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Nieuwsbrief Zorghuis Samen  

Een nieuwe nieuwsbrief van Zorghuis Samen, u leest  

over wat er de afgelopen maand is gebeurd en wat er de komende maand 

gaat gebeuren. De lente heeft nu toch echt zijn intrede gedaan, de zon 

heeft zich al goed laten zien, de temperatuur gaat omhoog, de bomen 

kleuren groen...fijn dat we weer buiten kunnen genieten van al dat moois ! 

Veel leesplezier en puzzelplezier! 

 

Agenda 

De weekthema’s voor de komende weken : 

Week 23 Week van de complimenten 

Week 24 Week van het EK 

Week 25 Week van de zomer 

Week 26      Bloemenweek 

Week 27      Week van de muziek  

 

In deze weken passen we de activiteiten aan, 

die bij het thema passen. 
 

Verjaardagen 

In juni zijn jarig :  

08 juni : Annette Greve ( alsnog van harte met je verjaardag ) 

13 juni : Anke Wolfs 

 

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

 

Dagbeleving  

De dagbeleving is vanaf gelopen 31 mei weer terug op locatie. Wat fijn om 

de andere zorgvragers weer terug te zien! De dagbelevingsruimte is van 

maandag tot en met vrijdag niet beschikbaar om samen met uw 

zorgvrager te gebruiken tijdens uw bezoek. In de avonduren en het 

weekend kunt u hier gebruik van maken.  
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Ik ben-boek 

Voor alle zorgvragers staat in de privéruimte  

boven de postvakjes een “Ik ben boek”, de vraag is om deze mee te 

nemen naar huis en deze in te vullen en eventueel aan te vullen met 

het levensverhaal van de zorgvragers met zoveel mogelijk foto’s. 

 

Audit 

De auditperiode is achter de rug, die op 21 mei startte met een waarde-

dialoog, waar 12 betrokkenen in gesprek zijn geweest met de kernauditor. 

Er zijn observaties uitgevoerd door de kernauditor en een zorgaanbieder 

vanuit het lerend netwerk. Donderdag 27 mei was het verhalenspoor en 

het documentatiespoor, de auditor een gesprek heeft daarbij alle 

documentatie ten aanzien van de wet en regelgeving ingezien en 

gesprekken gevoerd met verschillende personen , die te maken hebben 

met de zorg. De laatste auditactiviteit is opnieuw een groepsgesprek, de 

bevindingendialoog, die heeft afgelopen dinsdag, 8 juni, plaats gevonden. 

In dit groepsgesprek bespraken we wat er zoal aan verhalen is opgehaald 

tijdens de audit. De bevindingen werden terug gekoppeld aan de 

betrokkenen en zullen doorgegeven worden aan Perspekt, het 

kwaliteitsinstituut in de zorg. Zij beoordelen of Zorghuis Samen in 

aanmerking komt voor een keurmerk en aan welke punten nog aandacht 

besteed moet worden. We hopen u snel het resultaat met u te kunnen 

delen.  

 

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 

versoepeld, de bezoekers :  

- Zijn welkom op afspraak en niet met meer dan 2 personen per    

  zorgvrager 

- Temperaturen zichzelf thuis voor bezoek 

- Zijn alleen welkom in de dagbelevingsruimte (zie kopje dagbeleving) of op    

  de eigen kamer van de  zorgvrager 
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- Kunnen zoals nu aanbellen bij de privé ruimte, daar zal het check-in    

  gesprek plaats vinden 

- Er is een bel aanwezig in de ruimte waarmee 

  de verzorging opgeroepen kan worden 

- Zijn verplicht bij de aanvang van het bezoek aan Zorghuis Samen een   

  mondkapje te dragen. U mag het mondkapje afdoen als u samen met de   

  zorgvrager alleen op haar/zijn kamer bent.  

- Desinfecteren de handen bij binnenkomst 

- Zorgvrager wordt door het personeel opgehaald 

- Er moet minimaal anderhalve meter afstand in acht worden genomen 

- Het bezoek voorziet zichzelf van koffie en/of thee,  

- Er kan gebruik worden gemaakt van het bezoekerstoilet, na gebruik dit               

  graag even doorgeven aan een personeelslid, zodat deze het toilet kan     

  desinfecteren.  De sleutel van het toilet hangt aan de trap.                               

 
Zijn er vragen of opmerkingen, laat het ons weten ! 

 

Donatie Beleeftv 

In de hal van Zorghuis Samen staat een donatiekoker waar u kunt zien 

hoever het staat met de donatie.  

Als u ook iets wilt geven voor de Beleeftv, dan kunt u uw donatie 

overmaken op rekeningnummer NL66RABO0171992962  t.a.v. Zorghuis 

Samen o.v.m. Beleeftv. U mag ook een bijdrage in de brievenbus doen bij 

de ingang van het Zorghuis.   

We zijn dankbaar voor de giften, die we hebben gekregen, de donatiestand 

staat nu op € 3100,00 
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Post van de Koning 
Eind april stopten we een grote envelop in de 

brievenbus met daarin de gelukwensen van Zorghuis Samen aan de 

Koning. De Koning heeft het zeer gewaardeerd en stuurde ons een 

bedankje terug….is dat niet fantastisch ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rebus 

 

 

 

 



  Nieuwsbrief mei / juni 2021 

Familieraad 

Hallo allemaal, 

Inmiddels is de familieraad een aantal keren (online) bij elkaar geweest. In 

dit overleg komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor 

zorgvragers en hun verwanten. 

Op dit moment zijn vooral de corona maatregelen een belangrijk punt. 

Gelukkig gaat het de goede kant op omdat inmiddels een groot deel van 

zorgvragers en verleners maar ook verwanten zijn ingeënt. 

In het laatste overleg van 10 mei is o.a. het volgende aan de orde geweest: 

 

-Beleef TV 

Er wordt gespaard voor een beleef TV. De kosten zijn ongeveer € 8000,- 

De familieraad geeft iedereen in overweging een deel van het 

verantwoordingsvrij PGB budget van de zorgvrager (moet wel worden 

aangevraagd) te schenken voor de beleef TV. Het staat iedereen natuurlijk 

vrij om dat wel of niet te doen.  

-Giften potje voor Alzheimer.  

-Terugkeer dagbeleving op locatie Jabbingelaan vanaf 1 juni 

-Tevredenheidsonderzoek 

-Werkdruk 

-Jaarverslag 

-Audit t.b.v. certificering kwaliteit volgens PREZO.  

  

Als er vragen en/of opmerkingen zijn neem dan gerust contact op met ons. 

Dat mag ook via het postvakje ‘familieraad’ in de privéruimte. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ina Bont, Johan Bontjer, Menno Meems 
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Terugblik 

We hebben weer een fijne maand achter de rug  

met verschillende activiteiten aangepast aan het weekthema : 

Op maandagmiddag is er wekelijks het handwerken, woensdagmiddag is 

er de gelegenheid om deel te nemen aan Namasté. 

In de week met het thema Groningen mocht het Gronings Volkslied niet  

ontbreken. Ook speelden we bingo in het Gronings. 

 

In de week van de familie verscheen er een familieboom in de hal van het 

zorghuis. De betrokkenen van de zorgvragers zijn bevraagd om wensen en 

foto’s te bezorgen en daar is gehoor aan gegeven…fantastisch !! Er komen 

verhalen naar boven bij het zien van de foto’s. De zorgvragers lopen 

regelmatig naar de boom, daarom blijft de boom nog even staan. De foto’s  

en wensen zullen daarna aan de zorgvrager gegeven worden.  
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Gedicht 

 

 


