we iets met zingen, bewegen 
of bingo. En elke vrijdag was er een 
muzikaal optreden, met na afloop 
een lekker snackje. Meteen na de 
sluiting hebben we ook een bellijst 
opgesteld. We hebben de mensen 
regelmatig gebeld om te vragen 
hoe het gaat, of wie er nog bood-
schappen nodig had. Veel mensen 
konden of wilden dat liever niet zelf 
doen. Voor ons is het een kleine 
moeite. Gelukkig gaat het met onze 
bewoners en cliënten naar omstan-
digheden goed. Veilig zijn, veilig 
voelen, veilig doen. Daar hebben we 
veel aandacht aan besteed. Doordat 
iedereen zich aan de maatregelen 
heeft gehouden, hebben we samen 
corona buiten de deur weten te 
houden. Daar ben ik heel blij om. En 
ik ben ook heel blij dat iedereen zich 
verbonden bleef voelen. Mooi dat 
dat gelukt is!”

“Extra aandacht en een praatje”
“Het begin van de coronaperiode 
was voor iedereen onzeker, ook voor 
ons team”, zegt verpleegkundige 
Manon Willems, die zorg biedt aan 
cliënten in de huur- en koopwonin-
gen bij het Reinaldahuis. “Maar al 
snel kwam er rust. Ook omdat we 
goede informatie en tips kregen 
vanuit de organisatie. We hebben 
besloten om zorgmomenten te com-
bineren, om zo het aantal contact-
momenten te beperken. Voorheen 
kwamen we bijvoorbeeld ’s och-
tends bij een cliënt om te helpen 
met wassen en aankleden, om later 
terug te komen voor de medicatie. 
Dat zijn we op één moment gaan 
combineren. Dat maakte het voor 
mij persoonlijker en ook de meeste 
cliënten vonden het prettig.
“Bij sommige cliënten was ik – of 
een collega – de enige die ze op 
een dag zagen. Daarom probeer-
de ik wat extra aandacht te geven 
terwijl ik bezig was. Of soms bleef ik 
iets langer voor een praatje, om te 
horen of alles goed gaat. Mensen die 
normaal veel bezoek krijgen, zaten 
ineens de hele dag alleen thuis. Ook 
konden cliënten niet meer naar de 
dagbesteding, wat ze erg misten. 
Maar gelukkig waren veel cliënten 
positief. En als ze ongerust of angstig 
waren, probeerde ik ze gerust te 
stellen. Mijn collega’s en ik hebben 
ook mensen geholpen bij het beeld-
bellen met familie. Van de cliënten 
krijgen we veel waardering voor wat 
we de afgelopen periode hebben 
gedaan. Het klinkt gek, maar ik zie 
het als een uitdaging waar we met 
z’n allen doorheen moeten. We doen 
het echt samen en kunnen op elkaar 
steunen.” 

spreken. Dat waardeert hij enorm. 
En dat doet mij dan weer goed; dan 
ga ik met voldoening naar huis. 
Natuurlijk gaat er ook weleens iets 
mis in deze hectische tijden, maar 
we doen allemaal ons best. Van een 
vrijwilliger kregen we laatst een doos 
Merci, als waardering voor al het 
werk dat we bij de receptie doen. 
Heel lief en bijzonder.”

“Verbondenheid is het 
sleutelwoord”
“Het was even slikken, toen ook De 
Roos op 13 maart dichtging”, aldus 
Harry Tigelaar, dagbestedingscoach 
bij De Roos. “Maar al snel gingen we 
met collega’s en vrijwilligers aan de 
slag met een mooie mix van acti-
viteiten en initiatieven die zorgen 
voor verbondenheid. Niet alleen met 
bewoners van De Roos, maar ook 
met cliënten uit de wijk die normaal 
naar onze dagbesteding komen. 
Verbondenheid is het sleutelwoord. 
We willen niet dat mensen zich al-
leen voelen. Bij de één brachten we 
hobbyspullen langs, bij de ander het 
telefoonnummer van haar vriendin 
uit het Rummikub-clubje. Mensen 
namen contact met elkaar op om te 
vragen: hoe gaat het met je? En het 

Harry 
Tigelaar 
is blij 
dat de 
dagbe-
steding 
weer is 
gestart.
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Pepper & Elvis

Makkelijker 
werken 

“Laatst speelde ze Jailhouse Rock. 
Meteen stond een aantal bewoners 
in de huiskamer op, om samen 
met Pepper te twisten”, 
vertelt dagbestedings-
coach Ilona den Hengst. 
“We hebben Pepper 
een maand op proef, 
als een pilot”, vervolgt 
Marjolein Dompeling, 
coördinator Vrijwilligers 
en Recreatie. “Het zou 
leuk zijn als dat een vervolg 
krijgt. Het is een prachtig appa-
raat.” Dat vindt ook Ilona. “Pepper 

heeft een lief snoetje en een vrien-
delijke stem. Ze heeft iets magisch, 

waardoor je tegen haar wilt 
praten. Pepper zorgt voor 

een stukje extra aan-
dacht en interactie.”
“Al vonden sommige 
mensen Pepper ook 
wel een beetje span-

nend. Dat heeft trou-
wens niets met leeftijd 

te maken”, lacht Marjolein. 
“Ook collega’s liepen af en 

toe met een grote boog om haar 
heen.” 

Afgelopen maand had het Reinaldahuis een bijzondere 
gast: Pepper. Een welzijnsrobot, die van alles kan. Van 
een gesprekje voeren tot filmpjes en muziek afspelen. 

Binnen Zorggroep Reinalda willen 
we de zorg zo goed mogelijk 
organiseren. Goede hulpmiddelen 
zijn daarbij van groot belang. 

Daarom zijn we per 1 juni overge-
stapt naar een nieuw Elektronisch 
Cliëntendossier (ECD). “We werken 
nu met ONS van Nedap. Dat is een 
makkelijker en toegankelijker systeem 
dan we hadden”, vertelt Lidia Wobma, 
teammanager Extramuraal. “Het is nu 
makkelijker om zorgplannen te maken 
of aan te passen. Ook kunnen we infor-
matie sneller terugvinden. Daardoor 
hebben we meer tijd voor de cliënten.”
Het nieuwe systeem biedt meer voor-
delen. “De collega’s van dagbesteding 
kunnen overzichtelijk bijhouden welke 
cliënten er die dag zijn. Voorheen 
deden ze dat met Excel-lijstjes. En 
collega’s uit de thuiszorg zijn minder 
administratieve tijd kwijt aan de plan-
ning. Verder kunnen we meer informa-
tie toevoegen, bijvoorbeeld als er bij 
een cliënt sprake is van externe zorg of 
dagbesteding. In één oogopslag kun-
nen we zien: wie zijn er bij deze cliënt 
betrokken? Het totaalplaatje is beter 
inzichtelijk. Voor ons, voor de cliënt 
zelf en voor de mantelzorger die via 
het nieuwe cliëntenportaal Carenzorgt 
inlogt en wil weten: hoe is het met 
mijn partner, vader of tante?”
De eerste reactie van collega’s? “Die 
zijn heel enthousiast”, vertelt Lidia. 
“Ze zeggen: dit werkt veel makkelijker. 
Ook collega’s die minder digitaal vaar-
dig zijn kunnen veel met dit systeem. 
Dit nieuwe ECD betekent een grote 
digitale verbeterslag.” 

Feestweek in november

Op 13 mei 1960 werd de Humanistische Stichting Reinaldahuis opge-
richt. Ons 60-jarig bestaan zouden we in mei vieren, met een grootse 
feestweek. Deze kon helaas niet doorgaan. Maar we vieren het feestje 
graag samen met u in de week van 9 t/m 15 november. We kijken 
ernaar uit!

Zo doen we dat
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Medailles in 
het dressoir
Betty Vink-Steffen (91) is altijd sportief geweest. 
Atletiek, tennis, wintersport; ze vond alles leuk.

“Ik ben opgegroeid in Den Haag. Mijn 
jeugd draaide om sporten. Als ik uit 
school kwam, zat mijn moeder klaar 
met een kopje thee. Meteen daarna 
ging ik met een vriendin sporten. 
Dat was in die tijd niet gewoon 
voor meisjes. Ik deed aan atletiek. 
In Rijswijk heb ik dikwijls wedstrij-
den gelopen. Ik heb ook medailles 
gewonnen, die heb ik nog. Ze liggen 
daar, in het dressoir. 
Dat dressoir heb ik trouwens gekocht 
voor mijn trouwen. Toen ik het 
tweedehands kocht van een notaris, 
was het al 140 jaar oud. Mijn man 
heb ik leren kennen in Leiden, waar 

ik werkte als verpleegkundige in 
de psychiatrie. Dat was heel heftig 
werk. Na drie jaar ben ik gestopt, ik 
kon er niet meer tegen. Daarna heb 
ik nog een tijdje in Wassenaar in de 
huishouding gewerkt.”

Skiënde zussen
“We zijn in Haarlem komen wonen 
toen mijn man een baan kreeg bij 
Enschedé, de drukkerij. Hij was toen 
net terug uit Indië, waar hij in het 
leger had gediend. Hij kwam licht-
gewond terug en heeft daar altijd 
last van gehouden. Veel mannen 
kwamen beschadigd terug uit Indië. 

Sommigen lichamelijk, zoals mijn 
man. Anderen geestelijk, zoals de 
man van mijn zus. Helaas is mijn 
man vroeg overleden, al in 1984. Dat 

was niet prettig, maar ik ben 
er weer overheen geko-

men. En ik ben altijd 
blijven sporten. Ik 

heb veel getennist. 
En met mijn zus 
ging ik ieder jaar 
op wintersport.”

Logeren in 
Drenthe

“Tweeënhalf jaar 
geleden ben ik in het 

Reinaldahuis komen 
wonen. Ik kreeg hartklachten 

en mocht van de dokter niet meer 
alleen wonen. Mijn kinderen hebben 
gezorgd dat ik hier terecht kon. Ze 
vonden het een fijn idee dat ik niet 
meer alleen woonde. 
Mijn man en ik hebben vier kinde-
ren gekregen: drie meisjes en een 
jongen. Mijn zoon is drie jaar geleden 
aan kanker overleden, heel verdrie-
tig. Twee dochters wonen hier in de 
buurt en eentje woont in Drenthe. 
Ook met haar heb ik veel contact. Ik 
zit in een gespreksgroep, een hele 
leuke groep. Daar hebben ze zo’n 
ding – een tablet ja – waarmee ik 
kan beeldbellen met mijn dochter. 
Dat is altijd leuk. Ik hoop dat de 
corona snel voorbij is. Dan nemen 
ze me vast weer een keer mee om 
te logeren in Drenthe. Ik kijk er nu al 
naar uit.” 

Mijn leven

“Ik ben 
altijd blijven 
sporten”



Opleiding 

Vroeger wilde Ramon Seger 
in het leger. Of bij de politie. 
“Maar toen ik toelating deed, 
kwam uit de psychologische 
test dat ik te lief was voor de 
politie. Toen zei iemand: is de 
zorg niets voor jou? Daar heb je 
ook een ondersteunende rol en 
help je mensen. Ik ben blij dat ik 
voor de zorg heb gekozen.” 
De 30-jarige Ramon heeft 
net zijn derde jaar MBO 
Verpleegkunde afgerond. “In 
februari ben ik begonnen als 
stagiair op de afdeling Spinoza. 
Daar blijf ik deze zomer werken 
als vakantiekracht. Ik ken 
daar alle bewoners en colle-
ga’s, en zij kennen mij. Dat is 
prettig voor iedereen.” Ook 
na de zomer is Ramon in het 
 Reinaldahuis te vinden. “Dan ga 
ik stage lopen op de revalidatie-
afdeling. Daar kan ik mijn klini-
sche blik verder ontwikkelen. 
Ik vind het ook leuk om mensen 
te helpen opknappen. Als dat 
niet lukt, is het interessant om 
te kijken: hoe kunnen we zorgen 
dat iemand zo comfortabel en 
zelfstandig mogelijk is? Die 
zelfredzaamheid vind ik heel 
belangrijk.”
Ramon heeft het naar zijn zin 
in het Reinaldahuis, waar hij 
als 22-jarige ook al eens stage 
liep. “De werksfeer is prettig. 
Ik vind het ook fijn dat de regie 
zoveel mogelijk bij de bewoners 
ligt. Als een bewoner zichzelf 
kan scheren en dat graag wil 
doen, dan laat ik hem dat doen. 
Al duurt het een halfuur. En al 
zitten er na afloop misschien 
nog wat haartjes. Maar hij heeft 
het wel zélf gedaan. Daar kan 
hij trots op zijn. Dat gevoel van 
eigenwaarde is heel belangrijk.”

Gevoel van
eigenwaarde
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Gastheer
Dragan

Ineens stond hij daar, toen 
op 13 maart het Reinaldahuis 
dichtging. Dragan Stanojevic. 
Stoere beveiliger, strak in het 
pak. Zijn domein: de entree 
tussen de twee schuifdeuren. 
“Vooral in het begin heb ik veel 
emotionele mensen meege-
maakt. Ik kreeg soms best wat 
op mijn dak. Bijvoorbeeld van 
familieleden die ineens niet 
meer naar binnen konden. Maar 
al snel heb ik een goede band 
opgebouwd met het personeel, 
de bewoners en de familie. Wat 
je geeft, krijg je terug. Ik heb op-
recht respect voor alle mensen 
bij Reinalda.” 
Zeven dagen per week staat 
hij – af en toe afgelost door een 
collega – op zijn post. Om men-
sen binnen te laten – of juist niet 
als de bezoeker niet is aange-
meld. Om pakketjes, bloemen 
en schone was aan te nemen. 
Om mensen door te verwijzen 
naar de dokter om de hoek. “Ik 
heb een heel takenpakket en 
ben meer gastheer dan beveili-
ger. Ik ken ook bijna iedereen bij 
naam”, aldus Dragan, die veel 
in de horeca heeft gewerkt. “Je 
wordt gevormd door het leven. 
Ik was altijd best hard, door de 
wereld waar ik uit kom. Maar de 
maanden dat ik hier werk en het 
contact met de mensen hebben 
mij als persoon veranderd. Ik 
ben emotioneel zachter gewor-
den. Dit is een klus die me altijd 
zal bijblijven.” 

In beeld


