Hier gaan we
voor in 2019-2021

Zorg vanuit het hart
Hier gaan we voor in 2019-2021
Zorg- en Wooncentrum De Haven is voortdurend in ontwikkeling, ook de komende jaren hebben we veel plannen.
Waar staat De Haven voor? Waar werken we aan? En wat
kunt u de komende tijd van ons verwachten? U leest er alles
over in deze brochure.

Zorg vanuit het hart

Oud worden in eigen dorp, dat is de wens van veel ouderen. Zorg- en Wooncentrum De Haven verleent zorg, welzijn en aanvullende diensten aan ouderen uit de gemeente Bunschoten. In ons verpleeghuis in hartje Bunschoten
bieden we een beschermde woon- en leefomgeving voor
wie meer ondersteuning nodig heeft.
We zien het als Bijbelse opdracht om elkaar
lief te hebben. Bij De Haven staat de cliënt
centraal en wordt liefdevol gezorgd.

De Haven is…
Professioneel
De Haven biedt professionele zorg en diensten aan ouderen
in Bunschoten. We kijken voortdurend hoe we de kwaliteit
van leven kunnen handhaven of zelfs verhogen. Er is veel
specialistische kennis in huis die op maat wordt ingezet,
denk bijvoorbeeld aan de wondverpleegkundige, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie of onze behandelaren
zoals de psycholoog, de fysiotherapeut en specialist ouderengeneeskunde.
Gastvrij
De Haven moet een veilige plek zijn voor cliënten, medewerkers en dorpsgenoten. We streven ernaar dat mensen zich
hier thuis voelen. Een open en gastvrije houding, oprechte
betrokkenheid en aandacht voor elkaar dragen hier aan bij.
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Verbindend
De Haven heeft een verbindende rol in Bunschoten. Om de
zelfredzaamheid van oudere mensen te bevorderen, is verbinding met anderen vaak nodig. Daarom onderzoeken we
wat de wensen en behoeften zijn.
Ondernemend
De Haven is in beweging. De zorg, activiteiten en woon- en
leefomgeving stemmen we af op de wensen en behoeften
van ouderen. Tegelijk spelen we in op de ontwikkelingen
binnen de zorgmarkt. We zoeken actief de samenwerking
met andere lokale organisaties.
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Luxe appartementen

Behandeldienst en -praktijk
Seniorenwoningen
via woningstichting

Brasserie
Palliatief
terminale zorg

Beleeftuin

Elburg

De Boerderij
Eerstelijnsverblijf

Marken

Kampen

Kleinschalig
wonen

Volendam

Seniorenwoningen
Makkum

Urk
Hindeloopen

Stavoren

Virtuele rondleiding De Haven

Zorg- en Wooncentrum De Haven heeft zich in korte tijd
sterk ontwikkeld. Er is geïnvesteerd in duurzame energiezuinige woongebouwen, we verwelkomen nieuwe
doelgroepen en zijn mooie samenwerkingen aangegaan. Dit allemaal om aan de verschillende zorg- en
woonwensen van ouderen in Bunschoten te voldoen.
Deze virtuele rondleiding geeft een helder beeld van
wat er zich afspeelt in De Haven én wat u in de toekomst
kunt verwachten.
Vervolg zie pagina 6-7

Harlingen

Stichting Sprank

Luxe appartementen

Zestien luxe appartementen op de derde en vierde verdieping van Zorg- en Wooncentrum De Haven. Om hiervoor in
aanmerking te komen is een zorgindicatie nodig.
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Behandeldienst en -praktijk

Behandeldienst De Haven geeft extra ondersteuning
aan bewoners van De Haven. We hebben veel specialistische
kennis in huis. Behandelpraktijk De Haven is er voor ouderen
die nog thuis wonen.
De Boerderij

Hier start in 2019 een kleinschalige woongroep voor mensen
met een verstandelijke beperking en dementie. Dit doen we
in samenwerking met Stichting Sprank.
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Brasserie

Brasserie De Haven: een plek waar jong en oud,
mantelzorger en bewoner, dorpsbewoners en medewerkers
elkaar ontmoeten.
Kleinschalig wonen

In deze twee gebouwen - die verbonden zijn aan het hoofdgebouw - is plek voor 64 ouderen met dementie. Zij wonen
daar in kleinschalige woongroepen met ongeveer 8 bewoners op een groep.
Beleeftuin
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Virtuele rondleiding De Haven

19

In 2021 willen we een dementievriendelijke organisatie zijn. De beleeftuin is een veilige dementievriendelijke tuin
met zintuigprikkelende belevenissen. Ouderen met dementie voelen zich er thuis en weten de weg te vinden.
Seniorenwoningen Marken en Hindeloopen

Eerstelijnsverblijf

Soms zijn mensen tijdelijk afhankelijk van zorg, in 2020 beschikken we over 8-16 plaatsen binnen de Eerstelijnsverblijf.
Denk aan: revalidatie, respijtzorg en palliatieve zorg.
Palliatief terminale zorg

Voor mensen met een korte levensverwachting zijn er in
2020 enkele comfortkamers, zodat we de cliënten optimaal
palliatieve zorg kunnen verlenen. Deze comfortkamers zijn
bedoeld voor cliënten die woonachtig zijn buiten De Haven.
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Seniorenwoningen voor ouderen in gemeente Bunschoten.
Ouderen met zorgindicatie krijgen voorrang.
Stichting Sprank

Stichting Sprank huurt deze gebouwen voor 42 mensen met
een verstandelijke beperking.
Seniorenwoningen via woningstichting

Deze seniorenwoningen zijn te huur via woningcorporatie
‘het Gooi en Omstreken’. Er geldt een wachttijd voor deze
woningen.
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De kracht van
de Haven
Hartje Bunschoten
Zorg- en Wooncentrum De Haven ligt in hartje
Bunschoten en vrijwel alle cliënten en
medewerkers komen hier vandaan.
Samenwerken
We voelen ons nauw verbonden met onze
omgeving en werken veel samen met kerken
en vrijwilligers in het dorp. Daarnaast zijn
we betrokken bij plaatselijke activiteiten.

Dementie
Het aantal woongroepen voor ouderen
met dementie neemt toe. We willen de
kennis van medewerkers en dorpsgenoten
vergroten als het gaat om dementie. Daarom worden er scholings- en trainingsprogramma’s aangeboden. (Pagina 16-18)

Persoonlijke kennismaking
We willen onze cliënten leren kennen, daarom is er altijd een uitgebreide kennismaking voordat een
cliënt bij ons komt wonen.

Zorgleefplan
Bij het leveren van zorg staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Deze staan in het Zorgleefplan.
Met dit als uitgangspunt overleggen
en evalueren zorgprofessionals met
regelmaat over de juiste aanpak.

Tevreden cliënten
en medewerkers
De cliënt wil ruimte voor een eigen

Financieel
Dankzij onze goede financiële positie
zijn we in staat om met de bank afspra-

leven en medewerkers wensen
ruimte voor hun vak. Hier is aandacht
voor bij De Haven. De meeste medewerkers bevelen De Haven aan
Ook werken bij
als goede werkgever. Tevreden
De Haven?
Kijk dan op:
medewerkers zorgen voor tewww.werkenbijdehaven.nu
vreden cliënten.
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Eigen regie en vrijheid
We willen dat onze cliënten zo lang mogelijk de regie en
hun eigen vrijheid behouden. Daarom investeren we in
moderne technische hulpmiddelen zoals smartphones, tablets, domotica en oproepsystemen. Tegelijk
kunnen we hierdoor ons personeel efficiënter
inzetten en verbetert de kwaliteit van zorg.

ken te maken over de financiering van
de nieuwbouw. Het eigen vermogen en
het financieel rendement wordt aangewend om blijvend te vernieuwen. Het
kwaliteitsbudget wordt gebruikt om de
zorg voortdurend te verbeteren.
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De Haven in beweging
De Haven in beweging

De maatschappij is voortdurend in ontwikkeling, De Haven
beweegt daarin mee. Het aantal ouderen neemt toe en
ouderen blijven langer thuis wonen. Om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen, investeren we in nieuwe
medewerkers en de Wijkverpleging. Alles met als doel om
nog beter voor onze cliënten te kunnen zorgen, zowel in de
eigen gebouwen als bij de cliënt thuis.

Voor 2019-2021 zetten we in op:
Een dementievriendelijke omgeving.

Gevarieerde woonvormen.

Professionaliseren, groeien en
specialiseren in wijkgerichte zorg.

In 2016-2018 hebben we geïnvesteerd in:
• Verbeteren en professionaliseren kwaliteit van zorg.
• Het aannemen van nieuwe medewerkers (van 170 naar
210 medewerkers).
• Deskundigheid personeel en vrijwilligers door bijscholing
en opleidingen.
• Gastvrijheid, door de nieuwe entree en de Brasserie voelen mensen zich meer thuis.
• Nieuwbouw, er zijn acht gebouwen bij gekomen.
De komende jaren wordt de bouw afgerond.
• In het nieuwe plan bouwen we verder op wat in de
achterliggende jaren bereikt hebben.
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Meer samenhang tussen zorg,
wonen, welzijn en behandeling.
Personeelsgroei
De komende jaren willen we uitbreiden
met 130 medewerkers, een uitdaging
gezien het grote tekort aan medewerkers
in de zorg. Naast verpleegkundigen en
verzorgenden trekken we ook een vrijwilligerscoördinator, begeleider Brasserie en
Beleeftuin, mantelzorgconsulent en muziektherapeut aan.

11

Paul en Martin

Zorg vanuit het hart
Paul is bestuurder en Martin zorgmanager bij Zorg- en
Wooncentrum De Haven. Allebei dragen ze een grote
verantwoordelijkheid als het gaat over het beleid, de
kwaliteit van zorg en het welzijn van medewerkers,
bewoners en ouderen in de gemeente Bunschoten.
“De focus ligt bij ons altijd op de zorg voor de cliënt.”
Waarom vinden de mannen dit zo belangrijk? En hoe
denken ze dat te bereiken? Een openhartig gesprek
met Paul en Martin.

Thuis voelen

“Zeventien jaar geleden zette ik de stap van het bedrijfsleven naar de non-profit sector”, begint Paul te
vertellen. “Vanuit mijn christelijke overtuiging verlangde ik ernaar meer te doen voor de medemens. Ik
voelde me direct thuis in de zorg.” Ook Martin werkt
alweer 6,5 jaar bij De Haven. “Het sprak me direct aan
dat het bij De Haven gaat om de cliënt. Dat past bij
hoe ik in het leven wil staan, ik wil er zijn voor de ander. Iedere medewerker hier heeft de cliënt voor ogen,
of je nu werkt in de zorg of op kantoor een functie vervult. Bij elk nieuw voorstel vragen we ons af: wat gaat
de cliënt ervan merken? Het is mijn doel dat cliënten
en ook medewerkers tevreden zijn.”
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Paul en Martin

Zorg vanuit het hart
Sfeer proeven

Paul deelt die mening: “Ik hoop dat cliënten en medewerkers
ervaren dat ze altijd bij me binnen kunnen stappen. Daarom heb ik de deur ook open staan.” “Ik probeer regelmatig
bij mensen aan te schuiven in de pauze en ga langs bij de
afdelingen”, vult Martin aan. “Zo proef ik de sfeer, ik voel aan
wat er niet goed zit en ik houd ook nog eens feeling met het
werkveld. Heel waardevol.”

Recht voor zijn raap

Net zoals de inwoners uit Bunschoten-Spakenburg? Paul
lacht. “Ik hou van de mentaliteit hier: niet zeuren, hard werken en recht voor z’n raap. Dat zorgt voor openheid en duidelijkheid, als dit maar gebeurt uit respect voor de ander.”
Respect voor de ander, het leven en verantwoordelijk zijn
voor elkaar staan centraal bij De Haven. Paul legt uit waarom:
“Door met liefde om te zien naar onze naasten, volgen we
het voorbeeld van Christus.”
Dementievriendelijk

Aan het hart

“Ik heb diep respect voor de zorgmedewerkers”, vervolgt
Martin. “Ze lopen de benen uit het lijf voor de cliënt. Sommigen gaan hier heel ver in, ik besef dat dit ook een valkuil
kan zijn.” Paul deelt die zorg: “Het gaat me aan het hart als
iemand het werk niet meer kan uitvoeren vanwege overbelasting, gezondheid of ziekte. Ik zet dan alles op alles om een
goede plek binnen onze organisatie te vinden.”
Ontwikkeling

De Haven is voortdurend in ontwikkeling, Paul is trots op wat
er tot nu toe is bereikt. “De kwaliteit van zorg staat hier op
hoog niveau. Rondom elke cliënt staat een netwerk van professionals die gezamenlijk optrekken. We bezuinigen bewust
niet in de zorg op het welzijn van de cliënt. Door het compacte management hebben we kortere lijntjes en, nog veel
belangrijker, meer handen aan bed. En ja, dat betekent soms
wel dat we met de voeten in de modder staan.”
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“Ook als het gaat om ouderen met dementie”, zegt Martin.
“Juist deze cliënten moeten respectvol benaderd worden.
Als dit niet op een professionele wijze gebeurt, dan raakt
dat me. Mensen hebben ongewild deze ziekte,
het is belangrijk dat ze zich comfortabel,
gekend en gewaardeerd voelen. We
zetten in op verbetering van kwaliteit
van leven. Altijd.”

‘Iedere
medewerker
hier heeft de
en’
cliënt voor og
Martin Elbertsen,
zorgmanager
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Bente van der Lelij

‘Dementie maakt je heel kwetsbaar’

“Bij dementie verandert het gedrag vaak. Vroeger werd er
vaak gekozen voor een ‘gemakkelijke oplossing’, bijvoorbeeld door iemand die constant opstaat vast te zetten. Nu
kijken we veel verder en zoeken we naar de oorzaak van veranderd gedrag. Op welke prikkels reageert iemand? En wat
is de reden dat een persoon blijft opstaan? Dit kan bijvoorbeeld ook komen door een onderprikkeld brein. Regelmatig
hebben we hier gesprekken over met de cliënt, arts, zorgmedewerker, psycholoog en de familie.
Medicatie zetten we terughoudend in, ook hierdoor zie je op
veel fronten verbetering. Zo hebben we meerdere cliënten
met agressief gedrag gehad. Vaak speelt angst of onbegrip
een grote rol. Door hierop in te spelen en dit zo veel mogelijk te voorkomen zie je dat het agressieve gedrag vermindert
en er ruimte ontstaat voor een betere kwaliteit van leven.

Dementievriendelijk
Doordat er steeds meer ouderen zijn, zal het aantal mensen
met dementie toenemen. Zij moeten zich veilig voelen bij
De Haven en in het dorp. De beleeftuin, Brasserie De Haven en medewerkers spelen hier een belangrijke rol in. De
komende tijd maken we ons hard voor een dementievriendelijke omgeving.
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De Haven streeft ernaar om cliënten met dementie bewegingsvrijheid te bieden, waarbij aangesloten wordt bij hun
belevingswereld. Er komt een beleeftuin, een afgesloten tuin,
waar mensen met dementie toch veilig buiten kunnen zijn.
We zetten in op een ‘dementievriendelijk’ Zorg- en Wooncentrum en dorp.
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Bente van der Lelij

Omgaan met mensen met dementie vraagt om specifieke
kennis en vaardigheden; medewerkers en vrijwilligers worden hierin getraind. Ik hoop dat dementie genormaliseerd
wordt. Dat een dochter zonder gêne een bakje koffie kan
drinken in het dorp met haar moeder met dementie. Ook
hoop ik dat de ziekte sneller gesignaleerd wordt. Wat kun je
doen als je ziet dat je buurvrouw achteruit gaat? Veel ouderen zijn bang voor dementie, want dan ga je misschien
‘gekke dingen’ doen die niet bij je passen. Het maakt je heel
kwetsbaar, het is belangrijk dat iemand met dementie er nog
mag zijn. Dat je er niet meer toe doet, is heel erg. Mensen
voelen zich aangetast in hun waardigheid. Er zijn nog genoeg dingen die iemand met dementie wél kan.”
Bente van der Lelij, GZ-psycholoog en projectleider
‘De Haven dementievriendelijk’.

Situatie Beleeftuin
mei 2019
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Medio 2019 is de Beleeftuin op het binnenterrein
van De Haven gereed. De eerste contouren worden
langzaam zichtbaar. De tuin is straks een groene oase
in het midden van De Haven, waar bloemen, planten en
dieren een plek krijgen. Cliënten kunnen wandelen,
gebruik maken van zintuigprikkelende elementen,
in de tuin werken en genieten van de buitenlucht.
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Mevrouw Heuveling

Eipke van der Veen-Kok

‘Ik zou niet ergens anders willen zitten’

“Ik woon nu anderhalf jaar in Zorg- en Wooncentrum De Haven.
Twee jaar terug kreeg ik onverwacht een black-out, ik kon me
niet verstaanbaar maken en het leven interesseerde me niet
meer. Het bleek dementie te zijn. Sommige mensen durfden
niet meer met me te praten, omdat ik zo was veranderd. Ik besefte alles om me heen zo goed, maar kon me niet meer uiten.
Dit was het meest pijnlijk.
Dankzij de liefdevolle zorg van de medewerkers in De Haven
gaat het een stuk beter. Ze voelen me aan en er zijn mooie
gesprekken. Mijn man komt iedere avond langs. We doen een
spelletje of drinken samen een advocaatje in de Brasserie. Maar
dan komt altijd weer het moment dat hij naar huis gaat. Wat
zou ik graag met hem mee gaan… Toch weet ik dat
ik hier goed zit; De Haven is een fijne plek, ik
zou niet ergens anders willen zitten.”
Mevrouw Heuveling (84 jaar)

’Mijn moeder zou de beleeftuin geweldig vinden’

“Mijn moeder (84) heeft de ziekte van Alzheimer. Haar situatie verslechterde snel na de diagnose, ze kwam terecht op
de gesloten afdeling van Zorg- en Wooncentrum De Haven.
Mijn moeder wordt daar betrokken bij allerlei huishoudelijke taken, ik zie dat ze ervan geniet. Vroeger kwam ze graag
buiten, nog even en dan kan ze rondlopen en genieten van
de mooie bloemen in de beleeftuin. Wat zou het fijn zijn als
ze dat nog mag meemaken.
Ik kan geen echte gesprekken meer voeren met mijn moeder, maar we maken wel contact: fysiek, met woorden of een
lach. Soms ben ik wel benieuwd wat er allemaal door haar
heen gaat, er zijn vast dingen die ze nog wel begrijpt. Mijn
moeder heeft een mooi liefdevol leven gehad
en heeft dat ook nu nog. Bij De Haven geven ze echte liefde en leven ze oprecht
mee. De medewerkers van de zorg
laten me zien dat werken in de
zorg meer dan een beroep is:
het moet je hart hebben.”
Eipke Van der Veen-Kok (48)

et
‘Ik kon me ni
meer uiten’
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‘Werken in de
zorg moet je
hart hebben’
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Woon- en zorgappartementen
Doordat ouderen langer thuis wonen, moet wonen met zorg
anders georganiseerd worden. Er is een toenemende behoefte aan gevarieerde woonvormen, zodat de cliënt zorg
op maat kan krijgen.
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In 2021 zijn de groepswoningen voor ouderen met dementie, de seniorenwoningen, luxe appartementen, beschut
wonen en de verschillende appartementen in het hoofdgebouw volledig in gebruik.
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Moeder en dochter

Interview met mevrouw Nagel en dochter Janina Veldhuizen

Mevrouw Nagel (94)

‘Dit is mijn dorp’

“Mijn hele leven woon ik al in Bunschoten-Spakenburg. Dit
is mijn dorp, hier hoor ik en hier wil ik blijven. Ik kan mezelf
hier geven, in een ander dorp zou ik me op de achtergrond
houden. Tot mijn 89e woonde ik op mezelf, nu woon ik in
De Haven. Ik ken hier veel mensen en andersom kennen veel
mensen mij. Dat is fijn. De zorg is hier heel goed, medewerkers komen vaak om het hoekje kijken hoe het met me gaat.
Ze zijn zo lief voor me! Er wordt hier ook veel georganiseerd,
het liefst doe ik mee met de quiz. Maar ik sport ook.”
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Dochter Janina Veldhuizen (54)

‘Hier knapte mijn moeder op’

“Mijn moeder moest erg wennen toen ze bij De Haven kwam.
Hiervoor zat ze tijdelijk in een ander zorgcentrum waar niet
goed voor haar werd gezorgd. Als kinderen waren we bezorgd of het wel goed met haar zou gaan, zo’n verhuizing is
erg aangrijpend voor iemand op leeftijd. Ze knapte al snel
op, dankzij de respectvolle zorg die ze hier krijgt. Ondanks
de tijdsdruk van de zorgmedewerkers, komen de bewoners
op de eerste plaats. Als er iets is met mijn moeder, hoe klein
ook, dan hoor ik dat direct. En als er andersom iets is, dan
voel ik me vrij dat aan te geven en wordt er gezocht naar een
oplossing.”
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Sharon Heek-Evers

‘Ik heb altijd het belang
van de cliënt voor ogen’
Sharon Heek-Evers is wijkverpleegkundige in hart en nieren. Op haar fiets crost ze door Bunschoten om ouderen te
ondersteunen in de zorg. Dit doet ze met heel veel passie.
“Ik zet alles op alles om kwalitatief goede zorg te leveren,
de cliënt staat altijd voorop.”
“Het werken in de wijk is heel afwisselend”, zegt Sharon enthousiast. “Ik kom bij veel ouderen thuis en luister graag naar
de verschillende verhalen. Het persoonlijke contact vind ik
belangrijk. In de eerste plaats ben ik er voor ondersteuning
in de zorg, maar ik maak ook tijd voor een praatje.”

Wijkgerichte zorg
De zorg voor ouderen aan huis neemt toe, daarmee groeit
de wijkverpleging en worden er aan wijkverpleegkundigen
hogere eisen gesteld. Dit heeft te maken met de vaak complexere zorgvraag. Ook moet er veel worden samengewerkt
met andere deskundigen, dit vraagt om een domein- overstijgende denk- en werkwijze.
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Roeping

Als klein meisje wist Sharon al dat ze in de zorg ging werken.
“Zo lang ik me kan herinneren weet ik: ik word verpleegkundige. Dit werk voelt voor mij als een soort roeping. Ik zet alles
op alles om kwalitatief goede zorg te leveren. De cliënt staat
voorop, in alles heb ik hun belang voor ogen. Zíj moeten de
juiste behandeling krijgen.”
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Complexe zorg

“Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, is de zorg
complexer geworden”, zegt Sharon. “De wijkverpleging doet
veel meer dan ouderen helpen met wassen en douchen. We
begeleiden ook ouderen met dementie bij hun dagelijkse
activiteiten, we zorgen ervoor dat de medicijnen op tijd worden ingenomen en ondersteunen bij het bereiden van de
maaltijd. Mensen komen tegenwoordig ook sneller thuis uit
het ziekenhuis, soms moeten we grote wonden verzorgen.”
Niet solistisch

Door de complexe zorg is samenwerken met andere partijen
nog belangrijker geworden. Sharon: “Veel mensen denken
dat werken in de wijk solistisch is, bij ons is dat niet zo. We
zijn een klein en hecht team, als wijkverpleegkundigen ondersteunen we elkaar en werken we veel samen. Daarnaast
overleggen we regelmatig met maatschappelijk werkers, de
praktijkondersteuner van de huisarts en andere professionals. Samen vormen we één groot team, zo zie ik dat echt,
ook al werken we niet voor dezelfde organisatie. Als team
gaan we voor passionele klantgerichte warme zorg.”
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Arthur Karstens

Wat voor plek is Brasserie De Haven?

“Ik zie het als een soort minidorp, een plek waar jong en oud
elkaar ontmoeten. Ouderen leren nieuwe mensen kennen,
jongeren komen hier eten met opa of oma of een mantelzorger neemt een bewoner mee. Mensen komen uit hun isolement, er ontluiken nieuwe vriendschappen en er zijn goede
gesprekken. Bij de Brasserie De Haven ontstaat er iets moois
tussen de diversiteit aan doelgroepen.”
Wat is er te doen?

“Mensen kunnen hier genieten van een lekker hapje eten
of een gezellige borrel. Al onze producten komen bij de
plaatselijke ondernemer vandaan. We serveren de ouderwetse gehaktbal, maar ook de gewilde broodjes carpaccio.
Daarnaast zijn er hier vaak gezamenlijke activiteiten, ook
voor mensen die hier niet wonen. Brasserie De Haven is een
veilige plek voor iedereen.”

Brasserie De Haven

Wat voor activiteiten?

“Een keer per week komen de brei-ootjes breien, er is een
zangclubje, er worden spelletjesmiddagen georganiseerd en
voetbalavonden. Als het aan mij ligt, gebeurt er in de toekomst nog veel meer. Denk aan: kookworkshops, proeverijen
met diverse thema’s, mannenavonden, klaverjasavonden,
waar ook maar behoefte aan is.”

Dé ontmoetingsplek voor jong en oud

Arthur Karstens is gastheer van Brasserie De Haven. De
Brasserie staat volgens hem voor verbinding en ontmoeting
tussen jong en oud, mantelzorger en bewoner, dorpsbewoners en medewerkers. “Er gebeurt hier van alles. Het maakt
me blij als ik ouderen zie glunderen.”
Openingstijden Brasserie

Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag:
Zon- en feestdagen:
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“Er zijn ook regelmatig familiediners in Brasserie De Haven.
Ik word blij als ik ouderen dan te midden van hun dierbaren
zie glunderen. Als ik kijk naar Brasserie De Haven en zie hoe
het concept werkt, dan maakt dat me trots.”

09.30 - 20.00 uur
09.30 - 18.00 uur
10.30 - 15.00 uur
30
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Behandelpraktijk met
specialistische kennis
Voor extra ondersteuning, op welk gebied dan ook, kunnen bewoners van De Haven terecht bij de behandeldienst.
Hier is veel specialistische kennis in huis om de cliënt te
begeleiden. Sinds 2019 is er ook een Behandelpraktijk voor
ouderen die nog thuis wonen. Fysiotherapeut Mark Sluis en
specialist ouderengeneeskunde Marieke Idema zijn hierbij
nauw betrokken.
Wat is het verschil tussen de behandeldienst en de
Behandelpraktijk?

Zorg-, welzijns- en
behandeldiensten
Door het gebrek aan voldoende woonruimte, kunnen nieuwe cliënten niet altijd snel instromen bij De Haven. Dankzij
de nieuwbouw, waaronder acht woongebouwen, zijn we in
staat om veel meer ouderen te ondersteunen. De komende
jaren zijn we nog bezig om het hoofdgebouw aan te passen
aan de nieuwe zorgfuncties en te moderniseren. Ook starten we met eerstelijnsverblijf en de Behandelpraktijk.
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“De behandeldienst is bedoeld voor mensen die wonen in
Zorg- en Wooncentrum De Haven”, zegt Mark. “De ergo- en
fysiotherapeut, logopedist, diëtist, bewegingsagoog,
psycholoog en specialist ouderengeneeskunde begeleiden
mensen met een specifieke zorgvraag. De Wijkverpleging
van De Haven ondersteunt een grote groep ouderen in
Bunschoten, deze ouderen kunnen nu terecht bij de
Behandelpraktijk. Is er bijvoorbeeld een probleem met
voeding of slikken? Of zijn er problemen met geheugen of
stemming? Dan kan de Behandelpraktijk helpen. Ons team
van specialisten werkt nauw samen met de wijkverpleging.”
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“De wijkverplegers zijn onze handen en ogen”, legt Marieke
uit, “zij komen bij ouderen over de vloer en zien wat er nodig
is. Andersom kan bijvoorbeeld een psycholoog weer benaderingsadviezen geven aan de wijkverpleging. Door deze
wisselwerking kunnen we de cliënt goed ondersteunen. Ook
ouderen die geen wijkverpleging ontvangen, kunnen bij
ons aankloppen. Iedere oudere in ons dorp moet weten van
ons bestaan. Zodat ze op het juiste moment aankloppen en
krijgen wat er nodig is.”
Hoe gaan jullie te werk?

“We zijn gericht op het vergroten van het welzijn van ouderen”, zegt Mark. “Hierbij kijken we verder dan het probleem.
Er is vaak meer aan de hand, dubbele problematiek bij ouderen komt vaak voor. Door verschillende ziektebeelden en
meerdere gezondheidskwalen kunnen ze gehinderd worden
in het dagelijkse functioneren. Iemand die vaak valt, heeft
misschien veel meer nodig dan een rollator.”
“Ook kunnen mantelzorgers overbelast raken, vooral bij
problemen in de nacht”, vult Marieke aan. “Ouderen kunnen
vallen als ze ’s nachts het bed uit gaan. We zoeken dan uit
hoe het kan dat iemand wakker wordt. Zijn er lichamelijke
problemen die dat veroorzaken? Ook wordt er heel praktisch
gekeken naar het huis: wat kunnen we doen om het valrisico
te verkleinen? Doordat hier veel specialisten werken, kunnen
we gemakkelijk andere disciplines invliegen.”
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Wat geeft je voldoening in je werk?

Mark: “Het is boeiend om een langere periode op te trekken
met ouderen die hier komen. Sommige mensen ken ik al
jaren. Er wordt niet alleen maar getraind, we lachen ook wat
af, de training is ook een contactmoment. Het is mooi als het
doel wordt gehaald, tegelijk moet je bij deze doelgroep ook
realistisch zijn; het verbeteren van het functioneren is niet
altijd haalbaar.” Marieke: “In mijn werk heb ik vaak gesprekken met mensen over de waarde van het leven. Ik kan veel
leren van de manier waarop ouderen hun leven inrichten.
Ondanks de beperkingen en moeiten, kunnen ze ook nog zo
van het leven genieten.”

‘Iedere oudere
oet
in het dorp m
weten van ons
bestaan’

35

Meer informatie en contact

www.dehaven.nu
033-2476700
info@dehaven.nu
Op de Ree 161, 3752 GM Bunschoten

Professioneel
Gastvrij
Verbindend
Ondernemend

