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  Digitaal levensboek  
vol herinneringen 

 

  Geluksmomenten 
dankzij de tovertafel 

  Geslaagd uitstapje  
door goede 
samenwerking
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TMZ lanceert nieuwe website 

in en uit het hart

“ Dat gevoel van: ze zijn er voor 

mij!”

“ Digitaal levensboek  

versterkt de verbinding”
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“Sporten is voor mijzelf  

ook goed”
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In dit nummer...

Cliënten TMZ krijgen digitaal 

toegang tot eigen dossier 

een dag van... tmz’er 

Lianne Veneman

Bouwen voor de toekomst:

Erve Mensman in Geesteren

“ De tovertafel creëert  

geluksmomenten”

“ Het zijn vaak de kleine dingen die  

het verschil maken”

aan het woord

Mevrouw Beltman (99 jaar)

Een dag vol hoogtepunten 

dankzij geweldige samenwerking

“ Er is bewust iets in beweging gezet”

Het is weer voorbij die mooie zomer. Wat blijft zijn de herinneringen. Bewoners hebben 

genoten van vakanties en uitstapjes, de barbecue heeft overuren gedraaid en de ijscokar is 

regelmatig gesignaleerd bij onze zorglocaties. In deze editie van TMZorg vindt u een artikel 

over het bezoek van de afdeling Singraven aan de Wildlands Dierentuin in Emmen.  

Naast de lach was er ook regelmatig een traan. Het is onlosmakelijk verbonden met de zorg 

voor kwetsbare mensen. Tijdens onze ‘meelooprondes’ met zorgafdelingen ervaren we het 

verdriet en de moeilijke momenten in de praktijk en merken we hoe zwaar de zorgvraag 

van onze bewoners vaak is. Indrukwekkend is de manier waarop cliënten/bewoners, 

zorgmedewerkers, vrijwilligers en naasten hiermee omgaan. Er wordt nauw samengewerkt 

en waar nodig steun bij elkaar gezocht. 

In de maand augustus hebben we alle medewerkers en vrijwilligers van TMZ getrakteerd op 

een heerlijk ijsje. Elke dag zetten zij zich met veel passie, professionaliteit en betrokkenheid 

in voor onze cliënten/bewoners. Dat deze persoonlijke zorg gewaardeerd wordt, blijkt 

bijvoorbeeld uit de klanttevredenheidsonderzoeken. Het gemiddelde cijfer was zelfs hoger 

dan een 8! Kortom, een welverdiende blijk van waardering.  

 

We wensen u veel leesplezier toe!

Fred Schrander en Willy Belshof 

Raad van Bestuur TMZ

Beste lezer,
Veel informatie, fraaie foto’s en goed te vinden

De nieuwe website van TMZ is tot stand gekomen op basis 

van een uitgebreid voortraject, waarbij medewerkers, 

vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten zijn betrokken.

Door middel van verschillende onderzoeken is vastgesteld 

wat de wensen, verwachtingen, informatiebehoefte en het 

zoekgedrag zijn. Het resultaat is een website met zeer 

volledige en specifieke informatie. Zo zijn er bijvoorbeeld 

pagina’s waarbij diensten en locaties gecombineerd zijn. 

Bijvoorbeeld verpleeghuiszorg bij Het Hof, revalidatie bij  

Het Meulenbelt en dagbesteding bij Thiems Inn.

TMZ lanceert nieuwe website 
TMZ heeft een nieuwe website! Het ‘online visitekaartje’ van TMZ heeft een frisse en eigentijdse vormgeving,  

is geschikt om op de mobiele telefoon te bezoeken en bevat veel nieuwe informatie en fraaie fotografie.  

Daarnaast is de website zo ingericht dat (potentiële) nieuwe cliënten eenvoudig de weg naar TMZ kunnen vinden.
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Neem zelf een kijkje
We nodigen uiteraard iedereen uit om een 

kijkje te nemen op de nieuwe website van 

TMZ: www.triviummeulenbeltzorg.nl. 
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Hoe gaat het met u? 

Het gaat prima. Ik woon nog zelfstandig 

in een appartement in Hengelo.  

Dat kan omdat er goed naar mij wordt 

omgekeken. Elke avond komt er 

iemand van de thuiszorg langs om 

mijn kousen uit te doen. En ter 

controle, om te kijken of alles nog 

goed met me is. Ik ben 62 en een half 

jaar getrouwd geweest. Twee jaar 

geleden is mijn man overleden.  

We kregen het advies om personen

alarmering te nemen. Het is maar 

goed dat we dat gedaan hebben.  

Op een nacht viel mijn man en ik kon 

hem zelf niet meer overeind helpen. 

We hebben op de knop gedrukt en 

binnen tien minuten was er al een 

zuster. Zo lief. Ze dekte hem toe en 

deed een kussen onder zijn hoofd.  

Na een half uur kwam de dokter.  

Ik heb daar heel veel steun van 

ondervonden. 

Na het overlijden van mijn man heb  

ik de alarmering aangehouden. 

Dat adviseerde de fysiotherapeut. 

Ik ben wiebelig en daarom valgevaar

lijk. Ik draag de alarmering om mijn 

pols. Een broeder heeft hem omge

daan. “Zo, en deze doe je nou nooit 

meer af”, zei hij. Dat doe ik heel braaf.  

Ik ga zelfs met het alarm onder de 

douche.

Voelt u zich er veiliger door?

Jazeker. Ik heb er nog geen gebruik 

van hoeven maken. Maar ik heb wel 

altijd dat gevoel: ze zijn er voor mij. 

Mijn kinderen vinden het ook fijn dat 

ik alarmering draag. Het geeft rust.

Zou u het anderen ook aanraden?

Absoluut. Naast mij woont een ouder 

echtpaar. Ik heb laatst tegen hen 

gezegd: ‘Neem ook een alarm!’  

naam:  Mevrouw RoozemondArendsen

leeftijd:  85 jaar

woonplaats:  Hengelo

soort zorg:  Thuiszorg en personenalarmering

tmz-gebruiker sinds: 2012

Paspoort
Dat zijn moeilijke jaren hoor. Ik voel 

me alleen. Maar gelukkig komt er elke 

dag iemand van de thuiszorg bij me 

langs. En ik heb personenalarmering. 

Waarom heeft u personen

alarmering?

Vier jaar geleden moest mijn man bij 

TMZ revalideren vanwege een 

wervelfractuur. Hij bleef er drie 

maanden en mocht toen naar huis. 

“ Dat gevoel van:  
ze zijn er voor mij!”

Bewoners en andere zorggebruikers vormen het hart van 

TriviumMeulenbeltZorg. Wat leeft er bij hen? In deze rubriek mogen  

zij het zeggen. Dit keer mevrouw RoozemondArendsen. Ze krijgt elke 

dag 1 keer thuiszorg en maakt gebruik van de personenalarmering.

Als je ouder wordt ben je kwetsbaar. 

Ik weet niet of ze het ook gedaan 

hebben.
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MijnTMZ cliëntenportaal is een van de 

resultaten van het project ‘Welbevinden 

met technologie’ dat is opgestart door een 

groep TMZmedewerkers. Crista Wold en 

Nicole Mensen maken hier onderdeel van 

uit. Crista: “We zijn een jaar geleden 

binnen heel TMZ gestart om gesprekken 

te voeren met cliënten, hun naasten, 

medewerkers en vrijwilligers. We wilden 

in kaart brengen wat er wordt verstaan 

onder ‘welbevinden’, hoe we dit kunnen 

ondersteunen met technologie en hoe dit 

een bijdrage kan leveren aan ons motto 

‘Samen voor persoonlijke zorg’.”

Samenwerken

Deze gesprekken hebben geleid tot een 

aanpak om het welbevinden van cliënten te 

vergroten en de samenwerking tussen 

verschillende betrokkenen rondom de zorg 

te versterken. Nicole: “Zo zijn we aangeslo

Welbevinden vergroten met ondersteuning van technologie

“ Digitaal levensboek  
versterkt de verbinding”

Actualiteiten

Vanavond start de avonddriedaagse voor 

de bewoners van Het Weggeler. Alice: 

“Hierbij wordt mijn vader elke avond 

begeleid door een van zijn dochters.  

We gaan zeker een foto maken van het 

moment dat mijn vader de eindstreep 

haalt. Ook deze kunnen we zelf in zijn 

levensboek plaatsen. Het geeft mijn vader, 

Er verschijnt een grote glimlach op het gezicht van meneer Habes. Op de 

tablet voor hem ziet hij een foto van zichzelf met zijn vier dochters. Zichtbaar 

genietend ‘bladert’ de 85jarige bewoner van Het Weggeler samen met zijn 

oudste dochter Alice door zijn digitale levensboek. Een digitaal boek dat 

bestaat uit warme herinneringen, belangrijke gebeurtenissen en bijzondere 

momenten. Het is een van de vele functionaliteiten van het ‘MijnTMZ cliënten

portaal’ waarmee onlangs een proeftraject is gestart in Het Weggeler in Almelo.

ten bij de cursus ‘samenwerken met familie’ 

die inmiddels door 800 collega’s is gevolgd. 

Ook wordt er nu een instrument (ecogram) 

gebruikt om het netwerk van de cliënt in 

kaart te brengen. We gebruiken ook een 

instrument om per individuele cliënt 

inzichtelijk te krijgen wat voor hem of haar 

welbevinden is. Deze informatie wordt 

gekoppeld aan het digitale zorgdossier.” Crista: 

“Tot slot hebben we gekeken hoe we kunnen 

bijdragen aan een betere digitale communi

catie tussen alle betrokkenen. Hieruit is het 

MijnTMZ cliëntenportaal ontstaan.”

Mogelijkheden

De dochter van meneer Habes demon

streert de mogelijkheden. “Je kunt op de 

hoogte blijven van het nieuws op de 

afdeling, je kunt zien wie de medewer

kers zijn en welke activiteiten er worden 

georganiseerd en je kunt aangeven of je 

hierbij wilt helpen. Het ideale is dat ik de 

informatie  die ik als eerste contact

persoon eerder per mail ontving – niet 

meer hoef door te sturen naar mijn 

zussen. Ze kunnen nu bijvoorbeeld zelf 

kijken welke muziekactiviteiten er zijn en 

hier met onze vader naartoe gaan. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om 

gezamenlijk een levensboek te maken.”

ons en de verzorging ongetwijfeld veel 

plezier om hier samen op terug te kijken.” 

Badschuim

Dit voorbeeld doet Crista denken aan de 

bewoner die met ‘iets’ teveel badschuim 

in bad zat. “Er ontstond zoveel schuim 

dat alleen het gezicht van deze mevrouw 

nog zichtbaar was boven een enorme 

berg schuim. Zij en de verzorgende 

hadden hier zoveel plezier om. Ze gierden 

het uit. Samen besloten ze een foto te 

maken en dit met de familie te delen.  

Hoe leuk is het als zo’n foto kan worden 

opgenomen in het levensboek.” 

Weerstand

Nicole vind het mooi om te zien dat het 

MijnTMZ cliëntenportaal voorziet in een 

behoefte. Nicole: “We zijn nu twee weken 

live en je ziet dat het werkt. Natuurlijk is 

er ook sprake geweest van weerstand. Om 

die reden hebben we samen met Senior

Web 35 vrijwilligers opgeleid die waar 

nodig kunnen helpen. De opstartfase heeft 

tijd gekost, maar het levert uiteindelijk 

ook veel tijd op. Medewerkers hoeven de 

familieleden van bewoners niet meer te 

mailen over ondersteuning bij activiteiten. 

Dit kan allemaal via het portaal. Ons doel 

is dat uiteindelijk alle cliënten en hun 

naasten – die dit willen  toegang krijgen 

tot het portaal. Het versterkt de verbin

ding tussen alle betrokkenen bij de zorg en 

dit komt ten goede aan het welbevinden 

van onze bewoners.”   

Schilderij

Voor meneer Habes lijkt het portaal een 

schot in de roos. Geamuseerd bekijkt hij 

de afbeeldingen in zijn levensboek.  

Zijn blik valt op de foto die is gemaakt 

toen hij samen met familie zijn kamer bij 

Het Weggeler aan het inrichten was, nu 

ruim een jaar geleden. Hij wijst vol trots 

naar het schilderij op de muur waarop een 

mooie boerderij te zien is. Zijn dochter 

knikt instemmend. “Klopt, het schilderij 

hebben we toen samen een mooi plekje 

gegeven. Het heeft een bijzondere 

betekenis want het was de boerderij van 

mijn oma.” 

Alice haalt herinneringen 

op met haar vader. 

Crista Wold en Nicole Mensen. 

“ Je kunt via het cliënten- 
portaal aangeven of je bij een 

activiteit wilt helpen ”
Herinneringen

Het digitale levensboek bevat onge

veer dezelfde inhoud als het papieren 

levensboek. Crista: “We hebben dit 

aangevuld met beelden van vroegere 

tijden, bijvoorbeeld van oude merken. 

Daarnaast kan het worden voorzien 

van foto’s van bijvoorbeeld het 

ouderlijk gezin, de kinderen, hobby’s, 

het geloof, de geboorteplaats, versjes 

en veel meer. Zowel zorgprofessionals 

op de afdeling, als familieleden van 

bewoners kunnen het levensboek 

aanvullen. Het levensboek wordt niet 

alleen door familieleden gebruikt om 

herinneringen op te halen, ook 

zorgverleners krijgen door middel van 

het levensboek een goed beeld van 

het leven van bewoners.”
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Voor de een is het een manier om het hart te laten spreken. 

Voor de ander een nuttig tijdverdrijf. Voor Annie Jonker 

(bijna 74) uit Almelo is vrijwilligerswerk een manier om 

onder de mensen te blijven én te bewegen.

Al ruim negen jaar staat Annie klaar voor ouderen van 

TriviumMeulenbeltZorg. Vroeger hielp ze zelfs met koken. 

Misschien dat ze daarom nu nog altijd soep, broodjes en 

beleg helpt klaarzetten bij de maandelijkse zondagsbrunch  

in wijksteunpunt Beth. Daar is ze die zondagen mooi mee 

onder de pannen, vanaf 11 uur tot de afsluitende spelletjes 

rond 3 uur. En dat vindt ze best fijn, sinds haar man overleed. 

“Sporten is voor mijzelf ook goed”

“Zwemmen durfde ik eerst niet, omdat ik vroeger  

bijna een keer ben verdronken.” En dus kreeg Annie zelf 

eerst les én vertrouwen. “Nu vind ik het heerlijk. Het  

is voor mij ook goed, vooral omdat ik het met de bloed

vaten heb.” 

Mix van krachtsport en spel

Elke week helpt ze de circa negen mensen met het aan 

en uittrekken van hun sportkleren. “Daarna begeleid ik ze 

bij de oefeningen: maandag in het water en dinsdag met 

een balspel of andere activiteiten in en om het kracht

honk van voetbalvereniging PH Almelo.” Na de sport

prestaties volgt naar keuze bijvoorbeeld wandelen, 

fietsen op de hometrainer of jeudeboulen. “En bij slecht 

weer een spelletje, zoals rummikub.”

Als anderen gelukkig zijn

Wat ze het leukste vindt aan haar vrijwilligerswerk? “Dat 

ik onder de mensen ben en zo ook zelf actief blijf. Ik voel 

me namelijk best wel eens eenzaam, sinds de dood van 

mijn man en ben niet iemand die uit mezelf overal heen 

gaat. Daarom is dit voor mij heel goed. Het is zo leuk en 

dankbaar werk. Je voelt jezelf gelukkig als anderen 

gelukkig zijn.”

Linker foto: Annie (midden) is al ruim negen jaar actief als vrijwilliger.Van koffie tot begeleider

Hoe Annie in het vrijwilligerswerk rolde? “Privé ken ik een 

van de medewerkers van TMZ, Alice. Zij werkte later in het 

wijksteunpunt aan de Dotterbloemstraat. Zelf woonde ik 

daar vlak achter. Toen ze me vroeg of ik wilde langskomen, 

begon het. Eerst alleen met koffiedrinken met bezoekers. 

Later met helpen afruimen. En uiteindelijk liet ik me 

inschrijven als vrijwilliger.” Sindsdien voelt ze zich een 

ondersteunend begeleider voor Alice. 

Bijna verdronken

Op maandag en dinsdag begeleidt Annie ook mensen met 

zwemmen en sporten. Dat doet ze graag. Nou ja, nú wel. 
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Erve Mensman in Geesteren
TMZ stond donderdag 14 juli stil bij het bereiken van het 

hoogste punt van woonzorgcomplex Erve Mensman in 

Geesteren. In aanwezigheid van diverse genodigden en de 

‘bouwers’ werd er een symbolische handeling verricht 

door een toekomstige bewoner; meneer Krikhaar. Hij gaf 

het startsein voor het plaatsen van het eerste zonnepaneel 

op het dak. Daarnaast sprak Willy Belshof, lid van de Raad 

van Bestuur van TMZ, de aanwezigen toe. Het is de 

verwachting dat de nieuwe zorglocatie in het voorjaar van 

2017 in gebruik kan worden genomen.

8.30 uur   Ik begin de dag bij Het Dijkhuis in 

Borne. Ik heb hier een overleg met 

het secretariaat van de Raad van 

Bestuur. Het onderwerp is ‘digitaal 

vergaderen’. Het is de bedoeling dat 

de leden van het managementteam 

hun vergaderstukken kunnen 

inzien op een afgeschermd gedeelte 

van MijnTMZ. Dit is het intranet 

van TMZ. De vergaderstukken 

staan dan overzichtelijk bij elkaar 

en hoeven niet meer per mail 

verzonden te worden. 

9.30 uur   Ik presenteer de ideeën en 

mogelijkheden met betrekking tot 

digitaal vergaderen aan het 

managementteam van TMZ. Er 

wordt enthousiast gereageerd.  

10.15 uur  Ik ben weer op mijn kantoor in  

Het Meulenbelt in Almelo. Tijd om 

mijn mail bij te werken. Ik 

verwerk een aantal formulieren 

met betrekking tot de persoons

gebonden was van bewoners en 

beantwoord een aantal vragen  

van collega’s. 

11.00 uur  Ik ga aan de slag om nieuwe 

medewerkers aan te melden voor 

het Kwaliteitsregister V&V. 

Hierdoor kunnen zij cursussen 

volgen en zich blijven ontwikkelen 

in hun vak. Na aanmelding 

krijgen zij een persoonlijk bericht 

van het Kwaliteitsregister met 

een nummer dat ik vervolgens 

weer invoer binnen het systeem. 

Hierna kunnen ze aan de slag! 

12.30 uur  Tijd voor pauze. Samen met  

mijn collega’s geniet ik van een 

broodje in het restaurant van  

Het Meulenbelt. 

In deze rubriek lopen we een dagje mee met 

een medewerker van TMZ. Hoe ziet het 

programma eruit? Deze keer de dag van Lianne 

Veneman. Zij werkt met veel plezier op de 

salaris en personeelsadministratie van TMZ.

13.00 uur  Ik ben bezig met ProCare. Dit is het 

inkoopsysteem van TMZ. Ik zorg 

ervoor dat bestanden worden door

gezet naar het boekhoudsysteem. 

Daarnaast plaats ik een nieuwe 

catalogus die ik heb gekregen van de 

afdeling inkoop. Dit is een lijst met 

producten die eenvoudig besteld 

kunnen worden door medewerkers. 

Tussendoor beantwoord ik vragen 

van collega’s, bijvoorbeeld over het 

inloggen op MijnTMZ of hun arbeids

overeenkomst.

14.00 uur  Samen met mijn collega Erwin Suthof 

maak ik een lijst van de gewerkte uren 

en studieuren van BBLleerlingen.  

Dit is voor de subsidieaanvraag 

Praktijk leren. TMZ komt hiervoor in 

aanmerking als wij kunnen aantonen 

dat er voldoende studie en 

begeleidings uren zijn geweest.

15.30 uur  Ik controleer de tijdsregistratie  

van zorgmedewerkers. Voor we de 

gemaakte uren declareren is het 

belangrijk om zeker te weten dat er 

geen fouten zijn gemaakt. Opmerkingen 

stuur ik door naar de betreffende 

afdeling. Zij passen het waar nodig 

aan. Het is een arbeidsintensieve 

klus, maar wel erg belangrijk.

17.00 uur  Tijd om naar huis te gaan!

Lianne Veneman

Een dag van…TMZ’er

Lianne Veneman
Bouwen voor 
de toekomst

Binnen TMZ kunnen cliënten sinds kort digitaal inzage 

krijgen in het eigen dossier door vanuit de thuissituatie 

in te loggen binnen het cliëntportaal. Het uitgangspunt 

hierbij is dat het vanzelfsprekend is dat de cliënt altijd 

en overal toegang heeft tot zijn/haar eigen dossier. Met 

het inloggen in het portaal wordt de cliënt de mogelijk

heid geboden het zorgleefplan, de zorgafspraken 

(agenda) en de rapportage in te zien en gebruik te 

maken van het berichtenverkeer. De komende periode 

krijgt iedere cliënt en/of vertegenwoordiger gericht en 

begeleid toegang tot het dossier. Er wordt een plan 

opgesteld om alle betrokkenen zo goed mogelijk te 

informeren, instrueren en begeleiden. 

Cliëntportaal

Cliënten, bewoners en contactpersonen bij TMZ hebben 

de mogelijkheid om gebruik te maken van het cliëntpor

taal. Het digitale cliëntportaal is een beveiligde online 

omgeving die toegang geeft tot cliëntgerelateerde zorg

informatie. Zorgvuldigheid staat voorop. Zo is er voor 

toegang tot het cliëntportaal een wachtwoord nodig en 

bepaalt de cliënt zelf welke familieleden of contactperso

nen toegang krijgen tot zijn/haar persoonlijke omgeving. 

De cliënt heeft dus de volledige controle; het portaal gaat 

immers over hem/haar. Wanneer de bewoner hierover zelf 

niet kan beslissen, wordt dit door de vertegenwoordiger 

van de bewoner overgenomen. 

Cliënten TMZ krijgen 
digitaal toegang tot 
eigen dossier 

Meneer Krikhaar (links) gaf met een druk op de rode knop het startsein.

Het eerste zonnepaneel werd geplaatst.

Een hapje en een drankje mochten bij deze feestelijke middag 

niet ontbreken.



312 313
september 2016

Op hun afdelingen verblijven veel bewoners die niet meer 

kunnen deelnemen aan activiteiten. “Dementie kent  

verschillende stadia’’, legt Marrian uit. “Sommige bewoners 

krijgen te veel prikkels en lopen steeds rondjes. Anderen 

krijgen te weinig prikkels en blijven alleen maar in de stoel 

zitten. We zijn altijd op zoek naar wat wij deze doelgroep 

aan dagbesteding kunnen bieden. Maar voor sommige 

bewoners is het aanbod gewoon heel klein. Daarom zijn 

we ook zo blij met de tovertafel.’’ De tovertafel heeft al 

Zonnekoekjes

Na een tijdje wordt een ander spel gekozen. Voor de 

tovertafel zijn acht verschillende spellen beschikbaar. 

En elk jaar komen er nieuwe bij. “Het is dus een toekomst

bestendig product’’, stelt Gerdi vast. Ze ‘tovert’ voor de 

bewoners bloemen op de tafel. Gele zonnebloemen en roze 

gerbera’s, die door aanraking groter en kleiner gemaakt 

kunnen worden. Als er daarna herfstbladeren geprojecteerd 

worden begint een deel van de bewoners ze met driftige 

armbewegingen weg te vegen. Eén bewoner probeert het 

door hard te blazen. Dat helpt niet. Ze gaat staan om het 

blazen kracht bij te zetten. “Wat een hardnekkige dingen”, 

foetert ze. Meneer Hut ontdekt ineens een lieveheersbeestje 

tussen de bladeren. “Die noemden ze vroeger ook wel 

zonnekoekjes, he?’’, zegt Marrian tegen meneer Hut. 

Hij glimlacht. Ja, dat weet hij nog wel. “Zonnekoekjes’’, 

mompelt hij een paar keer zacht. 

Vrolijke boel

Het laatste spel met de tovertafel toont witte letters op 

tafel. Stukjes spreekwoorden en gezegden, die de bewo

ners zelf moeten afmaken. En even later kinderliedjes.  

Het wordt een vrolijke boel in de huiskamer als ‘Altijd is 

Kortjakje ziek’ op tafel langskomt. Die kent iedereen.

Familieleden betrekken

Het is genoeg geweest. De tovertafel wordt uitgezet. 

“Misschien doen we hem vanmiddag nog wel een keertje 

weer aan’’, belooft Marrian de bewoners. Gerdi laat weten 

dat activiteitenbegeleiding  familieleden van de bewoners 

wil betrekken bij de tovertafel. “Het is voor kinderen en 

kleinkinderen van bewoners soms moeilijk om aansluiting 

te krijgen. De tovertafel biedt kansen om samen een spel  

te doen. We willen familieleden instrueren om zelf de 

tovertafel te bedienen. Dat gaan we binnenkort oppakken.’’

Grensverleggend

Volgens Marrian is het niet de bedoeling dat de tovertafel 

de hele dag draait. “Maar elke dag toch wel eventjes een 

paar keer. Mensen die niet meer reageren worden door de 

tovertafel getriggerd om dat wél te doen. Dat is heel mooi! 

Ik vind de tovertafel echt grensverleggend en uniek.’’

Virtueel bladeren vegen, zeepbellen stukslaan en bloemen vangen

“ De tovertafel creëert  
geluksmomenten”

De wens van Gerdi Timmer en Marrian Echtermeijer, 

activiteitenbegeleiders bij Het Hof in Hengelo, is 

vervuld. Er pronkt een tovertafel op hun afdeling. 

‘’Vorig jaar maakten we voor het eerst kennis met 

de tovertafel. We gingen kijken op de locaties in 

Borne en Almelo, waar de tafel al was aangeschaft, 

en waren meteen heel erg enthousiast. Het is een 

uitdagend product, dat onze bewoners uitnodigt  

om in beweging te komen’’, zegt het tweetal.

“ Het geeft een stukje kwaliteit  
van leven terug ”

“ De tovertafel biedt kansen 
om samen een spel te doen ”

“ Wat een hardnekkige dingen ”

Marrian Echtermeijer (links) en Gerdi Timmer aan de tovertafel.

Mooie momenten door de Tovertafel.

Marrian Echtermeijer (links) en Gerdi Timmer aan de tovertafel.

Tovertafel
De tovertafel van Het Hof in Hengelo is medio juni van dit jaar geïnstalleerd. De tafel is specifiek bedoeld voor de 

activiteitenbegeleiding van de pgafdeling (psychogeriatrische zorg) van de afdelingen Tuindorp en Weusthag.  

Ook op de somatische afdeling Nijverheid wordt de tovertafel gebruikt. De aanschaf werd mogelijk gemaakt door 

vier partijen. De Stichting Vrienden TMZ kreeg een presentatie van de tovertafel, was meteen heel enthousiast en 

doneerde een mooi bedrag. Ook familieleden zagen het belang van de tovertafel in en legden spontaan geld bij 

elkaar. SKO Oldenzaal was de derde gulle gever. Het resterende bedrag werd binnengehaald door op 13 februari 

een winterfair te houden en werkjes van bewoners en bloembakjes te verkopen.

gezorgd voor mooie momenten op de afdeling. De uitda

gende spelletjes maken allerlei reacties bij de bewoners 

los. “We zien echt positieve resultaten’’, vertelt Gerdi.  

“De tovertafel creëert geluksmomenten voor wie dat niet 

vanzelfsprekend is. En dat is prachtig. Het geeft hen een 

stukje kwaliteit van leven terug.’’

Demonstratie

Hoog tijd voor een demonstratie. Aan het plafond van de 

huiskamer hangt een projector. Zes bewoners scharen zich 

gezellig rond de tafel. Zodra de tovertafel is ingeschakeld 

verschijnt er op tafel een grote hoeveelheid ronde zeep bellen. 

De bewoners mogen ze stukslaan. En doen dat met veel 

enthousiasme. De een probeert het met een zachte veeg, de 

ander met een ferme klap. De zeepbellen spatten uiteen. 

“Soms pakken we er ook vliegenmeppers bij. Dan gaat het er 

nog fanatieker aan toe’’, zegt Marrian. Ze kijkt met een 

tevreden lach naar het tafereeltje. “Als mensen het zó naar 

hun zin hebben, dan word ik daar helemaal gelukkig van.’’
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Aan het woord is Ton die benadrukt dat het GezondWerk

Team een laagdrempelig karakter heeft. “We houden elke 

week een inloopspreekuur en iedereen kan aankloppen. 

We gaan dan samen om de tafel zitten en proberen de oorzaken 

van de klachten te achterhalen.” Ria vult aan: “Indien nodig 

lopen we mee op de werkvloer met de betreffende collega. 

Zo zien we precies hoe hij/zij het werk uitvoert, waar de 

problemen ontstaan en wat mogelijke oplossingen kunnen 

zijn. Dit kan per situatie natuurlijk erg verschillen. Bij werk 

achter het bureau let je op andere dingen dan bij verplegende 

handelingen of schoonmaakwerkzaamheden.”

Supergemotiveerd

Ton en Ria zijn onder de indruk van de wil van collega’s om  

ondanks fysieke problemen  aan het werk te blijven. Ton: 

“Iedereen is supergemotiveerd om problemen op te lossen 

en/of te voorkomen. We zetten samen de schouders eronder. 

Het is dankbaar om op deze manier uitval te voorkomen en  

minstens zo belangrijk  mensen te helpen om hun werk met 

plezier te blijven doen.” Ria: “Het blijft wel bij tips, adviezen 

en begeleiding, zowel voor het werk als voor de thuissituatie. 

Waar nodig verwijzen we collega’s bijvoorbeeld naar de 

dokter of een fysiotherapeut voor specialistische hulp of een 

omvangrijker traject. Soms wordt het voorstel gedaan om 

zelf contact op te nemen met de ARBOarts.”

Kleine dingen

Het zijn vaak de kleine dingen die het verschil maken benadrukt 

Ria. “Zo was er een schoonmaakster die rugklachten kreeg, omdat 

zij telkens moest bukken om het Swifferdoekje aan haar bezem te 

verwisselen. Ik liet haar zien dat je de bezem ook kan omdraaien, 

zodat bukken niet meer nodig is. Het lijkt heel simpel, maar vaak 

zitten mensen zo vast in hun manier van werken dat een frisse blik 

wonderen kan doen.” Ton: “We zien ook vaak dat meerdere 

collega’s dezelfde problemen ondervinden, bijvoorbeeld bij het 

werken achter een bureau. Om die reden hebben we onlangs 

workshops ‘werkplek instellen’ gegeven.”

Ton en Ria helpen collega’s om gezonder 

(en met meer plezier) te werken 

“ Het zijn vaak  
de kleine dingen die 
het verschil maken”
Het enthousiasme straalt van hun gezicht als arbeidsfysio

therapeut Ton Wapperom en ergotherapeut Ria van Buuren 

over hun belangrijke rol vertellen. Samen maken zij  

namelijk deel uit van het zogenoemde ‘GezondWerkTeam’. 

Medewerkers van TMZ kunnen bij Ton en Ria aankloppen 

voor advies over een gezonde en veilige manier van wer

ken. Soms preventief en soms als er al klachten zijn.  

“Onze collega’s kunnen fantastisch voor anderen zorgen, 

maar het is natuurlijk ook belangrijk dat zij goed voor 

zichzelf zorgen. Daar proberen wij bij te helpen.”

Mevrouw Beltman (99 jaar) 

Bezoeker van Wijksteunpunt Roombeek in Enschede

Drie keer per week word ik thuis met de bus opgehaald om naar Wijksteunpunt Roombeek te 

gaan. We doen hier verschillende activiteiten, zoals bewegen op muziek, een spelletje of 

handwerken. We beginnen de dag met een kopje koffie of thee en tussen de middag eten we 

samen een warme maaltijd. Thuis heb ik niet veel mensen om me heen en daarom vind ik het 

leuk om hier te zijn. Ik heb hier veel steun en gezelligheid. Ze zorgen goed voor me. Zo heb ik 

net een ijsje gekregen omdat het buiten zo warm is.

Ik heb als coupeuse gewerkt en maakte kleding voor mezelf, mijn moeder en vrienden. Ik heb ook mijn 

eigen trouwjurk gemaakt. Nu kan ik de draad niet goed meer zien dus houd ik het bij breien. Op school 

moesten we met breien altijd op elkaar wachten en mocht je niet vooruit werken. Nu kan ik lekker mijn 

eigen tempo bepalen. Hier kan ik erg van genieten. Ik lees ook graag de krant. Hiervoor gebruik ik een 

vergrootglas. Vroeger las ik ook veel boeken, maar dat kost tegenwoordig teveel inspanning.

GezondWerkTeam 
Het GezondWerkTeam richt zich primair op de regio Almelo. 

Dit betreft alle locaties binnen deze regio inclusief de thuis

zorg en de steunpunten. Ook collega’s uit andere regio’s kun

nen met eventuele vragen terecht bij het GezondWerkTeam. 

Het spreekuur van het GezondWerkTeam is elke dinsdag 

tussen 13.00 en 14.00 uur binnen vergaderruimte De Dinkel in 

Het Meulenbelt. Het mailadres is: gezondwerkteam@trivium

meulenbeltzorg.nl. De privacy blijft altijd gewaarborgd.
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Het lokken van minipapagaaien met een 

bekertje nectar, het bewonderen van de 

acrobatische kunsten van apen en een 

heerlijke afsluitende maaltijd in het restaurant 

van Het Meulenbelt. Het zijn zomaar een 

paar hoogtepunten van het bezoek van de 

afdeling Singraven (locatie Het Meulenbelt) 

aan de Wildlands dierentuin in Emmen. Het 

bezoek was een hele uitdaging vanwege de 

intensieve zorg die bewoners nodig hebben. 

Toch was het mogelijk  en werd het zelfs 

een groot succes  door de geweldige samen

werking tussen medewerkers, mantelzorgers 

en vrijwilligers. Een dag vol hoogtepunten 

die helaas alweer een tijdje achter de rug is. 

Maar gelukkig hebben we de foto’s nog! 

 

Een dag vol hoogtepunten 
dankzij geweldige samenwerking
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De gepresenteerde projecten richten zich op mensen met 

dementie. De thema’s: ‘pijn’, ‘onbegrepen gedrag’ en 

‘beweging’. Op het oog misschien afzonderlijke onder

werpen, maar in de praktijk hangen ze samen. Zo is pijn 

een vaak voorkomende oorzaak van onbegrepen gedrag.  

En door meer bewegen kan iemand zich beter voelen.  

Voor ‘beweging’ kreeg TMZ ondersteuning  vanuit het 

Kenniscentrum Sport. Verder liet TMZ zich inspireren door 

de Richtlijn Pijn van Verenso en de Richtlijn Onbegrepen 

Gedrag van Vilans.  

TMZaanpak

Het omzetten van deze richtlijnen naar TMZwerkprocessen 

kreeg het afgelopen jaar veel aandacht. Regiomanager 

Martin Lenferink: “De Richtlijn Onbegrepen Gedrag hebben 

we zo vertaald dat medewerkers en vrijwilligers van TMZ 

ermee kunnen werken, zodat zij onbegrepen gedrag beter 

gaan begrijpen. Hetzelfde geldt voor de Richtlijn Pijn. De 

deelprojecten ‘pijn’ en ‘onbegrepen gedrag’ introduceren we 

TMZbreed, het deelproject ‘meer bewegen’ laten we 

grotendeels aan de teams over.” Martin vertelt dat de teams 

voor persoonlijke zorg centraal staan bij het invoeren van de 

projecten. Hij onderstreept dat een multidisciplinaire 

aanpak essentieel is, vooral bij pijn en onbegrepen gedrag. 

Hij wil verder op de ingeslagen route: “We starten met de 

cliënten met dementie, later volgen andere doelgroepen.” 

Tijdige tips

De eerste concrete resultaten zijn al geboekt. Zo is op 

verschillende afdelingen inmiddels een ‘coach onbegrepen 

gedrag’ actief. Deze coach is binnen TMZ dé expert die het 

team adviseert bij mogelijk onbegrepen gedrag. Daarnaast 

wordt de deskundigheid van de psychologen ingezet. De 

coach wordt door hen gecoacht. Tijdige tips aan een team 

dat worstelt met onbegrepen gedrag van een bewoner 

kunnen daadwerkelijk ‘welbevinden’ opleveren. Bij een 

bewoner die erg gevoelig is voor de stemming van de 

verzorgende, bijvoorbeeld. Medewerkers worden zich 

bewuster van hun eigen gedrag, stellen zich vaker de 

vraag: wat in mijn gedrag prikkelt deze bewoner?

Bruikbaar handvat

Vaak is pijn de oorzaak van onbegrepen gedrag. Liesbeth 

van Balen (Saxion) onderzocht deze samenhang. “Pijn als 

oorzaak van onbegrepen gedrag wordt in de praktijk 

nauwelijks herkend en erkend. Om verzorgenden handvat

ten te bieden om hun waarnemingen onder de aandacht te 

brengen van de specialist ouderengeneeskunde is een 

pijnmeetinstrument geselecteerd.” Verder is een helder 

‘stroomschema’ ontwikkeld. Dit integreert de binnen TMZ 

ontwikkelde werkwijze om pijn tijdig te signaleren en 

onbegrepen gedrag sneller te leren begrijpen. “De bedoe

ling is om allereerst de pijn uit te sluiten.” Het schema 

Mentaal Welbevinden  een jaar later

“ Er is bewust iets  
in beweging gezet”
‘Mentaal Welbevinden’ is al jaren een speerpunt bij 

TMZ. Drie projecten doen sinds 2015 mee aan het 

landelijke programma ‘Waardigheid en Trots’: 150 

verpleeghuisorganisaties zetten zich in om de 

ouderenzorg te verbeteren. Deze zomer gingen 

meerdere TMZmedewerkers richting Nieuwegein 

om een update te geven. Hoe lopen de projecten, 

voegen ze al iets toe aan het welbevinden van de 

cliënten? Na afloop stelt een bezoeker: “We moeten 

ons meer inleven in de mensen voor wie we het 

doen. Wat maakt hun dag goed?”

geeft verzorgenden, artsen, psychologen en andere 

disciplines duidelijk aan wie wanneer welke stap zet en tot 

welke vervolgstappen dit leidt. 

Netwerk nodig

Liesbeth vertelt dat het netwerk van de cliënt een actieve 

rol kan vervullen. “De familie heeft per fase een eigen rol. 

Mantelzorgers kennen de bewoner immers goed en weten 

hoe die in het verleden op bijvoorbeeld pijn reageerde. 

Men kan helpen met het bepalen van gerichte interventies 

of daar zelf actief aan bijdragen. Zo kan het netwerk 

meedoen aan nietmedische interventies als ‘meer 

bewegen’.” Ze concludeert: “Samen optrekken leidt tot  

het beter leren kennen en begrijpen van de bewoner.  

We hebben elkaar hierin echt nodig.”

Meer kwaliteit van leven

Een voorbeeld uit de praktijk: een bewoner die vaak luid 

riep en heel slecht at. Het team kwam er niet achter waar 

dit gedrag vandaan kwam. Na observatie en toepassing 

van het pijnmeetinstrument, bleek de oorzaak een 

probleem in de mond van mevrouw te zijn. De verpleging: 

“Ze krijgt nu ’s morgens wat pijnmedicatie. En het is een 

ander mens geworden. Als je de pijn weg kunt nemen, kun 

je weer zoveel leuke dingen met iemand doen. Je geeft 

iemand meer kwaliteit van leven.”

“Wie gaat er mee?”

Ook het deelproject ‘meer bewegen’ heeft iets in gang 

gezet. Het TMZdoel om bewegen onderdeel te laten zijn 

van het leven van elke individuele cliënt past prima in het 

dagelijks leven. Zelf opstaan om in de keuken een boterham 

te smeren, zelf koffie inschenken of tafel dekken: het klinkt 

eenvoudig, maar draagt enorm bij aan het welbevinden. 

Bovendien kan het netwerk van de bewoners goed mee

doen. Een familielid van een bewoner gaat sinds de start 

van het project veel bewuster om met bewegen. Ging hij 

vroeger alleen met zijn vrouw wandelen, nu neemt hij ook 

andere bewoners mee naar buiten. Als hij vraagt wie er mee 

wil, merkt hij aan de enthousiaste reacties hoe fijn men het 

vindt. “Vastroesten is slecht voor iedereen. Dit project heeft 

bewust iets in beweging gezet. Ik vind het top.”

V.l.n.r.: Bert Maathuis, Liesbeth van Balen, Charlotte Welberg en 

Martin Lenferink.

De reis erheen 

De speciale aandacht voor mentaal welbe

vinden binnen TMZ heeft een ontstaans

geschiedenis. Geestelijk verzorger  

Bert Maathuis en opleidingsfunctionaris 

Charlotte Welberg vertellen over deze ‘reis’, 

de zoektocht naar wat voor een ander mens 

belangrijk is. Met die bewustwording start 

alles. ‘Zie je mij? Ken je mij? Begrijp je mij?’, 

blijkt essentieel. Hoe breng je dat uitgangs

punt naar de harten van professionals, 

vrijwilligers en mantelzorgers?  

“We begonnen met een lege koffer”, vertelt 

Charlotte. “Die zouden we gaandeweg 

vullen met belangrijke, gezamenlijke 

projecten. Zo kreeg de reis steeds meer 

richting.” 
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Colofon

Samen voor persoonlijke zorg    

Reageren? 

Wilt u reageren op één of meerdere artikelen of heeft u vragen, suggesties  

of ideeën? Schroom dan niet en laat het weten via het emailadres  

whandlogten@triviummeulenbeltzorg.nl.
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Ontvangt u meerdere exemplaren?
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meerdere lezersgroepen behoort (bijv. thuiszorg en personenalarmering, of u 

bent vrijwilliger en tegelijkertijd contactpersoon van een cliënt). Administratieve 
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