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Na lang uitkijken is het dan bijna zover. Eind april 
worden de nieuwe gebouwen van het ‘Paulusproject’ 
in Someren opgeleverd. Als alles volgens planning 
verloopt, nemen alle bewoners rond half juni hun 
intrek in hun nieuwe appartementen aan de dr. 
Eijnattenlaan. Compleet met eigen keukentje en 
eigen sanitair. Met meer privacy en met nieuwe 
buren. Binnenkort zijn er kijkmomenten zodat de 
bewoners een eerste blik op hun nieuwe stek kunnen 
werpen. Bewoners Johan en Sander vertellen hoe ze 
reikhalzend uitkijken naar het ‘nieuwe’ wonen.  

Voorbereiding op verhuizing
Om bewoners voor te bereiden op de nieuwe 
woonomgeving zijn verhuisboeken gemaakt. Een mooi 
format om samen met bewoners, begeleiders en familie 
bezig te zijn met ‘Hoe komen de nieuwe appartementen 
eruit te zien en wat neem je mee’. Ook worden per 
bewoner nieuwe begeleidingsplannen gemaakt. Daarin 
worden onder andere de patiëntbewaking en zorgvragen 
opnieuw in kaart gebracht, met gebruik van nieuwe 
mogelijkheden. Met vragen als: op welke momenten is er 
persoonlijk en audio/video-contact nodig? En, wat willen 
we bewaken en monitoren? Samen kijken we naar welke 
regie de bewoner past. Waar heeft hij ondersteuning 
bij nodig? Wat doet hij samen met andere bewoners? 

Wat kan en wil de bewoner op zijn eigen appartement, 
waar iedereen nu individueel gelegenheid heeft om 
familie, medebewoners en bezoek te ontvangen. Meer 
eigen regie, waarbij het belangrijk is om steeds samen 
te kijken en samen te overleggen hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat risico’s besproken worden en dat het wonen 
zo aangenaam mogelijk wordt in een prachtige nieuwe 
omgeving. 

Bewoners Amer 
en Dommel gaan 
binnenkort verhuizen!
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“Hallo, mijn naam is Johan 
Pittoors en ik wil graag iets 
vertellen over ons nieuwe 
gebouw. 

We gaan wonen aan de Dr. Eijnattenlaan, waar 
ik net als nu een appartementje krijg. Alleen dan 
met een balkon en in een nieuwe buurt. Met 
nieuwe spulletjes in mijn appartement. 

Ik kijk er heel erg naar uit dat ik, als de Corona 
ein-de-lijk voorbij is en we weer ‘vrij’ zijn, weer 
naar het dorp kan gaan. We wonen straks ook 
dichterbij de supermarkt, dan hoef ik niet zo ver 
met mijn spullen te sjouwen. Het is van daaruit 
gemakkelijker om het dorp in te lopen, zo kan ik 
ook eenvoudig een praatje gaan maken op vaste 
plekken waar ik graag kom. D’n Herberg is zo’n 
plek, maar ook bij Guus.. daar is het ook ‘plezant’. 

Vanuit onze nieuwe woning hoop ik weer nieuwe 
mensen te leren kennen in de buurt en ik hoop 
dat het goed klikt met de nieuwe buren! Ik zal blij 
zijn als we daar zitten, we hebben er heel lang 
naar uitgekeken en straks is het zo ver! 

Oh ja, nog een klein oproepje voor ieder die dit 
leest; ben je of ken je iemand die graag dart en iets 
voor de medemens wil betekenen? Ik zoek een 
dartvrijwilliger die mij begeleidt naar toernooien, 
maar ook zo eens een pijltje wil gooien. Ik wil dan 
best trakteren op een Belgisch pintje!”

Groetjes, Johan

“Hallo mijn naam is Sander 
en ik woon op de Amer.

De afgelopen tijd heb ik aan mijn verhuisboek 
gewerkt. Ik vond dit heel interessant en leuk dat 
ik weer eens iets kon schrijven.

Ik heb het boek samen ingevuld. Het is nog niet 
helemaal af, dus wil ik dolgraag nog doorwerken. 
Dat verhuisboek invullen is een groot plezier. 
Want met nadenken lijkt het net of ik aan het 
puzzelen ben, wat ik graag doe.”

Groetjes Sander

'Dat verhuisboek 
invullen is een groot 
pleziertje'

Johan en Sander zijn twee van de bewoners van Amer en Dommel die 
vertellen over de verhuizing naar hun nieuwe appartement.
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In de afgelopen maanden is er op 
de wijkboerderij van Kloostervelden 
veel veranderd. ‘Boer Bart’ vertelt: 
“Door de nieuwe coronamaatregelen 
waren wij genoodzaakt om ons park 
opnieuw te sluiten voor bezoek van 
binnen en buitenaf. Natuurlijk vinden 
wij dit erg jammer en hopen we dat 
we snel het park en het terrein van 
de boerderij weer wijd open kunnen 
zetten voor iedereen. We hebben jullie 
gemist en kijken er naar uit om weer 
gezellig een praatje te kunnen maken 
en te zien hoe het met iedereen gaat. 

Afscheid
Helaas hebben we eind januari af-
scheid moeten nemen van enkele van 
onze geliefde dieren. Een daarvan van 
ons paard Middy. We hebben veel van 
haar genoten en zullen haar dan ook 
erg missen op de boerderij. Daarnaast 
hebben we ook afscheid genomen 
van onze zeboe (bultrund). 

Nieuwe aanwinsten
Gelukkig komt er in maart een nieuw 
paard op de boerderij. Het is de be-
doeling dat die de paardentram gaat 
trekken, zodat onze trouwe Pim het 
wat rustiger aan kan gaan doen. En 
verder krijgen we met Pasen nieuwe 
kuikentjes op de boerderij.

Dus, heb je zin om naar onze nieuwe 
dieren te komen kijken, dan ben je al-
tijd van harte welkom. We hopen jullie 
allemaal heel snel weer te zien!”

Boerderij Kloostervelden 
weer open voor bezoekers
Zoals het er nu uitziet gaan de 
deuren van het park rondom de 
wijkboerderij van Kloostervelden 
eind maart weer open voor 
bezoek van binnen en buiten 
Kempenhaeghe. Met de lente voor 
de deur is dat een fijn vooruitzicht!



PAGINA  5  |  antenne

“Super tof!” Dat was de eerste reactie van een 
patiëntje op de kleurrijke muurschildering in de 
plakkamer van de afdeling Klinische Neurofysiologie 
in Kempenhaeghe. Een enorme giraf geeft de 
plakkamer een vriendelijke uitstraling. Dat vinden 
kinderen én volwassenen.

In de plakkamer bevestigen laboranten elektroden 
op het hoofd van epilepsie-patiënten om metingen te 
kunnen verrichten. “Het aanbrengen van de elektroden 
– het doet geen pijn - duurt ongeveer een uur”, vertelt 
laborante Tamara van Bastelaar. “Dat is best lang, zeker 
voor kinderen. Door de omgeving een fijnere uitstraling 
te geven, voelen ze zich prettiger dan in een witte 
ziekenhuisomgeving.” De keuze voor een jungle-thema 
en de uitvoering door kunstenares Loes de Jong leveren 
alleen maar positieve reacties op”, aldus Tamara.

Als het aan afdelingsmanager Ronnie Dekkers ligt, 
worden de andere twee plakkamers ook opgevrolijkt met 
muurschilderingen. “We denken al na over de verdere 
uitwerking van het jungle-thema. De aandacht verschuift 
van de behandeling naar leuke dingen. En dat is goed, 
want we willen degenen die hier komen voor onderzoek 
zo goed mogelijk begeleiden en behandelen.”

Een blije giraf
'Door de omgeving 
een fijnere uitstraling 
te geven, voelen 
ze zich prettiger 
dan in een witte 
ziekenhuisomgeving'
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Betere kwaliteit 
van leven met 
blended diet

Samen aan tafel eten klinkt heel vanzelfsprekend, maar 
dat is het voor de zes kinderen van ‘t Sandt 2 niet. Lange 
tijd zaten zij ‘vast’ aan kant-en klare sondevoeding, met 
alle nadelen van dien. Verpleegkundige Myriam Franco 
vond dat het anders moest en ging op onderzoek uit. Zij 
stond aan de wieg van het blended diet, dat met succes 
Kempenhaeghe-breed wordt ingezet.

Veel mensen met een meervoudig complexe handicap 
krijgen eten, medicijnen en vocht via een sonde 
toegediend. Dat gebeurt vaak via een PEG-sonde 
(percutale endoscopische gastrostomie) die rechtstreeks 
op de maag is aangesloten en via een pompje wordt 
gedoseerd. Cliënten reageren hier niet altijd goed op. 
Myriam legt uit: “De – dure - sondevoeding is zwaar en 
kan oprispingen, obstipatie, misselijkheid, diarree en 
braken veroorzaken. Soms was verdunde aardappelpuree 
de enige oplossing om cliënten in conditie te krijgen.”  

Smakelijk en gezond
Myriam vond in Amerika een groep die zich richtte op 
natuurlijke voeding via een sonde. “Dat bleek bij veel 
kinderen goed uit te pakken; de klachten verminderden. 
In overleg met ons eigen behandelteam en ouders zijn we 
bij een van onze cliënten voorzichtig begonnen met een 
potje babyvoeding per dag. Dat werkte en na een half jaar 
kon het meisje helemaal terug naar normaal eten via een 
sonde.” In samenwerking met diëtiste Jessy van Boxtel 
zijn inmiddels alle kinderen uit Myriams groep over op het 
blended diet. “Dat is bewerkelijker dan sondevoeding, 
maar het is een sport om smakelijke en gezonde 
maaltijden te maken en toe te dienen.”

Voordelen
De voordelen zijn duidelijk. De kinderen krijgen natuurlijke 
voedingsstoffen en zitten weer met zijn allen aan tafel. 
Het blended diet goedkoper is dan de kant-en-klare 
sondevoeding. En sommige kinderen krijgen ook weer 
interesse in orale voeding, waardoor het mogelijk wordt 
enkele hapjes in de mond aan te bieden. “In hun kleine 
belevingswereld is dit een extra, positieve prikkel.”

Oppakken
Inmiddels heeft Myriam een jaar lang als zogenoemd 
‘CEW-expert’ de kans gekregen om meer onderzoek 
te doen naar het blended diet en het onderwerp 
beter op de kaart te zetten, zowel binnen als buiten 
Kempenhaeghe. “We hebben het blended diet ook bij 
groepen met volwassen cliënten en bij polikliniekpatiënten 
geïntroduceerd. Ik hoop dat anderen nu het onderwerp 
oppakken om te onderzoeken of het blended diet een 
positief effect zou kunnen hebben op de epilepsie van 
onze cliënten.”
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Alle bewoners van het CEW die hiervoor toestemming 
hebben gegeven, zijn inmiddels gevaccineerd. Het 
was een monsterklus, maar de vaccinatiedagen 
zijn zonder grote incidenten verlopen. Ernstige 
bijwerkingen zijn gelukkig uitgebleven, aldus medisch 
coördinator en AVG-arts Francesca Snoeijen-
Schouwenaars van het CEW.

“Het was een logistieke uitdaging met een strakke 
planning”, vertelt Francesca. “We hebben een 
gedetailleerde planning gemaakt. Dat werkte goed – op 
de eerste vaccinatiedag was er een uitloop van slechts 
vier minuten – en daardoor was de tweede vaccinatiedag 
op 1 maart een herhaling van dag één.”

Individuele voorbereiding
De ingewikkelde logistiek zat hem vooral in de logistieke 
operatie om iedereen naar een centrale locatie te krijgen. 
“Daarbij keken we naar wat de bewoners nodig hadden. 
Omdat iedereen voor zijn vaccinatie naar Kloostervelden 
of Hoefakker (Oosterhout) moest, was extra (rolstoel)
vervoer nodig. Verder waren we bedacht 

op koortsontwikkeling omdat de kans aanwezig was dat 
na vaccinatie de temperatuur kortstondig omhoogging. 
Koorts kan een epilepsieaanval uitlokken, dus hebben 
sommige bewoners een aantal dagen naderhand een 
individueel afgestemde aanpak gehad om bijwerkingen 
zoals bijv. temperatuursstijging zo goed mogelijk te 
onderdrukken.” Medewerkers waren bovendien extra alert 
op dingen die ‘anders dan anders’ waren.

Spuitjes vullen
De vaccins arriveerden met een koeltransport in de 
vorm van poeder, dat verdund moest worden met een 
vloeistof waarmee je nauwelijks  mag lopen  en dat 
binnen vijf uur in iemands arm moet zitten. Francesca: 
“Apothekersassistentes uit het St. Annaziekenhuis 
hebben ons geholpen met het optrekken van de spuitjes. 
We hebben het vaccin tot op de laatste druppel gebruikt 
en niets weggegooid.”

Slagroomtaart
Na beide vaccinatiedagen werden de bewoners beloond 
met slagroomtaarten en prikdiploma’s. Dankzij de prikken 
zijn nu meer dan 250 bewoners zo goed als mogelijk 
bewapend tegen het coronavirus. “Dat heeft veel 
gevraagd van de medewerkers en bewoners. Zonder hun 
flexibiliteit en betrokkenheid was het ons nooit gelukt”, 
besluit Francesca.

Coronavaccinaties 
bewoners ‘super-
goed’verlopen

Special
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Als je je kind normaal gesproken twee keer per week 
ziet, en dan wekenlang niet, is dat verschrikkelijk. Zo 
heeft Hanneke Abbenhuis het ervaren. Het moment 
dat zij haar zoontje Storm (12) weer mocht bezoeken 
op De Vinckert, was emotioneel.

“Storm is autistisch, verstandelijk beperkt en hij heeft 
epilepsie. Duidelijk communiceren is belangrijk. Je moet 
hem voorbereiden op veranderingen. Maar door corona 
ging alles van de ene dag op de andere op slot. Storm 
begreep dat niet. Hij kan zich niet emotioneel uiten; hij 
voelde zich in de steek gelaten”, vertelt Hanneke.

Dankzij nieuwe richtlijnen vanuit Gehandicaptenzorg 
Nederland en de flexibele manier waarop Kempenhaeghe 
hierop inspeelde mocht er na acht weken weer bezoek 
komen. Hanneke: “Ik heb ervoor gekozen om met Storms 
tweelingbroer Senne te gaan. Vanaf het moment dat ze 
elkaar zagen was alles weer oké. Als moeder moest ik op 
afstand blijven. Dat was hartverscheurend. Zo dichtbij en 
toch je kind niet mogen knuffelen.” 
Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld en komt Storm 
weer thuis. “Met de tijd is de situatie gelukkig verbeterd. 
Ik heb de indruk dat Storm het inmiddels een plekje heeft 
gegeven. Voor hem is alles weer normaal.”

Afstand houden 
is zwaar

Per eind maart is de bezoekregeling 
voor bewoners van het Centrum voor 
Epilepsiewoonzorg versoepeld. Het prinicipe 
van twee VASTE bezoekers is losgelaten. Een 
cliënt mag maximaal twee bezoekers per dag  
ontvangen. Dit mogen dus verschillende mensen 
zijn. Omdat per groepswoning maar twee 
bezoekers tegelijkertijd in de woning kunnen zijn, 
blijft afstemming met de woonbegeleiding over 
het inplannen van bezoek nodig. 

“Ik had de indruk dat Roland het best gezellig 
vond. Omdat hij niet naar de Boelakkers kon, 
werd het werk thuis gebracht. Zo zaten ze 
met zijn allen aan de keukentafel te werken.” 
Phily Hennekam uit Zaltbommel constateert 
dat haar zoon Roland (62) de coronatijd op een 
goede manier is doorgekomen.

Roland woont in buitenhuis De Amer in Someren. 
Normaal gesproken bezochten zijn ouders en/
of broers hem tweewekelijks en ging Roland in 
de vakanties of tijdens feestdagen naar huis. Na 
zijn vaders overlijden veranderden de vakanties 
thuis in enkele dagen in een hotel samen met 
zijn familie. Hier geniet hij dan echt van. Maar dat 
zit er door de coronatijd even niet in. “In plaats 
daarvan sturen we kaartjes en bellen we vaak. Vol 
enthousiasme vertelt hij dan over de leuke dingen 
die ze hebben gedaan; vooral de yoga-oefeningen 
buiten en het knutselen hebben indruk gemaakt.” 

Mevrouw Hennekam spreekt vol lof en 
bewondering over hoe Kempenhaeghe heeft 
ingespeeld op de ontwikkelingen. Hoe er steeds 
opnieuw nieuwe initiatieven werden bedacht. En 
hoe zij voortdurend op de hoogte werd gehouden. 
“Medewerkers en bewoners van de Amer moeten 
een enorm incasseringsvermogen hebben!” Ze is 
blij dat er door de vaccinaties een sprankje licht 
gloort. “Toen Roland eindelijk weer af en toe met 
het busje naar De Boelakkers kon, was hij heel blij 
om zijn vrienden weer te zien!”

Lof voor 
corona-initiatieven 

Storm en zijn tweelingbroertje waren 
dolblij elkaar weer te zien
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De brieven lagen klaar en wachtten op groen licht 
vanuit de overheid voordat de oproepen voor vaccinatie 
naar zorgmedewerkers konden worden verstuurd. 
P&O manager Stan Theunissen is vanuit de werkgroep 
Vaccinatie verantwoordelijk voor informatie naar 
medewerkers hierover. "We stonden al meer keren in de 
startblokken," zo vertelt hij.  

Omdat de verwachtingen over de snelheid van vaccineren 
hoog waren, lag in januari al een eerste versie van de oproep 
klaar voor meer dan 800 medewerkers, mèt bijlagen, in 
enveloppen. “Het leek alsof het een kwestie van dagen zou 
zijn voordat we een ‘go’ zouden krijgen, maar helaas werd 
januari al snel februari”, vertelt Stan. “We hebben onze 
verwachtingen moeten bijstellen toen de overheid besloot 
dat andere groepen eerst gevaccineerd zouden worden. 
Inmiddels zijn we ingehaald door de werkelijkheid. Waar de 
medewerkers in de gehandicaptenzorg eerst het Pfizer-
vaccin zouden krijgen, is dat nu Astra-Zenica geworden. 
En in plaats van een tweede prik binnen drie weken, is die 
termijn verlengd naar negen tot twaalf weken.” 

Teamwerk
Het klaarmaken van de brieven was een dynamisch proces. 
Stan: “Omdat er in de tussentijd een aantal wijzigingen door 
de overheid waren doorgevoerd, moesten de  brieven die 
gereed lagen, vernietigd worden en vervangen door een 
aangepaste brief met andere bijlagen. Onder hoge druk 
hebben we nieuwe brieven gemaakt en met hulp van de 
repro gedrukt. Alle betrokkenen hebben alles uit hun handen 
laten vallen om als één team deze klus te klaren. Maar het 
was mooi om te zien dat iedereen het leuk vond om weer – 
op gepaste afstand – bij elkaar te komen.” 

Conform de richtlijnen van de overheid zijn in eerste instantie 
enkel de medewerkers met cliëntencontact in de woonzorg 
CEW opgeroepen om zich te laten vaccineren. “We willen 
mensen graag stimuleren om die prik te gaan halen. Als 
het niet anders kan, mag de prikafspraak in werktijd vallen. 
Reiskosten worden vergoed. Als werkgever willen we dat 
onze medewerkers zo snel mogelijk worden gevaccineerd. 
Hoe meer mensen ingeënt zijn, hoe beter de samenleving 
straks verder kan.”

Ontsmetten en 
ontsmetten in 
coronatijd
“We hadden al een supergoed systeem 
om onze schoonmaakspullen per kamer 
gescheiden te houden. Naast extra ontsmetten 
was het nauwelijks nodig om onze werkwijze 
aan te passen.” Marjo Klaus is al dertien jaar 
medewerkster van de Hoteldienst in buitenhuis 
de Driesakker. Zij ervaart deze coronatijd als 
heel bijzonder.

Marjo zorgt ervoor dat de algemene ruimtes en de 
kamers en appartementen van de twaalf bewoners 
van de Driesakker brandschoon zijn. Daarvoor 
gebruikt ze een systeem met microvezeldoeken. 
Voor iedere ruimte is er een set doeken die dagelijks 
wordt uitgewassen. “Dat voorkomt dat je een 
eventuele besmetting overbrengt. Ook ontsmetten 
we met alcohol: trapleuningen, lichtknopjes en 
alles waar je veel met je handen aanzit. En ik had, 
voordat dat werd aangeraden, al zelf bedacht dat 
we ruimtes moesten luchten.”

Het feit dat de bewoners binnen moesten blijven 
heeft veel indruk gemaakt op Marjo. “Hoe langer 
het duurde, hoe meer behoefte ze hadden aan 
contact, dat was duidelijk. We hebben het virus op 
Driesakker in de eerste golf steeds buiten kunnen 
houden. Maar na de zomervakantie bleek een 
bewoner besmet te zijn. Zij is naar de cohortafdeling 
gegaan en gelukkig weer goed opgeknapt. Ik ben 
blij dat het maar een bewoner is geweest. En trots 
dat ik goed heb gepoetst en ontsmet.”

Alles gereed voor 
vaccinatie medewerkers
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Het is misschien een van de mooiste schatkamers van 
Kempenhaeghe: de website van het CEW. Deze site is 
speciaal opgezet voor bewoners, ouders, mantelzorgers 
en familie van cliënten. Maar ook voor de collega’s is 
er een schat aan informatie te vinden over wat er zich 
allemaal afspeelt binnen het CEW. 

Communicatie is van wezenlijk belang tussen bewoners, 
familie en medewerkers van het CEW. Speciaal voor 
deze groepen is er de website www.kempenhaeghe-
epilepsiewoonzorg.nl. De site geeft op een toegankelijke 
en laagdrempelige manier informatie over wonen in 
Kempenhaeghe en de zorg voor cliënten. In eenvoudige 
bewoordingen staat er alles wat je maar zou willen weten 
over de verschillende woonvormen, het belang van de eigen 
regie en de mogelijkheden voor dagbesteding en de invulling 
van vrije tijd. Een projectgroep met vertegenwoordigers 
uit diverse geledingen van CEW was betrokken bij de 
opzet van de website, evenals een aantal cliënten en 
cliëntvertegenwoordigers. De website wordt gevuld door 
een aantal beheerders /ambassadeurs, die op hun beurt 
collega’s betrekken bij het leveren van input. Onder hen zijn 
Corine Boumans (coördinator vrijwilligers), Simone Kuilder 
(wijkcoach), Marieke Sleegers (activiteitenbegeleider), 
Britt Kinnegen (galeriehouder Kempro) en Tanja van Dun 
(facilitator en aanjager).

Handjes nodig
Activiteitenbegeleidster Els van Geffen van de afdeling Vrije 
tijd is een van de mensen die vaak nieuwsberichten over 
bijvoorbeeld gebeurtenissen of activiteiten op deze website 
plaatst. Ze legt uit waarom dat zo belangrijk is. “Als afdeling 
willen wij vooral ontmoetingen – dus sociale participatie 
– bevorderen. Daarom organiseren we uiteenlopende 
activiteiten voor de bewoners, zowel binnen als buiten de 
woongroepen. We vinden het leuk als daar zoveel mogelijk 
mensen aan kunnen deelnemen. Voor de activiteiten buiten 
de woongroepen zijn bewoners vaak afhankelijk van iemand 
– een familielid, een buurvrouw, een medewerkers – om hen 
naar de activiteit te begeleiden. Het is dus een praktisch 
probleem; er zijn niet genoeg handjes om iedere bewoner 
te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten waar hij of zij 
blij van wordt.“ Door iedereen te informeren via de site hoopt 
Els – als het weer kan - meer mensen te mobiliseren om met 
bewoners naar de activiteiten te komen.

Terugblik
Alle activiteiten staan op de website vermeld in de agenda. 
Verslagen en leuke foto’s van al gehouden activiteiten zijn 
te vinden onder ‘Nieuws’. Els: “Hier kijken familieleden en 
woongroepen vaak naar terug. Dat geldt voor  bewoners 
die hebben deelgenomen als ook bewoners die niet van 
de partij waren. Zo kunnen ze nagenieten van de leuke 
momenten of deze toch een beetje meebeleven.”

Té leuk om niet te bezoeken:
www.kempenhaeghe-epilepsiewoonzorg.nl
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Krachten bundelen en verbinding zoeken. Dat is volgens 
het viertal waar het om draait. In het verleden werden 
expertiseteams veelal los van elkaar door regiebehandelaren 
benaderd met eenzelfde soort vragen. De antwoorden die zij 
kregen liepen vaak uiteen, waardoor het voor medewerkers 
soms moeilijk was om het overzicht te behouden en de 
antwoorden in de praktijk toe te passen. Dit leidde zo’n drie 
jaar geleden tot de eerste spar-sessies, gesprekken met 
regiebehandelaren en clustermanagers, een beleidsdag met 
verschillende expertises binnen het CEW, en uiteindelijk het 
Loket.
 
Eenduidig
“Binnen het kader van het Loket trekken het autismeteam 
en het videoteam samen op bij casuïstiekaanvragen. Dat 
levert wat op”, aldus Elle, die met Mandy deel uitmaakt van 
het expertiseteam epilepsie en autisme. “Door elkaar bij de 
hulpvragen te betrekken krijgen de teams op de werkvloer 
eenduidige antwoorden die in de praktijk toepasbaar zijn.” 

Beeldvorming
Inge, die evenals Anita videotrainer is, geeft een voorbeeld. 
“Hoe kun je moeilijke, sociale situaties vormgeven bij 
een cliënt met een verstandelijke beperking, epilepsie en 
autisme? Hoe zorgen we ervoor dat we deze cliënt niet over- 
of onderschatten, en hoe kunnen we de invulling van vrije tijd 
inzichtelijk maken? We vroegen het autismeteam, waar een 
SI-therapeut en logopediste onderdeel van zijn, om hierover 
mee te denken. We keken naar hoe autisme zich uit bij deze 
jongen. Met deze informatie, aangevuld met videobeelden, 
hebben we een beeldvormingsbijeenkomst gegeven aan de 
begeleiders van school en wonen. Zo kreeg iedereen een 
duidelijk beeld van de beperkingen en de mogelijkheden 
van de client. En dat geeft inzicht in wat zij, als begeleider, 
kunnen betekenen.” 

Deskundigheidsbevordering
Het viertal is enthousiast over de mogelijkheden die 
het Loket Expertises CEW biedt. Mandy: “We voeren 
intakegesprekken en bekijken per hulpvraag welke 
expertises daarvoor ingeschakeld moeten worden. 
Expertiseteams leren van elkaar om zo meer transdiciplinair 
te kunnen werken, wat deskundigheidsbevordering met 
zich meebrengt.  Dit uit zich tijdens betrokkenheid bij 
casuïstiekvragen en scholingen voor begeleiders.”

Kennis delen
Het is de bedoeling om meerdere keren per jaar een 
beleidsdag te organiseren en expertises te stimuleren elkaar 
te vinden, te versterken en casuïstiek en kennis te delen. Op 
de langere termijn wil het viertal hun ervaringen ook extern 
delen. Anita: “We beginnen intern, binnen het CEW. Hoe 
mooi zou het zijn als we ook andere instellingen zouden 
kunnen helpen met onze kennis?” Zover is het echter 
nog niet. Anita: “We gaan er eerst voor zorgen dat we het 
proces goed en werkend krijgen. Ervaren hoe het binnen 
het CEW loopt. Als we tevreden zijn met de resultaten die 
we hebben bereikt met onze cliënten, kijken we verder.” 
Elle spreekt uit dat het geweldig is dat zij de ruimte hebben 
gekregen om met het loket Expertises CEW aan de slag te 
gaan. “Dat, en het vertrouwen dat we vanuit de organisatie 
hebben gekregen, stimuleert enorm. Het is leuk om zo veel 
enthousiaste reacties te krijgen. Wij zijn hier onze droom aan 
het realiseren.”

Loket Expertises 
CEW officieel 
van start
Eind januari is het Loket Expertises CEW (Loket) van 
het Centrum voor Epilepsiewoonzorg officieel van 
start gegaan. Wekelijks komen initiatiefnemers Elle 
Hurkmans, Inge Botteram, Mandy Saes en Anita van 
de Manakker bij elkaar om hulpvragen en casussen 
te bespreken en te bekijken welke expertises hiervoor 
het beste gebundeld kunnen worden. Hierdoor 
zorgt het viertal ervoor dat een hulpvraag de juiste 
multidisciplinaire aanpak krijgt.
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Een uitdaging. Zo omschrijft activiteitenbegeleidster 
Els van Geffen deze coronaperiode. Samen met 
haar collega’s geeft ze op creatieve wijze invulling 
aan de activiteiten binnen het Centrum voor 
Epilepsiewoonzorg (CEW).

De bewoners van het CEW hebben veel vrije tijd. De 
afdeling Vrije Tijd, waartoe Els behoort, organiseert 
activiteiten om deze tijd in te vullen. “Ons uitgangspunt 
daarbij is dat we mensen bij elkaar brengen en sociale 
participatie bevorderen. Zo ontstaan vriendschappen 
en krijgen de bewoners bredere contacten. Maar ja, nu 
we afstand moeten houden en grote groepen moeten 
vermijden, wordt juist dat wel erg lastig”, aldus Els.

Inventiviteit
Els en haar collega’s zijn de uitdaging aangegaan om 
het leven van de bewoners toch zo leuk mogelijk te 
maken. Waar voorheen bewoners van alle woongroepen 
welkom waren in alle clubs – vooral de muziekclub is 
populair en trok soms wel 40 bewoners – zijn er nu 
clubjes per woongroep georganiseerd. “Verder hebben 
we veel terrasactiviteiten gedaan, bijvoorbeeld een 
rijdende disco. Ik kwam dan met een kar met een mobiele 
geluidsinstallatie langs. Verder keken we met zijn allen 
foto’s, kienden we in kleine groepjes en organiseerden we 
kwisjes en optredens. Dat kostte veel energie en vereiste 
inventiviteit, maar het was leuk en dankbaar om te doen.” 
Inmiddels zijn er weer wat activiteiten in de recreatiezaal. 
Per woongroep is er carnaval gevierd, mét mondkapjes, 
alles goed ontsmet en op anderhalve meter afstand. Els: 
“Omdat je met kleinere groepen werkt, moet je net even 
wat meer doen. Zo hadden we een samba-danseres om de 
boel op te vrolijken. En de bewoners vonden het geweldig.”

Kleine kring
Ook voor de komende maanden hebben Els en haar 
collega’s weer van alles georganiseerd. In het kader 
van ‘De uitdaging van de maand!’ krijgen bewoners 
individueel een opdracht om uit te voeren. Bij de 
sjoelcompetitie strijden de woongroepen maandelijks 
om een medaille en een wisselbeker. En verder zijn 
er maandelijkse speurtochten op het terrein van 
Kloostervelden, wandelen, doe-avonden, boccia/
sportavonden, muziekclub, quizmiddagen en kienen. 
“Zolang de coronamaatregelen gelden, blijven we alles in 
kleine kring organiseren”, zegt Els. “Het belangrijkste is 
dat de bewoners er plezier aan beleven.”

Creatief omgaan 
met vrije tijd



PAGINA  13 

 

 
 

 

dinsdag 

 

 

 
 

 

donderdag 

 

 

 

 

 
 

 

woensdag 

 

 
 

 

maandag 

Ziek- en herstelmeldingen 
Via medewerkersplein intranet 

Bedrijfsarts

Anette de Jong
Aanwezig: ma
T 040 2279 275
bedrijfsarts@kempenhaeghe.nl

Werk en Gezondheid 

Afdeling P&O
Voor advies over werk(omstandigheden).
Aanwezig: a.i.

Team collega’s voor collega’s
Opvang en nazorg na een ingrijpende gebeurtenis en patiëntveilig-
heidsincident. Laagdrempelig, deskundig en vertrouwelijk, voor en 
door collega’s. 

Vertrouwenspersoon ongewenst 
gedrag

Jacqueline Ingenbleek, 
bedrijfsmaatschappelijk werker, GIMD
Voor ondersteuning en advies bij 
ongewenste situaties. 
Bereikbaar: ma, di, do (kantooruren) 
M 06 24 71 80 46 / T 088-8008500

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet 
zorg en dwang

Sophie van Vlierden
M 0642196689
E svvlierden@zorgbelang-brabant.nl
Bereikbaar: Ma en vr tussen 9.00 en 13.00 uur, 
di en do tussen 9.00 en 17.00 uur.

Contactpersonen Afdeling
Personeel & Organisatie 

Contactpersonen
Patiënten en bewoners 

Vertrouwenspersoon seksueel 
misbruik voor 
patiënten en bewoners

Margreet Spoelstra
Bereikbaar: werkdagen (10:00 - 16:00 uur)
M 06 48 15 48 95 T 0493 39  94 96
E Margreet.Spoelstra@gmail.com

Klachtenfunctionaris

Bart Hendriks
T 040 22 79 193 
E klachtenfunctionaris@kempenhaeghe.
nl. U kunt met uw klacht ook terecht bij 
de Klachtenonderzoekscommissie. U 
kunt uw klacht schriftelijk sturen aan: 
Kempenhaeghe, t.a.v. de secretaris van de 
Klachtenonderzoekscommissie, Postbus 
61, 5590 AB Heeze

“Omdat communicatie 
een recht is van iedereen” 

Dagen van de 
week in beeld
De logopedisten van Kempenhaeghe en De 
Berkenschutse hebben gezamenlijk eenduidige 
pictogrammen uitgekozen om de dagen van de week 
te visualiseren. Ze zijn vooral bedoeld voor (oud) 
leerlingen om de overstap naar dagbesteding of 
wonen te vergemakkelijken.

Voor mensen met een verstandelijke beperking en 
epilepsie is gesproken taal niet altijd goed te begrijpen. 
Voor mensen met een autismespectrumstoornis kan het 
verwerken van informatie uit de omgeving lastig zijn. Veel 
bewoners en leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid 
en voorspelbaarheid. Na een epileptische aanval kan deze 
behoefte nog groter zijn, omdat iemand gedesoriënteerd is in 
tijd en ruimte of niet meer weet waar hij of zij mee bezig was.

Onafhankelijk
Visualisatie, bijvoorbeeld in de vorm van pictogrammen, 
kan gesproken taal ondersteunen en het kan als 
geheugensteuntje dienen. Dit kan ook een hogere mate van 
onafhankelijkheid en zelfregie geven. Op dit moment wordt 
visuele ondersteuning al veel ingezet op woonafdelingen 
en in klassen. “Door dezelfde visuele ondersteuning te 
gebruiken binnen wonen en school of dagbesteding kan 
er herkenbaarheid en daarmee houvast optreden bij onze 
bewoners”, aldus logopediste Kim Brok. ”Bovendien 
bevordert het de soepele overgang binnen de faciliteiten 
van Kempenhaeghe.” 

De nieuwe pictogrammen om de dagen van de week 
te visualiseren worden inmiddels al gebruikt in de 
woongroepen en op de dagbesteding. Voor de kinderen 
brengt het duidelijkheid: “Vandaag is het de gele dag”, “Op 
de rode dag komt mama op bezoek”, of “Op de paarse 
dag ga ik naar huis”. Wil je meer weten over de inzet van 
visualisatie in de klas of woongroep, neem dan contact op 
met Kim Brok, Marion Maas en Fenne van de Rhoer via 
logopedie@kempenhaeghe.nl of Suzanne Immers en Karin 
de Visser via logopedie@berkenschutse.nl.
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“De wijkraad is gestart, maar niet zoals we voor ogen 
hadden. We wilden een openingsbijeenkomst met een 
leuk programma voor wijkbewoners. Maar toen kwam 
de lockdown en nu doen we alles via Zoom.” Aan 
het woord is Joep Kooij, voorzitter van de wijkraad 
Kloostervelden.

Joep behoort tot de eerste lichting ‘nieuwe buren’ van 
Kloostervelden. Hij heeft altijd een relatie gehad met 
Kempenhaeghe, omdat zijn zoon er woonde én hij lid was 
van de Raad van Toezicht. “Al pratend met wijkcoach  
Simone Kuilder kregen we het idee om een wijkraad op 
te zetten. Doel van de wijkraad? Om een zo aangenaam 
mogelijk leefklimaat te garanderen voor alle inwoners van 
de wijk.”

Prioriteiten
De wijkraad bestaat uit vijf inwoners, de directeur van het 
Centrum voor Epilepsiewoonzorg en de wijkcoach, en 
is voortvarend aan de slag gegaan. In de eerste Zoom-
bijeenkomsten zijn er prioriteiten gesteld. “Dat zijn de 
groenvoorziening, verkeer en vandalisme”, vertelt Joep. 
“Kempenhaeghe stelt grond ter beschikking voor de 
gemeenschappelijke kruiden- en moestuin. Tot nu krijgen 
we jaarlijks toestemming om nog een jaar te blijven. Maar 
de aanleg van voorzieningen zoals water en elektriciteit 
kost geld. Dus willen we graag een toezegging dat we 
deze grond voor een langere periode mogen gebruiken.”

Bijenvolken
Met het volwassen worden van Kloostervelden is 
ontsluiting een aandachtspunt, evenals het toenemende 
verkeer. “Wij vinden dat bewoners met hun skelter op de 
weg moeten kunnen rijden. Er zijn verkeersdeelnemers die 
hier te weinig rekening mee houden en zich niet aan de 
regels houden. Dat is zorgelijk.” Verder constateert Joep 
dat er wat vernielingen plaatsvinden. “Aan kerstverlichting 
bijvoorbeeld, en jammer genoeg ook aan de informatie die 
de Heemkundekring had geplaatst langs de Sparrenlaan. 
Zelf heb ik te maken gehad met mensen die mijn 
bijenkasten opengemaakt hebben waardoor het bijenvolk 
ernstig verstoord is.”

Joep’s grootste wens is dat de medewerkers van 
Kempenhaeghe nog meer het belang van de contacten 
tussen zorgbewoners en nieuwe bewoners zullen gaan 
zien. “Samen naar de kruidentuin of een wandeling in de 
wijk; daar ontstaan de mooiste contacten. Ik denk dat de 
wijkraad hierin een waardevolle toevoeging kan bieden.”

Groenvoorziening en verkeer 
prioriteit nieuwe wijkraad

Kloostervelden is één van de dertig deelnemende 
initiatieven aan de Stijlprijs 2021 van de 
Provincie Noord-Brabant. De prijs zet bijzondere 
wooninitiatieven in de kijker; nieuwe en originele 
vormen van wonen die net even anders zijn en 
die inspelen op de behoeften van deze tijd. 

In Kloostervelden speelt ‘samen leven’ een 
belangrijke rol. De wijkbewoners hebben oog 
voor hun omgeving en medemens. In ruim acht 
jaar zijn inmiddels 150 van de circa 200 geplande 
woningen gerealiseerd en hebben 178 cliënten 
van Kempenhaeghe de paviljoens omgeruild 
voor verspreid in de wijk gelegen kleinschalige 
zorgwoningen. Gezamenlijk met dorpsbewoners 
van Sterksel en lokale ondernemers is gekeken 
naar mogelijke verbindingen en kansen. Dat heeft 
onder andere geleid tot nieuwe voorzieningen en 
mogelijkheden voor laagdrempelige ontmoetingen. 
De winnaar van de Stijlprijs wordt eind 2021 bekend 
gemaakt.

Kloostervelden dingt 
naar Stijlprijs 2021
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In de spotlight

Bewoner in het zonnetje: Erik Altena

De zon schijnt weer 
voor Erik Altena
Erik Altena (49) heeft waarschijnlijk het mooiste uitzicht 
van de Koolmeesstraat. Recht tegenover zijn kamer 
ligt de Boerderij van Kloostervelden. Vandaag schijnt 
het lentezonnetje er uitbundig. Maar dat is geen toeval, 
vertelt Erik. Want: “Ik heb heel veel zon besteld.” 

Met heldere pretogen kijkt hij je aan, om vervolgens te 
trakteren op een glunderende lach. Erik is duidelijk een 
buitenmens. Zijn handen en schoenen verraden wat hij 
het liefste doet: lekker hard werken. Dagelijks is hij op de 
boerderij te vinden om te scheppen, zagen en vegen. Al 
ging dat de afgelopen jaren steeds moeilijker door een 
pijnlijke vergroeiing in zijn rug. 

In november 2020 onderging Erik daarom een operatie, 
waarbij zijn rug werd rechtgezet en gefixeerd. Een 
spannende tijd voor hem en zijn familie. Ten eerste 
vanwege de zware ingreep, maar ook omdat Erik graag 
alles zelf doet. En dat kon nu even niet. Maar Erik toonde 
zich een ware strijder. 

Sinds de operatie werkt hij hard aan zijn herstel. Hij 
leerde opnieuw lopen – nu rechtop – en kan dat inmiddels 
zonder hulpmiddelen. Ook accepteert hij meer hulp van 
zijn begeleiders bij dagelijkse handelingen. Dat kost hem 
minder frustratie en levert tijd op die hij nu aan leukere 
dingen besteedt. Zoals meezingen met de vrolijke plaatjes 
die hij afspeelt op zijn platenspeler. 

Het leven van Erik ziet er nu een stuk zonniger uit. Zijn 
omgeving merkt duidelijk dat hij beter gemutst is en 
meer geniet. Ook maakt hij volop plannen voor ‘de grote 
zomer’: “Als ik helemaal beter ben, dan gaan we weer friet 
eten bij de Broeders.”

'Als ik helemaal beter 
ben, dan gaan we 
weer friet eten bij de 
Broeders.'
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In het afgelopen jaar is de Stichting 
Vrienden van Kempenhaeghe 
omgevormd tot het Kempenhaeghe 
Vriendenfonds. Drijvende krachten 
achter deze omvorming zijn Hilke 
Huysinga en Gabriëlla Burns. 
Zij vertellen zelf wat er allemaal 
is gebeurd en waarom het 
Vriendenfonds Kempenhaeghe zo 
belangrijk is.

Het Vriendenfonds realiseert projecten 
die zijn gericht op ontwikkeling, 
participatie, levensverbetering en 
innovatie die bijdraagt aan zorg- en 
onderwijsvernieuwing. Een prachtig 
voorbeeld van zo’n project is de Sint- 
en Kerststraat van afgelopen jaar bij 
de wijkboerderij op Kloostervelden. 
Met de nieuwe opzet van het 
Vriendenfonds is het de bedoeling 
om ook medewerkers, bewoners en 
ouders/familie meer te betrekken om 

het fonds te steunen en samen in 
actie te komen. 

Spiegel
Hilke werkt al zestien jaar voor 
Kempenhaeghe. “Hier kan ik echt 
het verschil maken in het leven van 
anderen. Toen ik hier net begon 
kreeg ik een rondleiding op de 
kinderafdeling. Ik realiseerde me 
als moeder hoe anders mijn leven 
zou zijn als ik een van mijn kinderen 
had moeten achterlaten in en 
zorginstelling. Die spiegel heeft mij 
altijd gemotiveerd om bij te dragen 
aan het leven en welzijn van onze 
bewoners." 

Zichtbaarheid vergroten
Hilke was als projectmanager 
nauw betrokken bij de transitie van 
het instellingsterrein Providentia 
naar de wijk Kloostervelden. Nu 

zet ze haar energie in voor het 
Vriendenfonds. “Ons doel is om de 
zichtbaarheid van het Vriendenfonds 
binnen Kempenhaeghe en naar de 
buitenwereld te vergroten. Hiermee 
kunnen we een grotere bijdrage 
leveren aan het welzijn van bewoners, 
patiënten en leerlingen en aan 
zorg- en onderwijsvernieuwing. Als 
ambassadeur van het Kempenhaeghe 
Vriendenfonds probeer ik zoveel 
mogelijk nieuwe vrienden te maken. 
Of dit nu is als huisvriend (woonzorg), 
hartsvriend (patiënten), schoolvriend 
(leerlingen), bedrijfsvriend (zakelijke 
band) of levensvriend (doneren en 
nalaten); samen kunnen wij een 
bijdrage leveren.” 

Dankbaar
Gabriëlla is sinds 2016 lid van het 
bestuur van de (toen nog) Stichting 
Vrienden van Kempenhaeghe. Het 

Samen maken 
we het verschil!
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was haar dank voor de steun en 
begeleiding die het gezin ontving van 
Kempenhaeghe in de zorg voor hun 
dochter Geneviève. “Ik wilde graag 
iets terug doen. Nadat in 2012 onze 
dochter geboren werd moesten de 
dromen en plannen die we hadden 
plaats maken voor een nieuwe 
realiteit toen bleek dat zij verstandelijk 
gehandicapt was. Onze dochter was 
twee toen wij voor het eerst kennis 
maakten met Kempenhaeghe. Onze 
neuroloog dokter Verhoeven heeft 
ons vanaf het eerste moment goed 
begeleid en gesteund. Er zijn aardig 
wat tranen gevloeid, van verdriet 
maar ook van geluk. Het is zo fijn om 
een arts te hebben die je als ouder 
ziet en hoort. Geneviève is inmiddels 
alweer negen jaar. Ze gaat sinds haar 
vierde met heel veel plezier naar De 
Berkenschutse en sinds kort ook 
naar de buitenschoolse opvang op 
de Vinckert. Mede door de betrokken 
medewerkers van Kempenhaeghe/
De Berkenschutse is niet alleen 
Geneviève enorm gegroeid, maar ook 
wij als ouders.”
 
Website en social media
Toen begin 2020 gestart is met het 
opzetten van het Kempenhaeghe 
Vriendenfonds zijn Hilke en 
Gabriella aan de slag gegaan met 
het bouwen van de website www.
kempenhaeghevriendenfonds.
nl en een social media netwerk. 
Donateurs worden nu beter 
geregistreerd, aanvragen verlopen 
beter en successen en uitdagingen 
worden gedeeld. Gabriella  stapte 
in maart vanuit het bestuur van het 
fonds over naar het (nieuwe) bureau 
fondsenwerving. "Zo kan ik nog meer 
betekenen in de ondersteuning voor 
het Vriendenfonds. Elke bijdrage, klein 
of groot, wordt enorm gewaardeerd."

Heb je vragen of leuke ideeën 
over projecten of acties voor het 
Vriendenfonds? Of denk je erover 
vriend te worden? Wij staan je 
graag te woord! Wij kijken er 
naar uit om samen het verschil 
te maken! Jij ook? Ga naar www.
kempenhaeghevriendenfonds.
nl en word Vriend! Je kan ons ook 
volgen op www.facebook.com/
KempenhaegheVriendenfonds/

In Memoriam

Bertie Thijssen

Op 14 januari van dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen 
van Bertie Tijssen, overleden aan de gevolgen van corona. 
Bertie was 59 jaar. Voor zijn overlijden ging zijn gezondheid 
achteruit en misschien is dit voor Bertie een bevrijding, zo 

gevangen als hij zat in zijn eigen lichaam. Nooit meer zullen we de woorden 
horen toen hij nog in goeden doen was: “het gaat goed met mij”, “koffie 
drinken” of “tuurlijk”. Alleen in gedachten komen ze voorbij.

Bewoners en team Kievithof 4

Luuk van de Rijt 

Geheel onverwacht moesten we afscheid nemen van Luuk. 
We hebben jou met veel liefde en plezier verzorgd en goed 
leren kennen in de 17 jaar dat je op ’t Sandt 1 hebt mogen 
wonen. Al die stoeipartijen en gekke fratsen, wat zullen we 

die missen kerel. Je blijft voor altijd een speciaal plekje in ons hart houden. 

Kinderen en collega’s van ’t Sandt 1

Ton van Zon

Zo lief, zo pittig, zo ondeugend, zo moeilijk om haar te 
moeten missen. Dag, dag, lieve Ton!

Berkenlaan 3

Maria van der Zanden

Je was een engeltje op aarde, nu ben je een engeltje in de 
hemel. Maria, wat zullen we jou gaan missen! 

Bewoners en personeel Berkenlaan 3-9

Gerard Janssen 

Op maandagochtend, 12 januari 2021 januari is Gerard 
Janssen op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona, 
maar gelukkig in ons midden, overleden. In de zomer van 
2019 vierde hij zijn tachtigste verjaardag en zijn 60-jarig 

jubileum nog op grootse wijze, dankzij de inzet van zijn nicht Connie. Gerard 
was een stille genieter. We missen onze Tegelense pannenkletser, onze 
knuffelbeer met zijn mooie glimlach.

Bewoners en team Kievithof 2

Fons Dudink

Na bijna 60 jaar op Providentia gewoond te hebben is Fons 
Dudink vrij plotseling overleden. We zullen hem en zijn 
markante persoonlijkheid erg missen.

Bewoners en team Wilgendreef
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De cliëntenraad: 
een jaarverslag
“Wat doet de cliëntenraad eigenlijk?” “Wat heb ik als 
cliënt van Kempenhaeghe aan een cliëntenraad?” Als 
je de bulletins leest die de cliëntenraad na elke verga-
dering uitgeeft, dan hoeft u dit artikel niet te lezen! Dan 
weet u al dat de cliëntenraad in 2020 veel onderwerpen 
heeft besproken en meerdere adviezen heeft gegeven 
aan de raad van bestuur. Weet u dit  niet, kijk dan eens 
in het jaarverslag.

Het was door corona een vreemd jaar, ook voor de 
cliëntenraad. Vaak vergaderde de raad online via Zoom. 
Daarbij ging het vaak over corona, bijvoorbeeld de be-
zoekregelingen en de veranderingen daarin. Maar het ging 
ook over andere onderwerpen. Leden van de raad namen 
deel aan werkgroepen over de Wet zorg en dwang en de 
raad kreeg informatie over de vertrouwenspersoon zorg 
en dwang. Rapportages over incidenten en calamiteiten 
kwamen eveneens aan de orde. 

Bij de bespreking van de nieuwe strategienota zei de 
cliëntenraad alle onderwerpen belangrijk te vinden die 
direct te maken hebben met de zorg aan de cliënt. 
Bijvoorbeeld technologie in de zorg, het realiseren van 
naadloze processen in de zorg en de ontwikkelingen naar 
de ‘zorg van morgen’.

Adviezen
De raad van bestuur vroeg en kreeg adviezen over het 
profiel voor leden van de raad van toezicht, het profiel 
van de nieuwe directeur van het Centrum voor Epilepsie-
woonzorg en over de verandering naar een – voorlopig 
tijdelijke – eenhoofdige directie van de centra die onder 
‘cure’ vallen (Academisch Centrum voor Epileptologie, 
Centrum voor Slaapgeneeskunde en Centrum voor 
Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen). Ook 
speelde de cliëntenraad een rol bij andere benoemingen 
in de leiding van de organisatie en de raad van toezicht. 
De raad adviseerde heel snel over de verruiming van de 
bezoekregeling toen corona dat weer toeliet. Het zijn al-
lemaal onderwerpen die van belang zijn voor cliënten van 
Kempenhaeghe.

Het jaarverslag  is te vinden op 
www.clientenraadkempenhaeghe.nl/ 
(Klik in de menubalk op ‘download’.)  Neem voor 
vragen contact op met één van de leden van de 
raad of met clientenraad@kempenhaeghe.nl.  
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Jubilaris

Gerrie Volckerick
60 jaar bij Kempenhaeghe 
Pimpelmeesstraat 4
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De regels rondom Wajong-uitkeringen 
kunnen zo ingewikkeld zijn dat het 
lastig is om te begrijpen hoe het nu 
precies zit. Daarom heeft de Tweede 
Kamer een nieuwe wet aangenomen 
die het allemaal wat makkelijker moet 
maken. Speciaal voor u hebben we 
het eens op een rijtje gezet.

Vroeger
Mensen die vroeger een Wajong uitke-
ring hadden, vielen onder een van de 
volgende wetten: Wajong oud, Wajong 
2010 of Wajong 2015. Iedere Wajong 
had zijn eigen unieke kenmerken. Een 
voorbeeld hiervan is, dat het met een 

Wajong 2015-uitkering niet mogelijk was 
om daarnaast te gaan studeren. 

Nu
In 2021 heeft er een verandering plaats-
gevonden in de Wajong-uitkeringen. 
Dat noemen we een harmonisatie, wat 
betekent dat er nog maar één Wajong is 
in plaats van drie verschillende uitkerin-
gen met verschillende regeltjes. Het doel 
van de  harmonisatie  is om de wet te 
vereenvoudigen. Van drie verschillende 
wetten is er nu nog maar een wet die 
geldt voor iedereen met een Wajong-
uitkering.

Veranderingen
Wat is er veranderd? Doordat de Wajong 
is geharmoniseerd zijn er wat regels bij-
gekomen en er zijn er enkele geschrapt. 
Zo is het werken met een Wajong op 
de schop gegaan. Vroeger konden 
Wajongers die werkten een klein stukje 
van hun uitkering behouden. Dit heette 
loondispensatie of de Bremanregeling. 
Deze regel is verdwenen. Nu houden 
Wajongers aan iedere euro die hij met 
werk verdient, 30 eurocent aan Wajong-
uitkering over. Dat kan betekenen dat de 
uitkering naast werk volgens de nieuwe 
regels lager wordt dan met de regels van 
vóór 1 januari 2021. Mogelijk kan er dan 
gebruik worden gemaakt van het garan-
tiebedrag. Daarnaast is het mogelijk om 
met de Wajong-uitkering een opleiding 
te volgen. 

Heeft u vragen hierover of wilt u meer 
informatie over (de harmonisatie van) de 
Wajong? Neem dan contact op met de 
Balie Advies & Informatie van Kempen-
haeghe. We zijn te bereiken op het num-
mer 040-2279193. Natuurlijk kunt u ook 
direct contact opnemen met het UWV.

Nieuws balie Advies & Informatie

Harmonisatie van de Wajong

Bron: UWV.nl en de Rijksoverheid.
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Door alle uitdagingen rondom een zorgintensief 
kind worden ouders en familie soms geleefd. 
Een vakantie in een vakantiehuis van het Ronald 
McDonald Kinderfonds kan energie en veerkracht 
geven om weer door te kunnen. Daarom kunt u in het 
laagseizoen tegen een lage prijs in een van de drie 
vakantiewoningen van het Kinderfonds verblijven. 

Voor kinderen die vanwege hun gezondheidssituatie 
(of leeftijd) niet naar school gaan, is het laagseizoen 
hét moment om even met hun vader of moeder en/
of zorghulp bij te komen. Met hulp van sponsors en 
donateurs heeft het Kinderfonds de overnachtingsprijs 

kunnen terugbrengen naar 35 euro per appartement. De 
aangepaste vakantiehuizen zijn speciaal bedoeld voor 
zorgintensieve kinderen (t/m 25 jaar) en hun families. Hier 
kunnen zij op adem komen, ongeacht ziekte of beperking. 
Dat kan zonder voordracht of verwijzing van een arts of 
specialisten.  

Als u het gevoel heeft dat u hier met uw kind aan toe 
bent, dan kun u uw vakantie vandaag al aanvragen. 
Meer informatie vindt uop https://www.kinderfonds.nl/
niet-schoolgaande-kinderen. En als u bij het vakantiehuis 
boekt met code KR (Kinderrevalidatie), dan staat er bij 
aankomst een lokale lekkernij voor u klaar. 

Aanbieding Ronald 
McDonald Kinderfonds

Toe aan vakantie? 
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“Wil je meehelpen met het voeren van de dieren? Kom 
maar efkes mee.” Mark Parren is sinds 2013 vrijwil-
liger op De Hoeve. Hij verzorgt er de dieren, geeft ze 
te eten en maakt in de vakantieperiode de hokken 
schoon. Hij geniet met volle teugen als hij jonge cliën-
ten kan meenemen in het voerproces. 

Mark werkt als docent PIE (produceren, installeren en 
energietechniek) op het Sondervinck College in Veldho-
ven. Samen met zijn vrouw Judith heeft hij twee kinderen, 
Amber (18) en Marijn (16), die allebei op de afdeling VSO 
van De Berkenschutse zitten. “Tijdens een open dag van 
De Berkenschutse kwam ik een bekende tegen die hier 
als vrijwilliger werkte. Ze had zo’n enthousiast verhaal dat 
ik nieuwsgierig werd. Ik ben gaan kijken en was meteen 
verkocht.”

Overnemen
Leerlingen van De Berkenschutse krijgen op De Hoeve 
lessen in groenverzorging en dierenonderhoud. “Maar 
in de weekenden en tijdens vakanties zijn er natuurlijk 
geen leerlingen. Dan worden de taken overgenomen door 
vrijwilligers”, vertelt Mark. De vrijwilligerspool voor De 
Hoeve bestaat uit zo’n vijftien man, die steeds in tweetal-
len een dienst draaien, meestal in de ochtend. En het is 
altijd gezellig!

Alpaca’s
Op de boerderij wonen schapen, geiten, ezels, een pony, 
varkens, alpaca’s, ganzen, volièrevogels, kippen, konijnen 
en een hamster. Moet je daar verstand van hebben om er 
te kunnen werken? Mark lacht. “Toen ik hier begon kreeg 

ik een boek in mijn handen gedrukt over dierverzorging en 
zoönose. Dat moest ik maar eens doorlezen. Omdat het 
een schoolse omgeving is, heeft een van de beheerders 
speciaal voor de kinderen precies aangegeven hoeveel 
voer ieder dier moet krijgen. Dus dat is makkelijk.” Mark’s 
lievelingsdieren zijn de alpaca’s, “vanwege het knufffelige 
gehalte.”  

Voorbeeld
Mark vind het heerlijk om buiten te zijn en geniet maxi-
maal als hij jonge cliënten die langskomen kan overhalen 
om mee te helpen met voeren. “Ik haal er een stukje 
dankbaarheid uit. Ik vind het fijn om ten dienste van ande-
ren te staan, zonder jezelf uit het oog te verliezen. Daarom 
werk ik ook in het onderwijs. Ik gebruik De Hoeve vaak als 
voorbeeld voor mijn eigen leerlingen. Die zeggen nogal 
eens: ‘Wie doet er nu onbetaald werk?’ Dan laat ik ze zien 
hoe de maatschappij er uit zou zien zonder vrijwilligers. 
Voetbalverenigingen kunnen bijvoorbeeld echt niet zonder. 
En dat zet ze wel aan het denken. Vrijwilligers maken de 
wereld mooier.”

Vanwege corona liggen diverse activiteiten nog stil. Sommige worden al wel weer opgepakt.
Kijk voor activiteiten op de cew clientenwebsite. 

Zie wat er wel of niet doorgaat op www.kempenhaeghe-epilepsiewoonzorg.nl. 
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Van onschatbare waarde

Mark Parren: 
”Vrijwilligers 
maken de 
wereld mooier”
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