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Zelfstandig wonen met verpleeghuiszorg en 
belangrijke voorzieningen, zoals een wijksteun-
punt, binnen handbereik. Met dit innovatieve 
woonzorgconcept wil Vivantes een nieuwe, 
passende bestemming geven aan het voorma-
lige verzorgingshuis Olympiastaete in Geleen. 
Kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers kun-
nen hier zoveel mogelijk zelf invulling geven aan 
de herfst van hun leven en de intensieve zorg die 
daarbij hoort.

Het concept dat nu verder wordt uitgewerkt, beantwoordt 
aan een grote, maatschappelijke behoefte. Als gevolg 
van een ingrijpende hervorming van de langdurige zorg 
verdwijnen namelijk de verzorgingshuizen in ons land.  
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wo-
nen, waar nodig met zorg en ondersteuning aan huis en 
in de wijk.  “Dat leidt tot veel onzekerheid. Mensen vragen 
zich af waar ze naar toe moeten als het thuis écht niet 
meer gaat. In het verzorgingshuis kunnen ze niet meer 
terecht en verpleeghuizen zitten vol. Zeker in de Weste-
lijke Mijnstreek, die in hoog tempo vergrijst, zien we de 
wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis oplopen”, ver-
telt Rob Seerden, bestuurssecretaris van Vivantes.

Olympiastaete nieuwe stijl
Olympiastaete in het centrum van Geleen kan bijdragen 
aan een passende oplossing voor dit maatschappelijk 
probleem. Het gebouw met 23 eenkamerappartementen 
is vanwege de overheidsbezuinigingen al bijna een jaar 
niet meer in gebruik als verzorgingshuis maar beschikt 
nog steeds over alle faciliteiten voor ouderen. Plannen van 
stichting Daelzicht om deze appartementen toe te wijzen 
aan ouderen met een verstandelijke beperking bleken van-
wege belemmerende regelgeving niet haalbaar. 

Rob Seerden: “Het is zonde en kost veel geld om dit 
mooie zorggebouw leeg te laten staan. Het nieuwe alter-
natief past naadloos in het beleid van Vivantes om wonen 
en zorg te scheiden en ouderen zo lang mogelijk zelfstan-
dig hun leven te laten leiden. Niet de zorg, maar het wel-
zijn van mensen staat bij ons centraal. Ouderen betalen 
maandelijks de huur van hun appartement aan Vivantes, 
de eigenaar van het complex. Daarnaast kunnen ze thuis 
gebruikmaken van alle intensieve zorg die ze ook in een 
instelling zouden krijgen; het zogeheten Volledige Pakket 
Thuis.”

Ontmoeting
Vivantes helpt bewoners in Olympiastaete om zoveel 
mogelijk zelf de regie over hun leven te behouden en zet 
de deur voor mantelzorgers wagenwijd open. Zolang de 
geestelijke gezondheid het toelaat bepalen ouderen zelf 
hoe hun dag er uitziet. In het gebouw en direct daarbuiten 
vinden ze alle faciliteiten en sociale contacten die nodig 
zijn voor een plezierige en veilige oude dag. Denk aan 
het wijksteunpunt, tevens de uitvalsbasis voor het thuis-
zorgteam, waar mensen terechtkunnen voor ontmoeting, 
activiteiten, informatie en advies. Te vergelijken met het 
gemeenschapshuis van vroeger. Verder hebben ze de 
beschikking over een was-, schoonmaak en maaltijdser-
vice, alarmering, een mooie buitenruimte en in het ver-
lengde daarvan het Fortunapark en het winkelcentrum van  
Geleen ligt letterlijk om de hoek. 

Zorgtechniek
Als het aan Vivantes ligt, houdt Olympiastaete dus een 
belangrijke functie voor ouderen in de wijk. Alles is erop 
gericht om hen het leven te laten leiden dat ze altijd ge-
leid hebben; zelfstandig, veilig en betaalbaar. Diezelfde 
filosofie is van toepassing op de ruim 50 zorgwoningen 
in Olympiastaete en de naastgelegen Professor Oudflat. 
Bewoners betalen hier de huur aan Zowonen en krijgen 

thuiszorg van Vivantes. Om het dagelijkse woongemak 
te vergroten, worden deze appartementen uitgerust met 
zorgtechnologie. Elke woning krijgt bijvoorbeeld een  
touchscreen waarmee de bewoner in geval van nood een 
zorgmedewerker kan alarmeren. En dit schermp biedt nog 
veel meer mogelijkheden. Je kunt er deuren mee openen, 
boodschappen bestellen of bellen met een mantelzorger 
of thuiszorgmedewerker. Medewerkers kunnen op het 
scherm het zorgdossier bekijken en protocollen openen. 
“Dankzij de moderne technologie en het thuiszorgteam 
dat altijd in de buurt is, behouden ouderen langer hun 
zelfstandigheid en blijft deze wijk voor hen een prachtige 
plek om te wonen”, besluit Rob Seerden.

Nieuw concept voor kwetsbare ouderen: zelfstandig wonen met verpleeghuiszorg aan huis

Eigentijds alternatief voor Olympiastaete 

Interesse in dit nieuwe 
woonzorg concept?
Vivantes is benieuwd of ouderen en mantelzorgers 
belangstelling hebben voor het nieuwe woonzorg-
concept voor Olympiastaete in Geleen. Bij vol-
doende interesse zal er op korte termijn een infor-
matieavond worden georganiseerd. Vivantes gaat 
de plannen dan verder toelichten.Daarnaast worden 
inwoners van harte uitgenodigd om mee te denken 
over de verdere invulling. 
Wilt u meer weten over het woonzorg concept in 
Olympiastaete en/of heeft u interesse in de infor-
matieavond? Neem dan op contact op met Janneke  
Pedrini, klantadviseur Vivantes via T 06-30 62 86 45 
of stuur een e-mail naar j.pedrini@vivantes.nl.

Wij zoeken 
nieuwe buren! 
Iets voor u?

Deze wijk is 
prachtig om 
in te wonen!
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Op het moment dat we Vivantes-bestuursvoor-
zitter John Stegerman en beleidsmedewerker 
Tom Brandsma spreken, is het nieuws nog maar 
nét bekend: in het najaar opent Vivantes in Ael-
serhof een Zorg Innovatie Atelier. Een plek waar 
nieuwe zorginnovaties worden bedacht, uitge-
test en doorontwikkeld. Maar ook een plek waar 
zorgmedewerkers, ondernemers, onderwijsor-
ganisaties, kennisinstituten en cliënten veel van 
elkaar kunnen leren. Met als belangrijkste doel: 
meer zorgkwaliteit voor minder geld.  

Op pagina 11 legt Vivantes-bestuurder John Stegerman 
uit hoe belangrijk zorgvernieuwing is in een tijd waarin 
Nederlandse zorginstellingen ‘meer met minder’ moeten 
doen. In La Famille laat Vivantes zien dat het dankzij al-
lerlei slimme technologische toepassingen mogelijk is om 
met minder personeel meer zorgkwaliteit te bieden. Via 
camera-monitoring en bewegingsdetectie kunnen zorg-
medewerkers dag en nacht in de gaten houden of alles in 
orde is met een cliënt. En een vraag van een cliënt kan via 
een handig aanraakscherm met spreek-luisterverbinding 
snel beantwoord worden. Cliënten die niet meer zo mo-
biel zijn, kunnen via dit scherm zelf boodschappen doen, 
deuren openen en de verlichting bedienen. Kortom: door 
het gebruik van zorgtechnologie worden medewerkers 
gefaciliteerd in hun dagelijkse werkzaamheden en wordt 
de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt gestimu-
leerd. 

Gouden ei
Vivantes had er natuurlijk gewoon voor kunnen kiezen 
om de succesformule van La Famille uit te rollen naar 
de andere acht vestigingen, maar gaat nog een stap ver-
der: “Zorgtechnologie maakt op dit moment een interes-
sante ontwikkeling door”, zegt beleidsmedewerker Tom 
Brandsma, die het project samen met John Stegerman 
trekt. “Onze leveranciers – met wie we voor een deel al 
samenwerken in La Famille – zijn achter de schermen be-
zig met nieuwe innovaties of de verdere ontwikkeling van 
hun huidige product. Dat zijn ontwikkelingen die voor ons 
interessant kunnen zijn, dus daar willen we graag een bij-
drage aan leveren. Bijvoorbeeld door samen met onze le-
veranciers nieuwe innovaties te ontwikkelen of bestaande 
innovaties te testen op effectiviteit. Met het Zorg Innova-
tie Atelier bieden we ze een ‘proeftuin’ aan waar ze nieuwe 
ideeën kunnen uittesten; waar ze met onze medewerkers 
en cliënten kunnen uitzoeken of een product aansluit bij 
de wensen van de cliënt; waar studenten kunnen onder-
zoeken of een innovatie écht leidt tot meer zorgkwaliteit; 
enzovoort. Zo ontstaan nog betere producten en nieuwe 
innovaties die optimaal aansluiten bij de wensen en be-
hoeften van onze cliënten en medewerkers. En als er in-
derdaad een ‘gouden ei’ in ons Zorg Atelier wordt uitge-
broed, hebben wij het voordeel dat we er als eerste gebruik 
van kunnen maken.”  

Acht partners
“Er zijn nog zoveel innovaties te bedenken die het leven 
van een cliënt comfortabeler en zelfstandiger kunnen 
maken, en die ervoor zorgen dat medewerkers nog beter 
worden gefaciliteerd in hun werk”, vult bestuurder John 

Stegerman aan. “Het is onze ambitie om dat soort inno-
vaties samen met andere partijen verder te gaan ontwik-
kelen. Inmiddels hebben we met acht bedrijven de intentie 
uitgesproken om intensief met elkaar te gaan optrekken 
in het Zorg Innovatie Atelier. Binnenkort tekenen we een 
samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar. Bij de selectie 
hebben we gezocht naar partners die elkaar goed aanvul-
len en ook daadwerkelijk de ambitie hebben om met ons 
een voortrekkersrol te vervullen.”
 

Aelserhof
Het Zorg Innovatie Atelier wordt gerealiseerd in woon-
zorgcentrum Aelserhof in Elsloo. “Mede dankzij een sub-
sidie van Provincie Limburg kunnen we in Aelserhof een 
verpleeghuiskamer en zorgwoning van de toekomst ont-
wikkelen”, vertelt Tom. “Die kamers worden ingericht met 
de nieuwste producten en ict-toepassingen van partners 
als SPIE Building Systems, Plato System Development, 
Straight Systems, Maaskant Wonen, Kinematix, Ergocare, 
Cormel IT Services en Kersten Hulpmiddelen. Ook komt 
er een collegezaal waar onderwijsinstellingen les kunnen 
geven of waar we presentaties kunnen geven voor gasten. 
Met de onderwijsinstellingen zijn wij overigens nog in 
gesprek; we hebben vertrouwen in een mooie samenwer-
king. Door een subsidie van de gemeente Stein zijn wij 
ook in staat om in het Atelier een ruimte ‘slim bewegen 
voor ouderen’ te realiseren. Wij zijn apetrots dat het pro-
ject zowel op provinciale als lokale steun kan rekenen.”  

Deuren wagenwijd open
Vivantes hoopt de verbouwing van de ruimtes in Aelserhof 
in het najaar af te ronden. En na de opening van het Ate-

Vivantes loopt voorop in zorgvernieuwing:

“Zorg Innovatie Atelier ambieert grote 
kwaliteitsslag”

Van links naar rechts: Dhr. Marco Feijen (SPIE Nederland & SOLUZO), Dhr. Han van den Berg (Straight Systems), Dhr. Karel Smitsmans (Maaskant Wonen), Dhr. Fons Strous (Kersten Hulpmiddelen),  
Dhr. John Stegerman (Vivantes), Dhr. Tom Brandsma (Vivantes), Dhr. John Schrijnemaekers (Cormel IT Services), Dhr. Wim Nobbe (Ergocare), Dhr. Max de Groot (Plato System Development)
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lier? Gaat de deur dan stevig op slot zodat de ‘gouden ei-
eren’ niet worden ingepikt door andere zorginstellingen? 
“Nee, hoor. Integendeel”, lacht John Stegerman. “De deur 
staat juist wagenwijd open. We vinden namelijk dat we 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. We 
willen niet alleen dat onze eigen cliënten er beter van wor-
den, maar willen een bijdrage leveren aan de verbetering 
van de zorg in het algemeen. We hebben allemaal te ma-
ken met bezuinigingen en wachtlijsten, dus het is belang-
rijk dat we samen onderzoeken hoe we een efficiencyslag 
kunnen maken. Het Atelier moet breed toegankelijk zijn: 

voor onze eigen medewerkers, die hier kunnen trainen en 
meedenken; voor onderwijsinstellingen in de zorg, ict en 
techniek; voor andere zorginstellingen; voor woningcor-
poraties die zorgwoningen of verpleeghuizen gaan bou-
wen; voor WMO-ambtenaren van gemeenten; voor geïn-
teresseerde burgers; voor cliënten; voor potentiële klanten 
van onze samenwerkingspartners, enzovoort. Hoe meer 
partijen we laten meedenken, hoe groter de kans dat we 
samen een belangrijke kwaliteitsslag in de zorg kunnen 
slaan.”

SPIE Nederland & SOLUZO
Divisie Directeur Marco Feijen:“We zijn gespecialiseerd 
in integrale slimme zorgoplossingen. SOLUZO stoelt op 
een combinatie van kwaliteitsverbetering van zorgproces-
sen en toepassing van zorgtechniek, waarbij de gebruiker-
stevredenheid centraal staat. Samen met onze partners 
Plato System Development en Sophisticaid bieden wij de  
SOLUZO-oplossingen die ook bij La Famille worden ge-
bruikt. Het Zorg Innovatie Atelier helpt ons om het beste 
jongetje van de klas te blijven. Want de ontwikkelingen 
gaan zo snel dat je niet even rustig achterover kunt leu-
nen. Er zijn innovaties op komst waar we nog  geen weet 
van hebben. In ons samenwerkingsverband SOLUZO had-
den we al ontdekt dat je je innovatieve ideeën niet moet 
afschermen voor je ketenpartners, maar juist met de keten 
moet delen. Samen kom je tot de innovaties waar je op 
gehoopt had. Ik hoop dat het binnen het Zorg Innovatie 
Atelier net zo werkt.”  

Plato System Development
Directeur Max de Groot: “Samen met SPIE Building Sys-
tems hebben we bij La Famille veel zorgtechniek geleverd: 
denk aan het aanraakscherm, het cameratoezicht, bewe-
gingssensoren, het oproepsysteem enzovoort. Onder de 
naam SOLUZO garanderen we onze klant dat het product 
voortdurend wordt doorontwikkeld en vernieuwd. Het 
Zorg Innovatie Atelier helpt ons om uiteindelijk het beste 
geïntegreerde zorgsysteem van Europa te bouwen, want 
dat is ons doel. Achter de schermen zijn we al een aantal 
stappen verder: het Atelier helpt ons om te ontdekken of 
de markt al rijp is voor een volgende stap. Door een nieu-
we innovatie goed uit te testen in het Atelier, kunnen we 
er bovendien voor zorgen dat een dienst ook beheersbaar 
blijft als we ‘m op grote schaal uitrollen. ”          

Kersten Hulpmiddelenspecialist
Directeur Stephan Lesterhuis: “Wij leveren onder andere 
hulpmiddelen die het leven van ouderen in een woonzor-
ginstelling of zorgwoning aangenamer maken. Innovaties 
zijn in onze ogen hard nodig om de zorg voor mensen 
kwalitatief beter te maken zonder dat dit leidt tot hogere 
kosten. Het Zorg Innovatie Atelier geeft ons de mogelijk-

heid om onze innovaties in een echte woon- of zorgom-
geving uit te proberen. Zo krijgen we meer inzicht in de 
meerwaarde van onze innovaties en meer inzicht in de 
onderlinge samenhang met alle overige innovaties. De sa-
menwerking met de andere partners en de dynamiek die 
daardoor ontstaat, vinden we ontzettend inspirerend. Dit 
Atelier is een uniek initiatief en zet ook Limburg als inno-
vatieve regio op de kaart!”

Straight Systems 
Directeur Han van den Berg: “Met ons softwarepakket 
bestel je bij La Famille via het beeldscherm op je kamer 
een vlaai bij de bakker om de hoek; die wordt bezorgd en 
automatisch afgeschreven van je rekening. Het Zorg In-
novatie Atelier willen wij gebruiken om erachter te komen 
welke producten of diensten cliënten graag nog meer op 
zo’n makkelijke manier willen inkopen. Hoe breng je vraag 
en aanbod op wijkniveau zodanig samen dat ook ouderen 
die zelf niet meer zo mobiel zijn op een makkelijke manier 
hun eigen vertrouwde producten in huis kunnen halen? 
Daarnaast kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze 
software verbeteren door in het Atelier goed te luisteren 
naar de cliënt.” 

Maaskant Wonen
Directeur Karel Smitsmans: “Wij zijn eigenaar van een 
aantal woningen vlakbij de zorgcentra van Vivantes. Door 
de ontwikkelingen in de zorg zullen ouderen minder snel 
verhuizen en vaker een beroep doen op thuiszorg. Zorg-
technologie kan onze bewoners helpen om makkelijker te 
leven en langer zelfstandig te blijven wonen. We gaan in 
het Atelier een zorgwoning inrichten om uit te testen welke 
innovaties toegevoegde waarde hebben voor onze bewo-
ners. Zo weten we zeker dat we onze woningen uitrusten 
met producten en diensten die echt een meerwaarde heb-
ben. In dat Atelier gaan bovendien nieuwe innovaties ont-
staan waar onze bewoners van mee kunnen profiteren.” 

Kinematix
Salesmanager Vincent van der Pas: “In het Zorg Innovatie 
Atelier willen wij ons product MovinSense gaan demon-

streren in een echte verpleeghuiskamer. Dit is een sensor 
die de zorgmedewerker helpt om een cliënt met doorlig-
wonden op tijd op de juiste zijde te draaien. Zo worden 
nieuwe doorligwonden voorkomen of kunnen bestaande 
wonden sneller genezen. In het Atelier worden de meest 
innovatieve zorgtechnologiën geplaatst en het is heel erg 
mooi dat de MovinSense daar tussen mag staan.”

Ergocare
Commercieel Directeur Wim Nobbe: “Wij zijn leverancier 
van het Guldmann plafond-tilsysteem en installeren dit 
onder andere in verpleeghuizen, zoals bijvoorbeeld La Fa-
mille. Met deze plafond-tilsystemen – die via een railsys-
teem aan het plafond naar de juiste plek worden gebracht 
– wordt de  fysieke belasting van de zorgmedewerkers ver-
laagd en het comfort voor de cliënt verhoogd. Voor ons 
is het Zorg Innovatie Atelier een prima plek om ons pro-
duct te demonstreren en verder te ontwikkelen. Nieuwe 
modellen kunnen we uittesten en op basis van ervaringen 
laten aanpassen door de fabrikant. We gaan ook een tillift 
maken in de zorgwoning van de toekomst. Voor ons is dit 
een mooie kans om ervaring op te doen in de thuiszorg.”

Cormel IT Services
Directeur John Schrijnemaekers: “Wij maken softwarepak-
ketten waarmee we zorginstellingen ondersteunen in hun 
primaire proces. Voor Vivantes hebben we bijvoorbeeld 
de software voor een elektronisch cliëntendossier, een 
zorgleefplan en een cliëntenportaal ontwikkeld. In de IT 
sector gaan ontwikkelingen snel en moet je dus voortdu-
rend blijven leren en innoveren. Dit Zorg Innovatie Atelier 
helpt ons daarbij. We kunnen nieuwe software al tijdens 
de ontwikkelfase gaan testen. We zien direct in de praktijk 
hoe zorgmedewerkers en cliënten onze software gebrui-
ken; wat ze handig vinden en wat niet. Ik hoop dat we sa-
men met de andere partners mooie nieuwe IT-producten 
kunnen ontwikkelen die cliënten in staat stellen om zo 
lang mogelijk de regie over hun eigen leven te houden.” 

De acht ZIA partners van Vivantes

Cormel IT Services levert de cliëntgerelateerde softwaretoe-

passing Quality In Care "QIC", die zorg draagt voor het opti-

maliseren van de kwaliteit van leven van de cliënten die aan de

zorg van Vivantes Zorggroep zijn toevertrouwd. Respect voor

zelfstandigheid en keuzevrijheid, voor privacy en eigen identiteit

lagen aan de basis van de ontwikkeling van QIC en vormen het

kader voor toekomstige ontwikkelingen.

Cormel IT Services levert sinds 2000 diverse toepassingen

voor zorginstellingen in Nederland. Sindsdien hebben wij vele

instellingen geautomatiseerd in zowel de intramurale als extra-

murale zorg.

Cormel IT Services 
partner van

Vivantes Zorggoep

Bergerweg 120, 6135 KD Sittard
Tel +31 (0)46 457 45 90 | Fax +31 (0)46 457 45 99

www.cormel.nl | info@cormel.nlSprinkler Systems
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Onafhankelijk met 
slimme zorgoplossingen
Wilt u meer weten over onze slimme zorgoplossingen?

Bezoek www.soluzo.nl of bel 088 119 24 50
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Eén adres voor 
ál uw kassa-en 

betalingsuitdagingen 
in de zorg!

Bel ons 0487-517700 of kijk op www.straight.nl

Onafhankelijk met 
slimme zorgoplossingen
Wilt u meer weten over onze slimme zorgoplossingen?

Bezoek www.soluzo.nl of bel 088 119 24 50
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Kerstenhulpmiddelen.nl 

Kersten.
De beste 

oplossing voor uw 
hulpmiddelen-

vraag. 

 Dé specialist
in tilsystemen

www.ergocare.nl  |  053 - 428 30 90 

terugdringen van ziekteverzuim

verhogen van patiëntveiligheid

tijdbesparing van 4 minuten per transfer

Waarom plafondliften?

Mag het wat anders zijn?

Vloerbedekking in ziekenhuizen, 
verzorgingstehuizen, scholen, andere 
instellingen, bedrijven of bij de particulier 
dient tegenwoordig niet alleen 
praktisch te zijn, maar ook 
nog eens mooi uit te zien. 

Zuidhoven 3 • 6042 PB Roermond  
T 0475-32 66 41  

Openingstijden:  
Ma. t/m vrij. van 8:00 tot 17:00 u.
Za. en zo. gesloten.

Linoleum/
vinyl-vloeren 

in alle mogelijke kleuren en 
motieven zijn dan vaak dé 

oplossing. Of het nou 
om project- of woning 

inrichting gaat: bij Thibor  
weten we daar alles van! 

 www.thibor.nl

Cormel IT Services levert de cliëntgerelateerde softwaretoe-

passing Quality In Care "QIC", die zorg draagt voor het opti-

maliseren van de kwaliteit van leven van de cliënten die aan de

zorg van Vivantes Zorggroep zijn toevertrouwd. Respect voor

zelfstandigheid en keuzevrijheid, voor privacy en eigen identiteit

lagen aan de basis van de ontwikkeling van QIC en vormen het

kader voor toekomstige ontwikkelingen.

Cormel IT Services levert sinds 2000 diverse toepassingen

voor zorginstellingen in Nederland. Sindsdien hebben wij vele

instellingen geautomatiseerd in zowel de intramurale als extra-

murale zorg.
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www.cormel.nl | info@cormel.nl
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Thea Lambertz en Dana Goyens. Thea Stevenhaagen en Karin Lemmens

De verpleegkundigen Dana Goyens en Thea 
Lambertz hebben onlangs samen met hun 
collega-verpleegkundige Wim van den Brink en 
wijkverpleegkundige Anja Debie de landelijke 
opleiding tot ‘zorgconsulent palliatieve zorg’ 
succesvol afgerond. Samen hebben ze de ambi-
tie om de palliatieve zorg binnen Vivantes naar 
een hoger plan te tillen. 

Natuurlijk werden cliënten bij Vivantes altijd al goed bege-
leid in hun laatste levensfase; ook wel de palliatieve fase 
genoemd. In deze fase inventariseert de EVV’er (eerst 
verantwoordelijk verzorgende) welke wensen, behoeften 
en voorkeuren de cliënt heeft rondom zijn laatste levens-
fase. Zo wordt bijvoorbeeld afgesproken of er wel of niet 
medisch wordt ingegrepen. Bij dit soort afspraken staat de 
kwaliteit van leven altijd voorop. Elke locatie heeft een ‘aan-
dachtsfunctionaris palliatieve zorg’ die de EVV’ers en vrij-
willigers begeleidt zodat er palliatieve zorg wordt geleverd 
die verzachting of verlichting biedt op psychisch, lichame-
lijk, sociaal en spiritueel gebied. Dat netwerk rond de cliënt 
wordt nu uitgebreid met een extra schakel: de zorgconsu-
lent palliatieve zorg.  

Meedenken en signaleren
“Je moet ons zien als een deskundige die geraadpleegd 
wordt bij vragen op het gebied van palliatieve zorg”, legt 
Thea Lambertz uit. “We staan niet direct aan het bed, maar 
werken samen waar het kan en moet; signaleren wat goed 
is en wat beter kan; en we stimuleren initiatieven die kennis 
en kunde verruimen. Voor de mensen die betrokken zijn bij 
de zorg – van aandachtsfunctionaris tot mantelzorger – is 
het prettig om zo’n vraagbaak, klankbord of luisterend oor 
te hebben.”

Sterven op je eigen manier
“We doen er alles aan om vooraf te weten wat een cliënt zelf 
belangrijk vindt, zodat hij op z’n éigen manier kan sterven”, 
zegt Dana Goyens. “Vanuit een holistische mensvisie be-

kijken we samen hoe iemand z’n leven graag wil afsluiten. 
We realiseren ons dat het een moeilijk gespreksonderwerp 
is, ook voor de directe familie, maar we stimuleren mede-
werkers om het toch in een vroeg stadium bespreekbaar te 
maken. Want er is niets zo vervelend voor nabestaanden 
om achter te blijven met de vraag ‘had mam of pap dit ei-
genlijk wel zo gewild?’ Het geeft veel rust als je weet dat een 
dierbare z’n leven op z’n eigen manier heeft afgesloten.”

Warme zorg
“Maar ook op het moment zelf geeft het rust als je de wen-
sen van de cliënt kent”, vult Thea aan. “Als je weet dat een 
cliënt geen medisch ingrijpen meer wil om het leven te ver-
lengen, is er alle ruimte voor de warme zorg die we zo be-
langrijk vinden. ‘Pallium’ betekent niet voor niets ‘mantel’. 
Zo hopen we dat onze zorg voelt: als een warme mantel 
om de schouders van de cliënt en zijn naasten.” Wie zeker 
ook een bijdrage levert aan die warme zorg, is de vrijwilliger 
palliatieve zorg. Vivantes kan in elke locatie en in de thuis-
zorg rekenen op een aantal vrijwilligers die in de laatste 
maanden voor wat extra gezelschap, aandacht en mentale 
ondersteuning zorgen. Dana: “We stimuleren de EVV’ers 
en aandachtsfunctionarissen om al in een vroeg stadium 
een vrijwilliger in te schakelen, zodat er nog voldoende tijd 
is om samen een mooie band op te bouwen. De vrijwilli-
gers zijn allemaal opgeleid en zijn vaak een echte rots in de 
branding. Niet alleen voor de cliënt maar ook voor de fami-
lie. En zo zorgen we samen met vrijwilligers, mantelzorgers 
en professionele zorg – aan het bed én achter de schermen 
– dat het leven van onze cliënten op een liefdevolle, warme 
manier kan eindigen als hun tijd gekomen is.” 

Vivantes kan rekenen op de hulp van een aan-
tal toegewijde vrijwilligers ‘palliatieve zorg’. 
Samen met de zorgprofessionals, mantelzor-
gers en familie vormen ze in de laatste levens-
fase een hecht netwerk rond de cliënt. 

Thea Stevenhaagen werkt als vrijwilliger palliatieve zorg 
in de Aelserhof in Elsloo en haar collega Karin Lemmens 
doet hetzelfde vrijwilligerswerk in de Moutheuvel in Stein. 
Van vrienden en bekenden krijgen ze vaak de vraag of hun 
werk niet zwaar is, maar dat valt reuze mee, vertelt Karin: 
“Het is vooral mooi werk. Het is toch prachtig dat iemand 
het laatste stukje van z’n leven met jou wil delen? Dat 
vind ik een heel groot compliment. Dus ik probeer ook 
echt iets wezenlijks bij te dragen aan die laatste levens-
fase. Dat kunnen diepgaande gesprekken zijn, maar het 
kan ook iets simpels zijn: nog één keer samen een lekker 
koud pilsje drinken, en aan zijn stralende ogen zien hoe 
hij daar intens van geniet. Dat zijn de momenten waar ik 
het voor doe.” 

“En zo zijn er nog veel meer van dat soort kleine ‘grote’ 
momenten in die laatste weken, dagen, uren”, vult Thea 
aan. “Een kaarsje aansteken, nog even naar het kapelletje, 
een liedje van vroeger luisteren, een handmassage, enzo-
voort. Soms ben je een luisterend oor, soms ben je een 
schouder om op uit te huilen, en soms… soms bén je er 
gewoon, en is dat al genoeg. In de allerlaatste fase gaan 
we vrijwel dagelijks even langs. Dat zijn bijzondere mo-
menten omdat je in korte tijd een speciale band met fami-
lieleden opbouwt. Als je mensen kunt ondersteunen om 
op een fijne manier afscheid van elkaar te nemen, geeft 
dat heel veel voldoening.” 

Gezocht: vrijwilligers palliatieve zorg (m/v)
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk dat uw leven ver-
rijkt? Vivantes zoekt nog vrijwilligers palliatieve zorg. U 
wordt opgeleid voor dit werk en goed ondersteund door 
collega-vrijwilligers en de aandachtsfunctionaris pallia-
tieve zorg. Interesse? Neem dan contact op met vrijwil-
ligerscoördinator Mieke Dijker via T 046- 411 35 00 of 
e-mail m.dijker@vivantes.nl

Zorgconsulenten tillen palliatieve zorg naar een hoger plan   

“Het doel? Dat onze palliatieve 
zorg voelt als een warme mantel”

Vrijwilligers palliatieve zorg 
Thea en Karin:   
“Bijzonder dat 
iemand z’n laatste 
levensfase met 
jou deelt”
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Therapie Centrum Beek   046 4375026    

Medisch Centrum Elsloo   046 7370155 
   Orbis Medisch Centrum   088 4597636 
 

          w w w. po dotherapi e -aretz .nl  

ZOwonen beheert en verhuurt zo’n 14.000 woningen in de gemeenten 
Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren. 
Wij streven ernaar om een zo goed mogelijke woon- en leefsituatie te creëren 
passend bij uw persoonlijke woonwensen.

Postbus 13  6130 AA Sittard
T (046) 420 96 00  E info@zowonen.com

www.zowonen.com

zo mensen zo wonen

Heldere ambities.
www.fortron.nl
0800-023 1779

Fortron
Totaal GevelManagement

a Vebego company

Uw mobiele opticien
in Zuid-Limburg

Optiek
Huisaan in eigen vertrouwde omgeving

geschikt voor iedereen, van jong tot oud

gratis oogmeting aan huis

reparatie- en bijstelservice

monturen en glazen in alle prijsklassen

géén voorrijkosten

altijd vrijblijvend

Voordelen Optiek aan Huis
















06-38221628 WWW.OPTIEKAANHUIS.NL
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045-523 45 76

WIJ ZIJN VERHUISD! 
ANNASTRAAT 25 - 27 GELEEN

DOOR DE GROEI VAN ONS BEDRIJF WAREN WIJ OP 

ZOEK NAAR EEN ANDERE LOCATIE. INMIDDELS ZIJN 

WIJ VERHUISD NAAR ONZE NIEUWE SHOWROOM IN 

ÉÉN VAN DE MOOISTE STRATEN VAN GELEEN.

DE ZON
WONING & PROJEKTINRICHTING

ANNASTRAAT 25 - 27 
6161 GW GELEEN
TEL: +31 (0)46 474 23 11
WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

320 M2 NIEUWE SHOWROOM  
MET VLOEREN, GORDIJNEN,  
EN AANVERWANTE WOON- 
PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES

RUIME PARKEERGELEGENHEID  
AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET  
NIEUWE PAND

UITBREIDING VAN ONS ASSORTIMENT  
MET ONDERE ANDERE KWALITEITSBEHANG  
EN DIVERSE WOONACCESSOIRES

JARENLANGE  SAMENWERKING  MET VIVANTESOUDERENZORG



Thuiskomen 5 - Vivantes juni 2015  |  77  |  Thuiskomen 5 - Vivantes juni 2015 

‘Hier blijven we de 
rest van ons leven’

Betaalbaar en comfortabel wonen met 
voorzieningen dicht in de buurt  

Maaskant Wonen: nóg alerter 
op betaalbare huurprijzen 

Jac en Tinie Vossen verruilden begin dit jaar hun 
tweekapper in Elsloo voor een nieuw huurap-
partement van Maaskant Wonen in hartje Stein. 
Modern, prima toegankelijk en met alle voorzie-
ningen voor een zorgeloze oude dag binnen hand-
bereik. “Beter dan hier kunnen we niet wonen.”

Hij wrijft over zijn linkerknie. “Versleten”, luidt de diag-
nose. De erfenis van jarenlang werken in de bouw. “Sinds 
de operatie is de pijn erger geworden. De trap op en af 
gaat niet meer.” Voor pensionaris Jac Vossen (68) en zijn 
vrouw Tinie (67) was het de voornaamste reden om uit te 
kijken naar een nieuw onderkomen. Een kleinere en gelijk-
vloerse woning waar ze samen kunnen genieten van hun 
oude dag. Toen het echtpaar vorig jaar hoorde dat Maas-
kant Wonen nieuwe huurappartementen ging bouwen aan 
de Stadhouderslaan, midden in het centrum van Stein, 
was de keuze snel gemaakt. “Een ruime woonkamer met 
een mooie open keuken. Een grote en een kleine slaapka-
mer. Een ruime badkamer. En een fijn balkon”, zo vat Tiny 
hun nieuwe stulpje samen.

Nadat hun koopwoning in Elsloo was verkocht, namen ze 
in juli tijdelijk hun intrek in een huurwoning aan de Paulus 
Potterstraat.  Zeven maanden later, op 10 februari jongst-
leden, kregen Jac en Tinie de sleutel van hun nieuwe ap-
partement in Stein. Ze wonen er met veel plezier op de 
tweede etage, boven multifunctioneel centrum De Grous, 
met de winkels en voorzieningen van het dorp bij de hand. 
Jac: ‘Dit appartement heeft alleen maar voordelen. Om-
dat het zo goed geïsoleerd is, betalen we de helft minder 
stookkosten. Terwijl de thermostaat standaard op 14,5 
staat, is het hier binnen altijd 21,5 graden.” 

Het belangrijkste voordeel is de toegankelijkheid van hun 
appartement. “We hoeven maar in de lift te stappen en 
ook in onze woning hoeven we geen trap meer op”, vertelt 
Tiny. Haar man Jac vult aan: “Daarbij zijn de deuren in het 
hele complex extra breed. Mocht ik ooit aangewezen zijn 
op een rollator of rolstoel, dan is dat geen enkel probleem. 
Als we zorg nodig hebben, kunnen we hier gewoon blijven 
wonen. Dit huis is voor de rest van ons leven.”

Ouderen in Stein en Elsloo moeten betaalbaar 
en comfortabel kunnen wonen met belangrijke 
voorzieningen bij de hand. Nóg meer dan voor-
heen is dat de missie van woningcorporatie 
Maaskant Wonen.

In Stein nadert het nieuwe dorpshart zijn voltooiing. Wo-
nen, zorg, cultuur, recreatie en vanaf volgend jaar ook 
winkels: alles wat mensen in het leven nodig (kunnen) 
hebben, komt samen op de hoek Heerstraat Centrum-
Stadhouderslaan. Met de ingebruikname van multifunc-
tioneel centrum De Grous met daarbovenop 44 levens-
loopbestendige huurappartementen hebben Maaskant 
Wonen en de gemeente Stein in april een belangrijke fase 
van het centrumplan gerealiseerd. Elf woningen zijn speci-
aal bestemd voor ouderen die al ondersteunende zorg van 
Vivantes krijgen. De resterende 33 verhuurt de corporatie 
aan senioren die mogelijk in de toekomst thuiszorg nodig 
hebben. 

‘Het mooie aan dit complex is dat ook minder valide ou-
deren in Stein nu belangrijke voorzieningen rond wonen, 
zorg en welzijn binnen handbereik hebben. Maatschap-
pelijke functies, waaronder een horecagelegenheid, bi-
bliotheek, concertzaal, muziekschool en allerhande ac-
tiviteiten zitten bij elkaar op de begane grond. Mensen 
ontmoeten elkaar in het multifunctioneel centrum, op het 
sfeervol ingerichte dakterras en vanaf volgend jaar ook in 
het nieuwe winkelcentrum dat aan het complex vast wordt 
gebouwd. Vooral voor ouderen is dat sociale contact heel 
belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan”, zegt direc-
teur-bestuurder Karel Smitsmans van Maaskant Wonen 
die terugkijkt op een uitstekende samenwerking met de 
gemeente Stein.  

Alert op betaalbaarheid
De landelijke regels rond het toewijzen van sociale huur-
woningen worden steeds strenger. Corporaties moeten 
er nóg scherper op toezien dat huurwoningen ook voor 
mensen met een huurtoeslag betaalbaar zijn en blijven. 
Maaskant Wonen deed dit al en wordt hier nóg alerter op. 
“We proberen de huurprijzen zo laag mogelijk te houden. 
Daarnaast zijn we volop bezig om ons woningbestand 
klaar te maken voor de toekomst. Verouderde woningen 
worden opnieuw geïsoleerd en de ventilatie wordt verbe-
terd. Op die manier verhogen we voor huurders het woon-
comfort en verminderen we de stookkosten en daarmee 
de woonlasten”, vertelt de directeur-bestuurder. 

Bij nieuwbouwprojecten zoals in de Paulus Potterstraat in 
Elsloo let Maaskant Wonen scherp op de huurprijs. Twaalf 
verouderde en energieverslindende duplexwoningen ma-
ken hier komend jaar plaats voor tien levensloopbesten-
dige en energiezuinige seniorenwoningen. “De nieuwe 
huizen, bestaande uit een ruime woonlaag met alle ge-
bruikersfuncties op de begane grond, worden gebouwd 
volgens een industrieel concept dat zijn waarde elders al 
heeft bewezen. Ook dát scheelt in de kosten. Mede hier-
door kunnen we ervoor zorgen dat de woningen betaalbaar 
blijven voor onze klanten”, zo besluit Karel Smitsmans.

Woningstichting Maaskant Wonen
Drossaert Jonker van Kesselstraat 8
6171 KC Stein
T 046 - 420 35 35 
E info@maaskantwonen.nl
I  www.maaskantwonen.nl

Jac en Tinie Vossen, bewoners van het nieuwe complex de Grous in Stein Karel Smitsmans, directeur-bestuurder Maaskant Wonen
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6211 AK Maastricht

T +31 43 310 07 91
www.hoenarchitecten.nl

Showroom: Beitel 110a Heerlen 
Tel. 045-5423848

www.laumen.nl 

      ZONNEKLAAR!   
GEWOONWEG DE BESTE

Laumen rolluiken en zonwe-
ring mag zich in het Zuiden al 
meer dan 35 jaar dé specia-
listen in zonwering noemen. 
Profi teer van dit vakmanschap 
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Orthopedisch kussen... 

Hierdoor worden uw nek en hoofd beter           
ondersteund wat onder andere rug-, nek-, en 
schouderklachten kan voorkomen of verminderen! 
 

Ontvang tevens alle informatie omtrent gezond slapen samen         
met dit orthopedische hoofdkussen van Wenatex t.w.v. € 150,-                                   
als kennismakingscadeau. 

 Meer informatie?   
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Dit kussen ook kosteloos verkrijgen? 
Bel op werkdagen van 09:00 tot 17:30 uur naar 085-4014733 
of bezoek www.sillowline.com 
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Op vele terreinen zijn ze van onschatbare waar-
de, de 600 vrijwilligers van Vivantes. Verdeeld 
over zestien woonzorgcentra en wijksteunpun-
ten in de Westelijke Mijnstreek maken ze het da-
gelijks leven van ouderen die zorg nodig hebben 
een heel stuk aangenamer. 

Overal steken ze de handen uit de mouwen en bieden ze 
een luisterend oor. Achter de bar en in het restaurant. Bij 
activiteiten en uitstapjes en in het vervoer van cliënten. 
Bij de dagverzorging of de ondersteuning in de laatste le-
vensfase. In de internetcorner of beweegtuin. Bij ouderen 
thuis, in de recreatiezaal of in de huiskamer van het ver-
pleeghuis; zonder vrijwilligers zouden heel veel mensen 
niet de oude dag krijgen die ze verdienen.   
       
 “Het zijn vaak de kleine dingen die voor cliënten het ver-
schil maken. Even een praatje of een ommetje maken. 
Even vragen hoe het gaat. Samen een spelletje doen of 
een ommetje maken. Maar vooral: er gewoon zijn. Om 
eenzaamheid onder ouderen te voorkomen, wordt de in-
dividuele begeleiding alleen maar belangrijker en hebben 
we dus ook steeds meer vrijwilligers nodig. Met name bij 
activiteiten en bij de ondersteuning van dementerende ou-
deren in verpleeghuizen”, vertelt vrijwilligerscoördinator 
Mieke Dijker van Vivantes. 

Klok rond
Libbe van der Meer (73) uit Neerbeek is al dertien jaar vrij-
willig buschauffeur en barmedewerker bij Vivantes. Elke 
woensdag maakt hij belangeloos de klok rond. Om negen 
uur ’s ochtends brengt hij cliënten naar zorgboerderij ’t 
Puther Höfke in Puth.  ‘s Middags tussen half 5 en 6 uur 
worden ze weer naar huis gebracht. “Nadat ik tussen de 
middag thuis een boterham heb gegeten, volgt ’s middags 

een uitstapje. Lekker rondrijden met cliënten en onderweg 
ergens een kopje koffie drinken of een ijsje eten. Tussen 
vijf uur ’s middags en negen uur ’s avonds sta ik achter de 
bar in woonzorgcentrum Franciscus in Beek.” 

Het plezier op de gezichten van cliënten, daar doet hij het 
voor. “Als iemand zegt: ‘bedankt chauffeur het was een 
leuke dag.’ Dat went nooit, dat blijft fijn om te horen. Het 
geeft gewoon een goed gevoel dat je iets kunt betekenen 
voor een ander. Daarbij heb je als chauffeur behoorlijk veel 
verantwoordelijkheid. Het is veel meer dan mensen van A 
naar B brengen. Je hebt te maken met kwetsbare ouderen. 
Je moet contact kunnen maken en mensen op hun gemak 
kunnen stellen.” De goedlachse Libbe, die in 13 jaar tijd 
zo’n 650 busritten voor Vivantes heeft gemaakt, is er voor 
in de wieg  gelegd.

Waardering 
De laatste acht jaar is het aantal vrijwilligers verdubbeld. 
“Dat komt met name doordat we in de horeca hebben ge-
kozen voor een persoonlijkere benadering. We willen cli-
enten het gevoel geven dat ze in een restaurant komen 
eten. Dat kan alleen maar met vrijwilligers. Gastvrouwen 
en –heren die de maaltijden gang voor gang persoonlijk 
uitserveren, smakelijk eten wensen en vragen of alles naar 
wens is. Kleine dingen die enorm worden gewaardeerd”, 
aldus  Mieke Dijker. Vrijwilligers vinden makkelijk hun weg 
naar Vivantes. “Mensen werven is één, ze binnenhouden 
is echter nog veel belangrijker. Dat heeft alles te maken 
met waardering. Vrijwilligers zijn bij ons gelijkwaardig aan 
professionele krachten; het enige verschil is dat ze niet be-
taald krijgen ”, zegt de vrijwilligerscoördinator.

Plezier maken
Peggy Janssen (38) uit Beek werkt nu bijna een jaar op 
dinsdagochtend in de dagverzorging in Franciscus. De 

38-jarige Beekse die na een opleiding in de zorg vanwege 
ziekte werd afgekeurd, haalt heel veel voldoening uit haar 
vrijwilligerswerk. “Ik schenk koffie, begeleid activiteiten en 
verzorg de broodmaaltijd. Daarbij probeer ik zoveel mo-
gelijk plezier te maken met cliënten en hen waar mogelijk 
te activeren om dingen zelfstandig te doen. Dat is ook het 
beleid van Vivantes; mensen zo actief en zelfredzaam mo-
gelijk houden. Ik geniet van dit werk, vind het heerlijk om 
voor oudere mensen te zorgen. Daarnaast is het leuk om 
met andere collega-vrijwilligers samen te werken. We zijn 
écht een hechte club”, vertelt Peggy.

Vrijwilligerswerk. Volgens Mieke Dijker zou iedereen eens 
moeten ervaren hoe het voelt om belangeloos iets voor 
een ander te doen. Iets wat je leuk vindt en wat aansluit bij 
jouw kwaliteiten. Zonder dat daar een financiële beloning 
tegenover staat. Dat geeft zoveel voldoening.” Vrijwillig-
ster Peggy Janssen knikt. “Het geluk zit in kleine dingen. 
Een simpele opmerking bij binnenkomst. ‘Hallo Peggy, fijn 
dat je er weer bent.’ Dan kan mijn dag al niet meer stuk.”

600 Vrijwilligers van Vivantes:

Het cement van Vivantes

Wilt u vrijwilliger worden bij Vivantes?
Binnen Vivantes zijn er vacatures voor vrijwilligers 
in alle locaties en wijksteunpunten. Ook binnen de 
thuiszorg zijn we op zoek naar mensen die in de 
thuissituatie ondersteuning kunnen bieden aan se-
nioren. Meer informatie vindt u op onze website  
www.vivantes.nl.

Heeft u interesse neem dan contact op met Mieke 
Dijker via T 046- 411 35 00 of stuur een e-mail naar 
m.dijker@vivantes.nl.

Vrijwilligers Libbe van der Meer en Peggy Janssen 
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Vacature Cliëntenraad
Wij zijn op zoek naar mensen die interesse hebben om lid te worden van de 
cliëntenraad van één van de locaties van Vivantes of van één van de com-
missies die de cliëntenraden gaan adviseren? Heeft u belangstelling stuur 
dan uw persoonlijke motivatie brief naar de Centrale Cliëntenraad Vivantes, 
Postbus 650, 6160 AR Geleen of naar info@vivantes.nl.

Meer weten?
Meer informatie over de cliëntenraad en de vacatures vindt u op www.vivan-
tes.nl/cliëntenraad. U kunt ook contact opnemen met de heer Math Habets, 
lid centrale cliëntenraad. Dat kan via e-mail mcj.habets@home.nl of via het 
secretariaat van de cliëntenraad T 046-411 35 00.

www.vivantes.nl
Leden van de centrale cliëntenraad van Vivantes.
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    F: 046-4361480                     E: www.totalprojectcare.nl          I: info@totalprojectcare.nl 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Legionellapreventie

 

 Dé specialist in 
Legionellapreventie 

 
Installatie                    
en beheer “Totaal concept, voor ouderen en mensen met een beperking,

op het gebied van kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste.”

Met meer dan 40 vestigingen in
Nederland en België

Uw perfecte partner in de zorg!

Salon Bertine B.V. | Nijverheidsweg 20 6171 AZ Stein | +31 (0)46 436 12 00

info@salonbertine.nl info@salonbertine.be | www.salonbertine.nl

SVH Meesterkok Anton Dijk ontwikkelt modulair culinair systeem voor zorg

Care à la Carte combineert creativiteit 
en efficiency met keuzevrijheid

www.carealacarte.com

Wat is de grootste uitdaging voor de culinaire gast-
vrijheidszorg? Het tegelijkertijd verhogen van de 
kwaliteit en het verlagen van de kosten. Onmo-
gelijk? Niet volgens SVH meesterkok Anton Dijk. 
SmartCuisine biedt kok en klant meer kwaliteit en 
keuzevrijheid tegen lagere kosten. 

Dijk staat bekend als gepassioneerd cuisinier en ras-
echte horecaondernemer. Dijk vertelt dat hij al jaren 
op zoek is naar antwoorden op één vraag: Hoe kun je 
met behoud van kwaliteit in de keuken de rentabiliteit 

verhogen? Dijk weet als geen ander dat de meesten 
van zijn collega’s primair door creativiteit gemotiveerd 
worden. ‘Koks houden niet van administratie’, zegt hij. 

Baas in eigen keuken
‘Bij de ontwikkeling van Care à la Carte is mijn focus 
geweest: Waarom zou een collega dit gebruiken? Wat 
is het minimum aan administratie dat een kok interes-
sant vindt? Precies. Zijn recepten!’ Laat de kok zijn re-
cepten invoeren en gebruiken, Care à la Carte houdt 
de voorraden bij, berekent het verbruik en doet be-
stellingen. Met als resultaat dat een kok voortdurend 
inzicht heeft in de kostprijs van zijn gerechten, dat de 
logistiek op orde is, zonder dat hij daarvoor een apar-
te administratie hoeft bij te houden. Hij voegt toe dat 
hij de kookmethode CuisinEco ontwikkeld heeft, die 
minder handelingen vereist, een efficiëntere doorgifte 
van gerechten bewerkstelligt en uitgaat van de mo-
dernste kook- en bewaartechnieken. ‘Dus CuisinEco 
past heel goed bij Care à la Carte’, benadrukt Dijk. Dat 
geldt net zo zeer voor de fysieke keuken waarin dit al-
lemaal plaats vindt: het derde belangrijke onderdeel 
van een efficiëntere keuken. Je kunt Care à la Carte 
bijvoorbeeld gebruiken in je bestaande keuken of je 
kunt een nieuwe keuken.

Strategische keuze
De basisinvestering voor Care à la Carte-software kan 
binnen zes tot twaalf maanden terugverdiend worden. 
Essentieel is dat het management van de keuken en 
de zorginstelling samen bepalen welk concept gast-
vrijheidskeuken zij willen bieden aan hun cliënten. 
Dijk: ‘Zorg er voor dat je je culinaire marketingconcept 
vaststelt en stem vervolgens je keuzes daarop af. Die 
strategische positionering kan niemand voor je bepa-
len. Wat we merken is dat zorginstellingen samen met 
hun hoofd voeding en/of chef-kok in hoge mate gefo-
cust zijn op die gastvrijheidskeuken van de toekomst, 
waar kwaliteit en kostenbeheersing samengaan. Care 
à la Carte samen met de andere componenten maakt 
een snelle terugverdientijd haalbaar!’
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Colofon
De ouderenzorg zit midden in een belangrijk 
veranderproces: het aantal ouderen met een 
zware zorgvraag stijgt, terwijl de overheid fors 
wil bezuinigen op zorgkosten. Kortom: we 
moeten méér doen met minder geld. Dé op-
lossing voor dit probleem luidt: zorgvernieu-
wing. John Stegerman, bestuursvoorzitter van 
Vivantes, legt uit hoe innovatieve zorgtechniek 
ons helpt om ook in de toekomst optimale 
kwaliteit te kunnen leveren. 

“Als je niet oplet, leidt ‘minder geld’ uiteindelijk tot ‘min-
der zorgkwaliteit’. Ambitieus als we zijn, doen we er alles 
aan om dat te voorkomen. Die kwaliteit moet maximaal 
blijven. Liefst zoveel mogelijk op maat; passend bij de 
wensen en behoeften van onze cliënten. En dus blijven we 
voortdurend met de cliënt en zijn mantelzorgers in dia-
loog over de zorg die nodig is en over de manier waarop 
die zorg het best geleverd kan worden. Om kwalitatief 
hoogwaardig maatwerk te kunnen leveren tegen lagere 
kosten, moeten we doelmatiger werken. En dus investeren 
we in een nieuwe werkwijze waarbij onze zorgmedewer-
kers sneller en beter hun werk kunnen doen. Zorgtechno-
logie is een belangrijk hulpmiddel om dat doel te bereiken. 
Natuurlijk kost technologie geld, maar het bespaart ons 
ook veel tijd – en dus geld – en helpt ons op die manier 
om financieel gezond te blijven.”

Interactieve beeldschermen
“In ons zorgcentrum La Famille in Elsloo hebben we voor 
het eerst gebruik gemaakt van de nieuwste zorgtechno-
logie. Elk verpleeghuisappartement is uitgerust met een 
interactief aanraakscherm waarmee de cliënt makkelijk 
contact legt met de zorgmedewerker, deuren opent, het 
zonnescherm bedient en verlichting aan of uit doet. Het 
beeldscherm helpt de cliënt dus om zelfstandiger te leven. 

En het helpt de medewerker om zorg op maat te leveren. 
Via het scherm heeft hij snel toegang tot het zorgleefplan 
met daarin de afspraken die we met de cliënt hebben ge-
maakt: handelingen die verricht moeten worden en bij-
zonderheden tijdens de dagelijkse verzorging. Dat soort 
gegevens hoeven we niet meer in tijdrovende overdrach-
ten aan elkaar door te geven. En de cliënt hoeft niet steeds 
opnieuw te vertellen hoe hij het liefst verzorgd wordt. We 
kennen met één druk op de knop al z’n voorkeuren. Hoe 
meer we over de cliënt weten, hoe beter we hem op maat 
kunnen bedienen. Zo verzamelen we in het dossier zoveel 
mogelijk informatie over persoonlijke interesses, cognitie-
ve vaardigheden en therapeutische doelen zodat we ook 
een activiteitenaanbod op maat kunnen samenstellen.”

Zorg Innovatie Atelier
“De interactieve beeldschermen die we nu in La Famille 
gebruiken, willen we op termijn ook graag gaan gebruiken 
in onze andere locaties, en in de zorgwoningen waar wij 
thuiszorg leveren. Maar we willen méér. De software die 
we nu op de beeldschermen gebruiken, is nog vrij nieuw 
en kan verder doorontwikkeld worden. Daar willen we 
onze leverancier SOLUZO graag bij helpen. Daarnaast 
zijn er ook andere technologische zorginnovaties te be-
denken die ons kunnen helpen om nog meer kwaliteit 
te leveren. We willen ondernemers, onderzoekers en on-
derwijsinstellingen de kans bieden om samen met ons 
nieuwe zorginnovaties te ontwikkelen. Door ze te vertel-
len en te laten zien waar wij in de zorg behoefte aan heb-
ben, kunnen zij werken aan innovaties waar wij écht iets 
aan hebben. Nieuwe ideeën kunnen ze vervolgens bij ons 
uittesten en verder verfijnen. In de Aelserhof bouwen we 
dit jaar nog een Zorg Innovatie Atelier waar we vanaf het 
najaar samen met acht partners gaan werken aan tech-
nologische zorginnovaties. Ik ben ervan overtuigd dat we 
dankzij deze belangrijke zorgvernieuwing op tijd klaar zijn 
voor de toekomst.”  

John Stegerman, Raad van Bestuur Vivantes

“Dankzij zorgvernieuwing op tijd klaar 
voor de toekomst”

De nieuwe generatie senioren staat open 
voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties.
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De mensen van Novicare Vitaal Thuis zorgen ervoor dat u zo 

lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Of u nu behandeling 

nodig hebt van een gespecialiseerde arts in ouderengenees-

kunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist 

of diëtist; al onze behandelaren komen aan huis. Zij zijn 

gespecialiseerd in revalidatie thuis en aandoeningen zoals 

dementie en parkinson. Door goede contacten met huisartsen 

en de thuiszorg is het mogelijk u optimaal thuis te ondersteunen.  

Novicare Vitaal Thuis is onderdeel van Novicare: www.novicare.nl

Voor veel ouderen lijkt het niet haalbaar om langer thuis te blijven 

wonen. Met de juiste ondersteuning is er echter veel mogelijk. 

langer 
vitaal 
thuis

www.vitaalthuis.nl

Herkent u zichzelf hierin of bent u bezorgd om uw partner of ouder?  
Bel ons dan:      0468 - 001 940. Wij bespreken graag vrijblijvend met u wat we voor u kunnen betekenen.

WAT IS WEHELPEN?

WeHelpen is er voor iedereen die een ander wil helpen of geholpen wil worden. Voor

mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen met een hulpvraag. Met het doen van boodschappen,

het uitlaten van de hond, vervoer naar het ziekenhuis of met het maaien van het gras en veel

meer. Op www.wehelpen.nl vindt u vast iemand die u wil helpen of kunt helpen.

Met WeHelpen organiseert u zelf hulp én kunt u anderen hulp aanbieden. Ook kunt u met

familie en vrienden de hulp voor een dierbare organiseren met de gedeelde online agenda.

RABOBANK WESTELIJKE MIJNSTREEK HELPT MEE

Rabobank Westelijke Mijnstreek helpt mee en biedt wehelpen.nl aan om samen zorg te dragen

voor een toekomst waarin we elkaar kunnen helpen op een nieuwe manier. Samen met u

willen wij het gebruik van wehelpen.nl tot een succes maken. De website maakt het mogelijk

dat u makkelijker hulp voor uzelf en uw dierbaren kunt organiseren. Meld u ook aan op

wehelpen.nl. Zo werken we samen aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend

is. Nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier.

HULP BIEDEN?

Ga naar www.wehelpen.nl en zie hoe u kunt helpen.

HULP VRAGEN?

Ga naar www.wehelpen.nl en stel uw hulpvraag.

Een aandeel in elkaar

wehelpen.nl

WeHelpen.nl

alle beetjes helpen


