Wij zijn er als u ons nodig heeft. Op alle momenten in uw leven.
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Een half jaar
na het afronden van zijn
studie geneeskunde kwam
Emile van der Heijden in dienst
bij Zorggroep Almere, inmiddels
ruim 25 jaar geleden. Een bewuste
keuze: ‘Ik wilde erg graag in
een gezondheidscentrum
werken.’

Volg ons ook op

‘Met de huisarts van Zorggroep Almere
voelde het meteen vertrouwd’
Al zestien jaar is Leen Meskes (81) cliënt bij huisarts Emile van der
Heijden. Eerst bij gezondheidscentrum Perspectief en sinds vorig
jaar bij Castrovalva, toen beide centra werden samengevoegd.
‘Het is belangrijk om een klik te hebben met je huisarts.’
Toen Leen Meskes met zijn vrouw vanuit
Amsterdam naar Almere verhuisde,
schreven ze zich in bij het gezondheidscentrum in de buurt en kwamen terecht
bij dokter Van der Heijden.

Gemeenschappelijke interesses
Hij herinnert zich hun kennismakingsgesprek nog goed. ‘Ik vertelde hem dat ik
25 jaar scheidsrechter was geweest en
dat ik in Almere ook aan mijn conditie

wilde werken. Toen zei hij dat je hier in de
buurt fantastisch kunt hardlopen. In mijn
werkzame leven was ik bloemist en hij kon
me precies vertellen op welke plekken
hier wilde orchideeën groeien. Het was
leuk om te merken dat we een paar
gemeenschappelijke interesses hadden.
Mede daardoor voelde het meteen
vertrouwd.’

Duidelijke stappen
‘Ik vind het belangrijk om een klik te

hebben met mijn huisarts,’ vervolgt hij.
En die klik is er. ‘Als ik naar hem toe
ga, neemt hij altijd goed nota van mijn
klachten. En wanneer iets met spoed
behandeld moet worden, neemt hij
duidelijke stappen en regelt hij bijvoorbeeld meteen een afspraak bij het
ziekenhuis als dat nodig is. Ik ben nog niet
zo lang weduwnaar en hij heeft mijn
vrouw tijdens de laatste fase van haar
leven heel goed begeleid. Dat was erg
waardevol.’
Lees verder op pagina 2 >>

www.zorggroep-almere.nl

‘Zorg en wonen komen samen
bij Zorggroep Almere
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dat is een wens van veel ouderen. En van de overheid. De
overheid wil dat er een scheiding van zorg en wonen komt zodat u bijvoorbeeld ook verpleeghuiszorg
in uw eigen woning kunt ontvangen. Wanneer u de hele dag intensieve zorg nodig heeft, of 24-uurs
toezicht dichtbij, dan komt u in aanmerking voor een woning in één van onze acht woonzorgcentra.
>> Vervolg van pagina 1

Hiervoor dient u een indicatie aan te vragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Een half jaar na het afronden van zijn
studie geneeskunde kwam Emile van
der Heijden in dienst bij Zorggroep
Almere, inmiddels ruim 25 jaar geleden.
Een bewuste keuze: ‘Ik wilde erg graag
in een gezondheidscentrum werken.’
Hij licht toe: ‘Vooral de samenwerking vind ik belangrijk, zowel met de
collega’s in de huisartsenpraktijk als met
de verschillende andere zorgverleners.
Samenwerken houdt je scherper en je
kunt elkaar toetsen.’

‘Samenwerken houdt je
scherper en je kunt elkaar
toetsen.’
Grote kwaliteitssprongen
Volgens Emile van der Heijden kent de
huisartsenzorg van Zorggroep Almere
een aantal pluspunten. ‘Zowel op het
gebied van chronische zorg als voor
meer alledaagse problemen is een breed
palet aan behandelingen mogelijk. Zorggroep Almere heeft een goed concept
van eerstelijns gezondheidszorg neergezet. En doordat we over veel menskracht beschikken, kunnen we op breed
terrein kwalitatief hoogwaardige zorg
leveren.’

Bijzonder
Wat zijn persoonlijke drijfveer is als
huisarts? ‘Ik help mensen graag een
stapje verder. Soms bouw je een
persoonlijke band op met een cliënt,
zoals met de heer Meskes en zijn vrouw
die ik tijdens haar laatste levensfase
intensief heb begeleid. Het is heel
bijzonder om iemand in zo’n periode te
mogen bijstaan.’

•

Zorggroep Almere: een
goed en breed aanbod
aan zorg en dienstverlening, dichtbij, in
de wijk waar mensen
wonen. Zoveel mogelijk
in de thuissituatie, en waar
dat niet meer mogelijk
is, in gastvrije woonzorgcentra. Wij werken
vanuit 21 gezondheidscentra, 8 woonzorgcentra
en een centrum voor
geriatrische revalidatie.

02

najaar 2016

Wijkverpleging
Als u thuis zorg nodig heeft, staan de
wijkverpleegkundigen van Zorggroep
Almere voor u klaar. Bijvoorbeeld als
u herstelt van een operatie, een
(chronische) ziekte heeft, een handicap
heeft of door ouderdom niet meer alles
zelf kunt doen. De medewerkers van
de wijkverpleging helpen u graag bij
de lichamelijke verzorging, het geven
van injecties, het aanleggen van infusen,
toedienen van medicijnen en bij het
verzorgen van wonden. Daarnaast stelt
de wijkverpleegkundige diagnoses, stelt
zorgplannen op en betrekt de juiste
hulpverleners erbij. Als de zorg die u
thuis krijgt niet meer voldoende is, kunt
u een indicatie aanvragen voor een
verblijf in een woonzorgcentrum.

Wonen in een woonzorgcentrum
van Zorggroep Almere
Zorggroep Almere heeft nu acht woonzorgcentra, verspreid over de stad:
• Archipel, Almere Stad
• Castrovalva, Almere Stad
• De Kiekendief, Almere Stad
• De Overloop, Almere Haven
• De Toonladder, Almere Stad
• Polderburen, Almere Stad
• Vizier, Almere Poort
• Zephyr, Almere Buiten
Daarnaast hebben wij een centrum
voor geriatrische revalidatie, Flevoburen.

Deze is gevestigd in het Flevoziekenhuis
en is bedoeld voor mensen die na
opname in het ziekenhuis een korte
periode nodig hebben om extra te
herstellen. Hierna kan men in de meeste
situaties weer naar huis terugkeren.

Nieuw woonzorgcentrum in
Almere Haven
Voor de plek waar nu gezondheidscentrum West staat, aan de Leemwierde
in Almere Haven, worden plannen
gemaakt om woningen te bouwen voor
mensen die zorg aan huis ontvangen.
Zij wonen hier zelfstandig maar worden
daarin ondersteund door de wijkverpleging van Zorggroep Almere. Daarnaast komen er appartementen waar
zorg wordt geboden aan mensen met
dementie. De verwachting is dat de
bouw over enkele jaren gereed is.
In onze woonzorgcentra woont u in een
één- of tweekamerappartement en bent
u verzekerd van 24-uurszorg. U leeft
zoveel mogelijk uw eigen leven, in uw
eigen woning met uw eigen spullen.
Huisdieren zijn in de meeste gevallen
van harte welkom, als u er zelf voor kunt
zorgen. Een aantal woonzorgcentra van
Zorggroep Almere biedt een scala aan
faciliteiten, zoals een restaurant, een
tuin en terras, internet, kerkdiensten,
gezellige activiteiten, sociale contacten,

wasservice en uiteraard alle hulp die u
nodig heeft, altijd in de buurt.

Mensgerichte benadering
in de zorg
Zorggroep Almere wil de best mogelijke
zorg verlenen. De beste zorg betekent
medische, verpleegkundige en lichamelijke zorg op het hoogste niveau. Ook
hebben wij alle aandacht voor uw welzijn
en sluiten wij aan bij wensen, ideeën
en suggesties van cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Hartelijkheid en
respect in de omgang, een prettige
omgeving, keuzevrijheid en beslisrecht
zijn voor ons belangrijke waarden.
Kortom: zorg met een menselijke maat.
De mens staat in al ons handelen
centraal. Dat betekent dat onze zorgverleners naar u luisteren en dat wij onze
zorg zo goed mogelijk afstemmen op
uw wensen zodat u zich echt thuis voelt.

Klantservicepunt van
Zorggroep Almere
Als u wilt weten op welke termijn er plek is
in één van onze centra of meer informatie
wilt over een woonzorgcentrum, dan
kunt u contact opnemen met het Klantservicepunt van Zorggroep Almere.
Het Klantservicepunt is op werkdagen
tussen 9.00 uur en 17.00 uur bereikbaar
via 036 - 545 4000.

•

www.zorggroep-almere.nl

Voorbereiden op
de ouderenzorg
van de toekomst….
in ieders belang
Naast de woonzorgcentra die Zorggroep
Almere u momenteel kan bieden, zetten wij ons
in om ook in de toekomst goede en betaalbare
ouderenvoorzieningen aan te kunnen bieden.
De overheid wil dat wij in Nederland minder
verpleeghuizen krijgen en dat ouderen zo lang
mogelijk in hun eigen (gehuurde) woning
verzorgd worden. Die betaalbare woningen
moeten er dan wel in voldoende mate zijn
en daar spannen wij ons samen met andere
partijen in Almere hard voor in.

‘Binnen een halfuur wist ik
wat ik mankeerde’

Paramedisch Centrum voor Diagnostiek
Almeerders met (langdurige) bewegingsklachten kunnen sinds kort terecht bij het
Paramedisch Centrum voor Diagnostiek in gezondheidscentrum Het Noorderdok.
Verschillende specialisten op het gebied van houding en beweging werken hier samen
om uw klachten met behulp van de modernste apparatuur te onderzoeken én te
zorgen voor een gerichte behandeling.
Een ongeluk zit in een klein hoekje – daar kan Petra de Wit over meepraten. Na een struikelpartij vlak
voor haar huis kwam zij vorig jaar pijnlijk ten val. Ze vertelt: ‘Een pees van mijn rechterschouder was
gescheurd, maar dit was niet zichtbaar op de röntgenfoto die bij de Spoedpost werd gemaakt. Pas
vier maanden later bleek tijdens een operatie wat er aan de hand was. Toen was de enige optie om
ook de andere pees door te halen. Sindsdien kan ik mijn rechterarm niet meer boven
mijn hoofd heffen.’

Pijn bleef ondraaglijk
‘Daarom ging ik alles met links doen,’ vervolgt ze. ‘Op een dag was ik een badlaken aan het
ophangen toen er plotseling een enorme pijn door mijn linkerarm schoot.’ Omdat ze nog fysiotherapie kreeg, werd haar linkerschouder een paar keer gemasseerd, maar dit bood geen soelaas.
‘De pijn bleef ondraaglijk. Ook een pijnprik hielp maar even. Uiteindelijk adviseerde de fysiotherapeut
mij om contact op te nemen met het Paramedisch Centrum voor Diagnostiek.’

Direct een echo
Petra: ‘Ik kon er meteen al de volgende dag terecht. Dat was heel fijn.’ Ze werd gezien door een
fysiotherapeut en een arts op het gezamenlijk orthopedisch spreekuur, die besloten een echo van
haar schouder te maken. Omdat in het Paramedisch Centrum ook echoapparatuur aanwezig is,
kon dat direct. ‘De echografiste kwam zelfs uit haar pauze om mij te helpen.’

Duidelijkheid
Zo zijn wij met de eigenaren van onze huidige locaties De
Overloop en De Kiekendief in gesprek om de gebouwen
binnenkort te renoveren en geschikt te maken voor het
scheiden van wonen en zorg. Dit houdt in dat de cliënt,
eventueel met partner, een eigen woning huurt terwijl
hij/zij wel verzekerd is van de 24-uurs zorg en ouderenvoorzieningen in de directe nabijheid.
Nederland vergrijst, en in Almere gaat dat de komende
jaren dubbel zo hard. Om die reden is het van belang dat in
Almere ook nieuw woningaanbod komt dat geschikt is voor
zwaardere ouderenzorg die bij de mensen thuis geleverd
moet worden. Geschikt voor de cliënt om in een prettige
en vertrouwde omgeving oud te worden en ook geschikt
voor de zorgverleners om de zwaardere zorg kleinschalig
te kunnen leveren. Om die reden zet Zorggroep Almere
zich graag samen met andere partijen in om deze nieuwe
ouderenvoorzieningen te realiseren. Zo hebben gemeente
Almere, woningcorporatie De Alliantie en Zorggroep
Almere recent een intentieovereenkomst gesloten voor de
ontwikkeling van zorgappartementen in de Leemwierde
(Almere Haven). De drie initiatiefnemende partijen nemen
nog contact op met de omwonenden om de eerste plannen
toe te lichten. Een mooi voorbeeld waarbij verschillende
partijen hun expertise inbrengen en de visie delen dat wij
nu moeten acteren om goede ouderenzorg in Almere ook
in de toekomst te kunnen garanderen.

•

www.zorggroep-almere.nl

Binnen een halfuur had Petra duidelijkheid. ‘Op de echo was te zien dat de linkerpees gescheurd
was en dat de andere kant op half elf hing,’ zegt ze. ‘Om de pijn te verzachten kreeg ik twee
prikken en het advies om een mitella te dragen. Voor verder onderzoek moet ik naar een
orthopeed. Daar kan ik binnenkort terecht.’ Op dit moment weet ze nog niet wat de orthopeed
concreet voor haar kan betekenen. ‘Ik heb te lang met mijn schouderklachten moeten rondlopen.
Als er eerder een echo was gemaakt, had blijvend letsel mogelijk voorkomen kunnen worden.’

Juiste en snellere diagnose
Over het Paramedisch Centrum is Petra erg tevreden. ‘Doordat er meerdere specialisten samen
naar mijn schouder kijken, kunnen ze een juiste en snellere diagnose stellen. Binnen dertig minuten wist
ik wat ik mankeerde. Ik ben blij dat mijn klachten nu serieus worden genomen.’

•

Vergoeding
Indien u
aanvullend
verzekerd bent
voor fysiotherapie
wordt een
bezoek aan het
gezamenlijk
orthopedisch
spreekuur vergoed.
Echografie valt
ook in de reguliere
vergoeding
fysiotherapie.
Indien er
een injectie
geïndiceerd is
en u hiervoor
toestemming
geeft, zijn de
kosten voor eigen
rekening
(ongeveer
dertig euro).

Informeer
naar de
mogelijkheden
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Onze wijkverpleging,
een
logische
keus
Sommige mensen krijgen in
korte tijd heel wat voor hun
kiezen. Mevrouw Roelofs (75)
is zo iemand. Maar met
Mevrouw
Roelofs grijpt Oesha’s
hand. ‘Ik ben zo blij met
haar. Oesha is mijn steun
en toeverlaat. Dankzij haar
kan ik weer lachen en
genieten van het
leven.’

hulp van wijkverpleegkundige
Oesha Baidjoe kreeg ze haar
leven weer op de rails. ‘Ik kan
nu weer lachen en genieten
van het leven.’

regelden iemand voor huishoudelijke
hulp en een vrijwilliger uit de buurt
die wekelijks mijn afvalbak aan
straat zet. En ze zorgden voor hulpmiddelen als een scootmobiel en een
toiletstoel.’ Wijkverpleegkundige Oesha
Baidjoe vult aan: ‘Ik ging vaak bij haar
langs om gewoon even een luisterend
oor te bieden. En toen ze vorig jaar aan
haar rug werd geopereerd, regelde ik
een tijdelijke plek in het verpleeghuis van
Castrovalva, waar ze na de operatie in
alle rust kon herstellen.’

Dankbaar

‘Oesha is mijn steun en
toeverlaat. Ik zou niet
weten wat ik zonder haar
had gemoeten,’ glimlacht
mevrouw Roelofs.

Extra hulptroepen

De wijkverpleging van Zorggroep Almere
werkt vanuit de gezondheidscentra in
de buurt. Oesha: ‘De onderlinge lijnen
zijn kort, waardoor we zorg op maat
kunnen geven. Bovendien hebben we
een uitgebreid netwerk. Daardoor
kunnen we gemakkelijk deskundigen
van andere zorgaanbieders inschakelen.
Wij hebben kleine teams en we werken
nauw samen met andere disciplines
in de wijk. We zijn niet alleen aan het
ontzorgen, maar we zijn ook vaak
preventief bezig. Een paar jaar geleden
is bijvoorbeeld de Verpleegkundige
Praktijk opgezet.’

Van praktische hulp tot
luisterend oor
Voor beiden brak een zware tijd aan
en de verzorging van haar man leidde
bij mevrouw Roelofs tot ernstige
rugklachten. En toen haar man twee jaar
geleden overleed, viel ze in een gat.
‘Lichamelijk kon ik bijna niets meer, ik kon
nauwelijks nog lopen. En ook psychisch
stortte ik in.’
De wijkverpleging kwam alsnog in
beeld. ‘Zij hebben zoveel voor mij
gedaan!’ zegt mevrouw Roelofs. ‘Ze

Deze uitgave van Zorggroep Almere
verschijnt drie keer per jaar.

Zelfs in het verpleeghuis kwam Oesha
regelmatig even langs. En toen mevrouw
Roelofs na zeven weken weer naar
huis mocht, schakelde Oesha extra
hulptroepen in. ‘Ik regelde wijkverpleging
voor de dagelijkse ondersteuning en
iemand die haar kon helpen bij het
huishouden, want tot overmaat van
ramp stopte haar vaste hulp er in
diezelfde periode mee.’
Ook nu het inmiddels weer een stuk beter
gaat met mevrouw Roelofs, hebben zij
en Oesha nog regelmatig contact.
Oesha: ‘Als er iets is, dan belt ze mij. Ik
zorg dat ik dan zo snel mogelijk langskom om het probleem op te pakken.’
Mevrouw Roelofs grijpt Oesha’s hand.
‘Ik ben zo blij met haar. Oesha is mijn
steun en toeverlaat. Dankzij haar kan ik
weer lachen en genieten van het leven.’

u ons bereiken via het e-mailadres
communicatie@zorggroep-almere.nl
of via telefoonnummer 036 - 545 4004.

De volgende uitgave verschijnt april 2017.
Wilt u graag uw suggesties of mening
delen over deze uitgave? Dan kunt

www.zorggroep-almere.nl

U kunt zich ook altijd wenden tot onze
centrale cliëntenraad. Zij zijn bereikbaar via
het e-mailadres: ccr@zorggroep-almere.nl.

Waarom mevrouw Roelofs gekozen heeft
voor de wijkverpleging van Zorggroep
Almere? ‘Dat was niet zo moeilijk,
want ze zitten hier om de hoek, onder
één dak bij mijn huisarts,’ antwoordt ze,
terwijl ze benadrukt dat ze uitermate
tevreden is. ‘Het zijn allemaal lieve
meiden die altijd voor me klaarstaan. Als
ze aan mijn gezicht zien dat ik een keer
mijn dag niet heb, trekken ze me weer
uit de put. Ik ben heel dankbaar dat ze
er zijn.’

Kwetsbare ouderen in beeld
De Verpleegkundige Praktijk, waar wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners
en persoonlijke begeleiders dementie
samenwerken, is opgericht om kwetsbare
ouderen in de wijk goed in beeld te
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krijgen, legt Oesha uit. ‘Wij zien deze
ouderen niet alleen in onze praktijk, maar
ook tijdens huisbezoeken. Het is onze
taak om te signaleren waar hulp nodig is.
Gezamenlijk organiseren wij vervolgens
de juiste zorg en ondersteuning.’
Hoe ze dat doen? ‘Door samen met
de cliënt de juiste mensen bij elkaar
te brengen,’ antwoordt Oesha. ‘Wij
werken nauw samen met de huisartsen,
het wijkteam, de apotheek en het
Flevoziekenhuis. En dat komt de kwaliteit
van de zorg ten goede. Met z’n allen
streven wij ernaar dat de cliënt de regie
over zijn of haar leven weer in eigen
handen krijgt.’

Steeds meer
geprofessionaliseerd
Die samenwerking maakt het vak
boeiend, vindt Oesha, die al 29 jaar
werkzaam is in de zorg. ‘De wijkverpleging heeft zich de afgelopen jaren
steeds meer geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn de taken en verantwoordelijkheden gegroeid.’ Haar werk is haar
passie, vertelt ze. ‘Maar soms schrik ik als
ik zie hoe mensen door hun omgeving
in de steek worden gelaten. Terwijl
geluk vaak in kleine dingen schuilt: een
luisterend oor of even een boodschapje
voor de buurvrouw… Het helpen van
kwetsbare mensen in onze samenleving,
met name ouderen, geeft mij enorm veel
voldoening.’

•

Bladmanager/advertentieverkoop
Digna Schoonen
06 - 44 20 99 10
Opmaak
BC Uitgevers BV
Hannique de Jong

najaar 2016

Colofon

Dertien jaar geleden verhuisden meneer
en mevrouw Roelofs vanuit Stedenwijk
naar Tussen de Vaarten om daar samen
van hun oude dag te genieten. Helaas
liep het helemaal anders. Net toen ze
goed en wel gesetteld waren in hun
nieuwe woning, werd meneer Roelofs
ernstig ziek. De huisarts stelde thuiszorg
voor, maar daar wilde hij niets van
weten, vertelt mevrouw Roelofs. ‘Ik was
vroeger verpleegkundige en mijn man
wilde niet door iemand anders verzorgd
worden.’
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