Warande samen

Heleen de Weger

Age Bokma

Warande samen

de bewoonsters werd gesignaleerd
en opgepakt. Weken van tevoren

afd. Cultuur & Welzijn het Leendert Meeshuis

Bovenwegen

Wanneer ‘samen’ iets oplevert..?!

Niet iedereen heeft een positief

de EVV-er. Zo kon het thema ‘ angst

Altijd wanneer wij onze maandelijkse

beeld bij Samen binnen Warande/

voor alleen zijn’, dat bij die mevrouw

Gesprekskring hebben, met een aan-

Antroz. Age Bokma, huismeester bij
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tal bewoners, enkele vrijwilligers en

Bovenwegen, geeft aan dat voor hem

licht. Tegelijkertijd werd door de AB

andere belangstellenden! Rond een

samen niet alleen gaat over wat er

aan mevrouw overdag veel veiligheid

thema dat wij gezamenlijk kiezen, bij-

binnen je eigen team gedaan moet

geboden.

voorbeeld een zin uit de Grondsteen-

worden. “Samen is ook met andere

Een dag voor het overlijden van deze

spreuk van ons Leendert Meeshuis,

teams samenwerken. En dan niet

mevrouw werd haar definitieve ach-

werd ik op de hoogte gesteld door

die iedere maandagochtend klinkt
tijdens de weekopening: ‘(Opdat

denken van “oh, dit valt buiten mijn
samen team”. Zo doen wij de deuren

Samenwerken met het Zorgleefplan
Hoe bevalt het werken met het Zorgleefplan en
welke knelpunten kom je tegen? Een jaar nadat
de pilot-afdelingen van start gingen, is het tijd voor
een korte terugblik. Een succesfactor is het multidisciplinaire samenwerking rondom de cliënt.
Welke knelpunten zijn er in de praktijk?

De regie over het plan
De EVV-er voert de regie over het gezamenlijke
zorgleefplan. Vroeger maakten de EVV-ers en de arts
ieder een eigen plan. Nu is de arts samen met de
EVV-er het kernteam rond de bewoner, maar de regie
over de uitvoering van het zorgleefplan ligt bij de
EVV-er. En dat is soms ook wennen: dat betekent

teruitgang door een verzorgende

De cliënt centraal stellen, is soms niet gemakkelijk!

dat je als EVV-er de input moet verzamelen van alle

opgemerkt. De arts en de geestelijk

De cliënt centraal stellen, dat is de gedachte achter

behandelaren die bij de cliënt betrokken zijn. Soms
betekent dit dat de EVV-er de behandelaar moet

allen die hier leven en werken, ...) de

dicht voor een ander. Ik kom het vaak

verzorger werden ingeschakeld. Met

het zorgleefplan. Wat wil de cliënt? Wat heeft hij

zin ervaren van hun lot.’ Wij beginnen

tegen dat samen er niet is omdat ik

mevrouw kon de geestelijk verzorger,

daarvoor nodig? Dat is leidend bij de zorg voor de

aanspreken. Op de afdeling Van Gogh is afgesproken
dat de EVV-er hiervoor twee weken van te voren de
input heeft van de behandelaren.
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Bijvoorbeeld als een cliënt iets wil dat niet goed is
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Lezen!

naar elkaar, naar hoe iedere spreker

kantoorpersoneel; het kleine doosje

vouwt om haar hart. Daarna vroeg de

te worden, zodat decubitus wordt voorkomen, maar

De afspraken in het zorgleefplan zijn uitgangspunt

een ander aspect belicht, vanuit zijn

ophalen bij de receptie, wat vaak

verzorgende advies of het goed zou

hij wil het niet, dan heb je een dilemma”. Meestal

van de zorg. Werken met het zorgleefplan betekent
dat het zorgvuldig gelezen moet worden, voordat je

of haar situatie en beleving. En wij

als te veel wordt gezien; het onge-

zijn om een andere bewoonster, die
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niet van mening verandert, is het zaak dat zo goed

met de zorg voor de cliënt begint. De praktijk is echter
dat medewerkers gewend zijn om direct aan de slag

beetje lichter wordt in ons. En wij

betekent echt elkaar helpen waar en

den, nog afscheid te laten nemen.
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wanneer dan ook.”

Na dit kortgesloten te hebben met

je wel kunt zien dat je als professional de cliënt hebt
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mevrouw, kon de vriendin nog

gewezen op de risico’s.

dezelfde zorg krijgt. Dit vraagt om een andere werk-

ma’ voor de volgende keer aandient.
Definitieve antwoorden vinden wij
niet – maar vaak brengen wij elkaar

Veronique Boeckx

wijze, dit kost tijd. Het ECD kan deze andere

afscheid nemen. Uiteraard was dat
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voor de vriendin heel emotioneel,

Methodisch werken

werkwijze ondersteunen doordat de informatie daarin
overzichtelijker en sneller te vinden is.

maar de bewoonster in kwestie knikte

Voor behandelaren is het soms zoeken naar de

vinden wij meestal ook niet - maar

Over elke afdeling waar ik werk, zou

haar bemoedigend toe. Alsof ze

manier waarop het proces verloopt. “Als ik iets in

ieder van ons gaat na zo’n samen-zijn

ik een verhaal kunnen schrijven over

wilde zeggen: het is goed zo, vervolg

het zorgleefplan zet, hoe weet ik dan of het gelezen

Hoe bevalt het werken met het Zorgleefplan

wel verrijkt, gesterkt en bemoedigd

het thema: samen. Deze keer wil ik

jij je weg maar met mijn zegen.

wordt? Moet ik het dan opnieuw uitprinten of doet

Ondanks de knelpunten is iedereen positief over het

weer zijns weegs!

dat over de afdeling Corneille in

Nadat mevrouw overleden was, vroeg

de EVV-er dat? De wens is dat hierover uniforme

werken met het Zorgleefplan. De deelnemers aan de

Bovenwegen doen. Recent nog was

de verzorging of ik twee andere

en duidelijke afspraken worden gemaakt. Ook gaat

trainingen zijn enthousiast, de werkwijze voldoet

ik onder de indruk hoe vroegtijdig en

bewoonsters wilde bezoeken omdat

het om vertrouwen op elkaar dat gemaakte afspraken

duidelijk in een behoefte. “Eindelijk een instrument

zij het vermoeden hadden dat het

centraal staan in het werken in de dagelijkse praktijk.

waarmee je de cliënt echt centraal kunt stellen!”

overlijden andere rouwherinneringen

Belangrijk is dat de samenwerking met elkaar

zou kunnen oproepen. Dat bleek

regelmatig geëvalueerd wordt.

op nieuwe gedachten. Oplossingen

Ans van Essen

soepel de terminale fase van één van

Receptie De Loericker Stee

Wanneer er dingen opgelost worden door
dat je met elkaar samenwerkt dan denk
ik zelf zo iedereen weer blij. Dat geeft een
tevreden gevoel. Communiceren met elkaar
is echt belangrijk.

inderdaad aan de orde te zijn. Maar
doordat er zo zorgvuldig gekeken
was door de verzorging naar alle
bewoners konden zij zich in de ver-
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trouwelijkheid van een persoonlijk
gesprek uitspreken. Tranen mochten
er zijn, herinneringen werden opge-

Machteld van der Veen

vangen in het samen delen.
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De volgende dag werd in een kringgesprek vervolgens met de andere
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