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Nieuwsbrief Zorghuis Samen  

De eerste maand van 2021 is alweer voorbij,  de kou heeft zijn intrede 

gedaan met ’s nachts een aantal graden nachtvorst. Hier in Nederland 

hebben het afgelopen weekend mensen de schaatsen onder gebonden en 

hebben op een dun laagje natuurijs geschaatst. Krijgen we nog een echte 

winter ? ……..we wachten af. Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief met weer 

nieuwe informatie. Veel leesplezier ! 

 

Agenda 

De weekthema’s voor de komende weken : 

Week 5 : handwerken  

Week 6 : liefde / 14 februari Valentijnsdag 

Week 7 : Groningse taal 

Week 8 : winterdieren 

Week 9 : complimenten 

 

In deze weken passen we de activiteiten aan, die bij het thema passen. 

 

Welkom 

Een welkom voor Mevr. Wilts, zij is bij ons komen wonen, we hopen dat ze 

zich thuis voelt bij Zorghuis Samen. Ze hoopt 14 februari haar verjaardag 

te vieren. 

 

Afscheid 

We moesten afscheid nemen van Mevr. Heemskerk,  

zij overleed op maandag 18 januari.  

We condoleren de nabestaanden en wensen hen 

sterkte toe om dit verlies te dragen. 
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Verjaardagen 

In februari hopen de volgende personen te verjaren :  

06 februari : Bettine Harkema  

11 februari : Anita Meulenkamp 

13 februari : Trijntje Meijer 

14 februari : Wilts - Wiegman 

17 februari : Mevr. Dijkstra 

 

In maart zijn jarig :  

04 maart : Suzanne Doornbos 

07 maart : Geert Wolfs 

08 maart : Dhr. Wieldraaijer en Mevr. Evers 

09 maart : Ada Okken (50 !!) en Jolanda Meijer 

23 maart : Klara Bont 

25 maart : Michelle van der Wind 

 

We wensen iedereen een fijne dag en een goed nieuw levensjaar toe.  

 

Audit  

Van 11 februari tot en met 11 maart vindt binnen Zorghuis Samen de audit 

plaats van PREZO Care. PREZO Care is een kwaliteitsmodel dat in alle 

sectoren van de langdurige zorg te gebruiken is, dus ook bij Zorghuis 

Samen. Dit kwaliteitsmodel gaat namelijk uit van de universele waarden in 

de zorg. Met PREZO Care wordt gewerkt aan kwaliteit aan de hand van de 

verhalen uit de alledaagse praktijk. Verhalen van onze zorgvragers, maar 

ook hun naasten, de zorgprofessionals, vrijwilligers, collega’s van de 

ondersteunende diensten en bestuurders, iedereen die betrokken is bij de 

zorg- of dienstverlening van onze zorgvragers. 
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Familieraad 

Op 18 januari hebben we overleg gehad en de notulen van deze 

vergadering zijn, als u deze wilt lezen, op te vragen bij Sylvia Wolfs. 

In de centrale hal staat een brievenbus waar u uw vragen en/of 

opmerkingen voor de familieraad in kunt deponeren.  

 

Bezoek aan Zorghuis Samen 

We vinden het fijn als de zorgvragers bezoek krijgen, maar door de 

coronamaatregels, moeten we onze houden aan de maatregels, die zijn 

aangescherpt : 

- Wilt u telefonisch een afspraak maken, als u op bezoek komt ? 

  ( we hanteren 1 bezoek per tijdstip) 

- Alleen betrokkenen (kinderen en aanhang / vertegenwoordiger) van de    

  zorgvrager mogen op bezoek komen. 

- Per zorgvrager mag er 1 persoon per dag op bezoek komen. 

- Voordat u Zorghuis Samen binnen gaat, graag uw handen desinfecteren     

  en een mondkapje dragen, het mondkapje mag alleen af als u iets wilt  

  eten of drinken. 

- In de privéruimte vult u samen een collega de vragenlijst in en wordt uw  

  temperatuur gecontroleerd. 

- U houdt 1,5 meter afstand  

 

- U gaat met de zorgvrager naar een aparte ruimte, zijn/haar kamer of de     

  dagbelevingsruimte, daar kunt uzelf koffie en thee maken. 

 

Zijn er vragen of opmerkingen, laat het ons weten ! 
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Terugblik 

Verschillende thema’s kwamen aan bod in de maand januari : veul zeeg’n, 

winterse lekkernijen, puzzelen en een gedichtenweek, waar de zorgvragers 

zelf een gedicht hebben geschreven.                                                         

Tijdens de week van de winterse lekkernijen stelden we, met onze 

zorgvragers, het weekmenu samen en daar ontbraken natuurlijk de 

stamppot, poffert en de snert niet op. We hebben heerlijk gegeten !! 

Daarna volgde de puzzelweek, we maakten kruiswoordpuzzels, 

woordzoekers maar ook de legpuzzels kwamen op tafel.  

We maakten er zelf ook een paar. Ook kwam de sjoelbak weer op tafel ! 

Een gezellige week, waar we met elkaar van hebben genoten. 
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Week 4 was de week van de gedichten : We maakten met onze zorgvragers 

onderstaand gedicht. Elke zorgvrager “schreef” mee :  

 

Als we allemaal samen overweg kunnen, dan gaat alles lukken  
(Mevr. Potze) 

Elkaar helpen vind ik belangrijk.  

Als dat gebeurt ben ik de koning te rijk 
(Dhr. Sonderman) 

Met elkaar samen, kunnen we heel veel dingen beamem. 
(Mevr. Meems) 

Alleen is maar alleen, maar soms is alleen een blok aan je been 
(Dhr. Bontjer) 

Niet teveel drukte in het samenzijn, want overzicht vind ik fijn 
(Mevr. Smid) 

Een autoritje samen is wel iets waarmee ik mij kan vermaken 
(Dhr. Wieldraaijer) 

Samen met mijn dochter vind ik heel fijn,  

ik zou niet weten wat ik zonder haar zou zijn. 
(Mevr. Dijkstra) 

Elkaar helpen, waar nodig moet goed komen, 

als we allen ten samen komen 
(Mevr. Pronk) 

Zovelen gezichten en dan vragen ze mij te dichten 
(Mevr. Wever) 

Samen elkaar helpen is het idee,  

maar elkaar laten zitten vind ik niet oké 
(Mevr. Luchtenberg) 

Samen zijn, vind ik zo ontzettend fijn,  

dat doe ik liever dan alleen te zijn. 
(Mevr. Evers) 

Ik ben niet zo’n goede dichter, maar heb gelukkig wel twee wichter 

Mijn dochters zijn twee lieve meiden, in goede en slechte tijden 

(Mevr. de Vries) 

Gezelligheid kent geen tijd 
(Mevr. Kip) 
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Tevredenheidsonderzoek 

Bedankt voor het invullen van het tevredenheidsonderzoek. Door uw 

feedback kunnen wij de zorg van onze zorgvragers continu verbeteren.  

Hieronder vindt u het gemiddelde resultaat :  

 

Resultaat tevredenheidsonderzoek zorgvragers wonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat tevredenheidsonderzoek betrokkenen zorgvragers wonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compassie 8.0 

Uniek zijn 8.1 

Autonomie 7.7 

Zingeving 8.2 

Zinvolle tijdsbesteding 7.8 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 7.6 

Wooncomfort 8.2 

  

Gemiddelde cijfer  7.9 

Compassie 7.6 

Uniek zijn 7.5 

Autonomie 7.4 

Zingeving 7.0 

Zinvolle tijdsbesteding 6.9 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 7.5 

Wooncomfort 8.1 

  

Gemiddelde cijfer  7.4 
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Even voorstellen 

Ik ben gevraagd om mij te introduceren als nieuwe collega van Zorghuis 

Samen. Mijn naam is Henriët Stubbe, ben 58 jaar oud, getrouwd, drie  

kinderen en heb een kleinzoon van twee jaar. Ik woon in Vlagtwedde, maar 

wel in het veld. We houden van dieren, rust en ruimte. We hebben twee 

paarden, vier honden, vier fretten, een grote vijver met vissen, een 

valkparkiet en heel veel muizen overal. In 1980 ben ik de verpleging 

ingegaan. Ik ben psychiatrisch verpleegkundige en heb daarna mijn 

Management opleiding en HBO Hogere Bedrijfskunde behaald. Daarnaast 

heb ik allerlei interne opleidingen/cursussen gevolgd. Ongeveer 15 jaren 

ben ik leidinggevende geweest van een Beschermde woonvorm, open 

opname kliniek en later ook van een gesloten kliniek van Lentis. Ondanks 

dat ik leidinggevende was ben ik altijd blijven meewerken op alle 

afdelingen. Mijn hart ligt namelijk meer bij de cliënt dan bij de 

bedrijfsvoering. Alhoewel ik het laatste wel met veel plezier heb gedaan, 

maar door allerlei druk van de leiding van “boven” en de Zorgverzekeraars 

had ik het gevoel dat ik alleen maar bezig was met afvinken van lijstjes om 

te zorgen dat we elk jaar onze certificering gingen halen. Dit druiste zo 

tegen mijn gevoel in dat ik van het ene moment op de andere mijn functie 

heb neergelegd. Op verzoek ben ik nog 20 uur per week blijven werken om 

een project af te maken. Daarnaast had ik mijn eigen psychiatrisch 

zorgbureau de Kariët (ben ik in 2011 mee gestart tot heden) en 20 uur bij 

Buurtzorg Vlagtwedde en later Buurtzorg Sellingen voor 28 uur. Eigenlijk 

wilde ik wel meer voor mijn eigen bedrijf gaan werken. Bij Buurtzorg 

Sellingen kon ik geen klein contractje krijgen zodat ik voor 8 uur bij 

Allerzorg in Veendam en Hoogezand ben gaan werken. Ondertussen kreeg 

ik zelf meer eigen cliënten. Aangezien Allerzorg totaal niet paste bij mijn 

denken en handelen ben ik al gauw op zoek gegaan naar een andere 

organisatie die beter bij mij past. Totaal onverwachts kwam ik via-via 

achter het bestaan van Zorghuis Samen. Ik heb de site bekeken en laten ze 

nu net een verpleegkundige vragen! Het sprak me gelijk aan. Ik heb gebeld 

met een collega(helaas weet ik niet meer wie dit was) om wat info te 

vragen. Vanaf dit moment was ik verkocht. Ik heb een brief geschreven en 

werd uitgenodigd voor een gesprek. Dit was voor mij een gesprek dat 

klikte en paste bij mijn wensen en verwachtingen. Vanaf mijn eerste 

werkdag tot op heden ben ik terecht gekomen in een warm bad. Fijne 

bewoners (ik moet zorgvragers zeggen maar dit vind ik zo klinisch 

klinken…) en prettige collegae 


