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Misschien is het gevoel van het willen vernieuwen wel inherent 
aan de behoefte om ons zorgaanbod te willen aanpassen aan 
de veranderende zorgvraag. De zorg is constant in beweging. 
Enerzijds is zij onderhevig aan beslissingen vanuit de overheid, 
anderzijds merken wij ook dat de cliënt en haar familie verandert. 
Mensen hebben in hun leven een vorm van zelfstandigheid 
opgebouwd, die zij zolang mogelijk willen behouden. En terecht 
natuurlijk! De belangrijkste vraag blijft voor ons dan ook altijd: 
Wat wilt u?

Daarnaast blijven mensen ook langer thuis wonen en verplaatst 
de focus zich hierdoor van de verpleeghuizen steeds vaker naar 
de cliënt thuis. Hierbij valt te denken aan een groei in de vraag 
naar huishoudelijke hulp en verpleegzorg aan huis, maar ook zal 
de taak van de casemanager dementie meer aandacht vragen. 
Ook wanneer iemand thuis zelf nog prima uit de voeten kan, kan 
het ook erg fijn zijn te weten dat hij of zij op onze locaties van 
harte welkom is om aan te sluiten bij activiteiten.

Om onze cliënten ook in de thuissituatie goed te kunnen 
begeleiden willen wij dan ook graag de rol van ‘zorgmakelaar’ 
vervullen, waarin wij naast het zelf leveren van zorg ook contacten 
leggen tussen de juiste partijen, ontzorgen, informeren over 
de mogelijkheden en wegwijs maken in de soms wat lastig te 
begrijpen wet- en regelgeving.

Vernieuwend binnen Stichting Eykenburg is ook de Praktijk-/
leerafdeling welke wij in februari op afdeling 2 in Huize Eykenburg 
hebben opgestart en geheel wordt gerund door studenten van 
diverse zorgopleidingen binnen ROC Mondriaan. Een frisse 
kijk op en invulling van de opleiding tot diverse niveaus in de 
zorgopleidingen. Verderop in deze uitgave leest u alles over 
de voordelen van deze afdeling, voor zowel de cliënt als voor 
studenten in de zorgopleidingen, en hoe deze afdeling er in de 
praktijk uit ziet.

Nee, niet alles is nieuw, dat is ook niet nodig. Zaken die goed 
zijn en goed lopen zullen wij altijd blijven evalueren, maar zeker 
alleen veranderen als het nodig is. 
Uiteindelijk bent u als cliënt degene die de zorg, warmte en 
kwaliteit zelf moet beleven en evalueren. Dat is waar het om 
draait.

Veel leesplezier gewenst!

Met vriendelijke groet,

Alex Reede
Raad van Bestuur 

Vernieuwend! Dat lijkt het 
woord waarmee wij het jaar 

2018 zijn ingegaan.

Voor u ligt als eerste een 
geheel vernieuwde uitgave van 

het InfoKruispunt.
Door de jaren heen heeft 

het InfoKruispunt een 
aantal gedaantewisselingen 

doorgemaakt en ook nu 
vonden wij het tijd voor een 

nieuw jasje. 

Voorwoord
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Korte berichten
Infectiepreventie

Annemarie Atariwa en Jim Landzaad stellen zich graag aan u voor. Sinds 
kort zijn zij, naast hun reguliere werkzaamheden, contactpersonen 
binnen Stichting Eykenburg voor infectiepreventie. Jim voor Het Zamen en 
Annemarie voor Huize Eykenburg.
Maar wat houdt dat nu eigenlijk precies in? Het zegt het al een beetje: zij zijn 
het eerste aanspreekpunt op het gebied van infectiepreventie en hygiëne 
voor medewerkers bewoners en voor familie. 
Middels een cursus hebben zij verschillende zaken geleerd zoals hoe 
je moet omgaan met bewoners die een infectie hebben en welke 
voorzorgsmaatregelen er genomen moeten worden. 
Ook hebben zij zitting in de CIP-commissie (commissie infectiepreventie) 
die bijvoorbeeld gevraagd of ongevraagd advies uitbrengt bij uitbraken. 
Daarnaast geeft zij advies bij infectieziektes en draagt zij verantwoordelijkheid 
voor het up to date houden van en bekendheid geven aan de protocollen.
Wij wensen Annemarie en Jim veel succes bij het uitoefenen van deze 
boeiende functie. 

De Rijdende Opticien

Bent u al bekend met De Rijdende Opticien? De heer David van 
Deudekom bezoekt twee keer per jaar zowel Het Zamen als Huize 
Eykenburg. In februari jl. is hij geweest en ook op 20 september 
2018 zal hij beide locaties aandoen. Van 13.30 tot 14.30 uur in Het 
Zamen  en van 15.00 tot 16.00 uur in Huize Eykenburg.

U bent ook tevreden over 
onze zorg?

Dat vinden wij uiteraard fijn om te horen. 
Wij nodigen u van harte uit uw ervaringen 
te delen met mogelijk toekomstige 
cliënten. Op www.zorgkaartnederland.nl 
kunt u uw ervaringen een stem geven. De 
waarderingen die op ZorgkaartNederland 
worden geplaatst zijn anoniem.

Uw mening op ZorgkaartNederland

Wat u van onze zorgverlening vindt is voor ons belangrijk. Wat gaat 
goed en wat kan beter? Stichting Eykenburg staat open voor uw 
mening. We willen van onze cliënten en hun contactpersonen graag 
weten hoe zij onze zorg en dienstverlening ervaren. Aan de hand 
van deze ervaringen kunnen we onze zorg en dienstverlening verder 
verbeteren. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen de kans krijgt om 
zijn of haar ervaring te delen hebben wij onderzoeksbureau 
SAMR gevraagd om telefonisch contact op te nemen met eerste 
contactpersonen van onze cliënten op de verpleegafdelingen. SAMR 
is een onafhankelijk bureau en garandeert de vertrouwelijkheid van 
een ieders gegevens overeenkomstig de wet en de richtlijnen voor 
onderzoek en statistiek. Hierover hebben de desbetreffende eerste 
contactpersonen een schrijven van ons ontvangen, waarbij hen ook 
de gelegenheid werd geboden aan te geven hier niet aan mee te 
willen werken. 
De ervaringen worden op de website van ZorgkaartNederland 
gedeeld. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten en hun naasten deze 
informatie gebruiken bij het maken van hun keuze als zij op zoek zijn 
naar een zorginstelling.
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Eigen deur in Huize Eykenburg

In de augustus-editie van het InfoKruispunt 
vertelden wij al over het project ‘eigen deur’, 
waar wij op dat moment mee gestart waren 
op de afdeling Vincent van Gogh in Het 
Zamen. Inmiddels hebben ook de cliënten 
van afdeling 1a in Huize Eykenburg samen 
met hun naasten een ‘eigen deur’ uitgekozen. 
Het doel van dit project is cliënten zich meer 
thuis te laten voelen achter een persoonlijke 
voordeur. Daarnaast geven de eigen deuren 
een huiselijke en gezellige sfeer.

Driebergenstraat 305
2546 BH Den Haag

www.cortapijt.nl  -  070-3676409
• GESPECIALISEERD IN PROJECTEN •

BEHANG- EN SCHILDERWERKSERVICE

MEER DAN 100 ROLLEN OP VOORRAAD • HORREN • TAPIJT 
VINYL • MARMOLEUM • PVC • LAMINAAT • GORDIJN & VITRAGES

LAMELLEN • JALOEZIEËN • ROLGORDIJNEN • SHUTTERS 
VERF & BEHANG • BUITENZONWERING

WONINGINRICHTING
ZIE OOK ONZE ACTIE’S OP
WWW.CORTAPIJT.NL

leverancier van alle bekende merken
LAAGSTE PRIJS - HÓÓGSTE KWALITEIT

BREEDTE PRIJS BREEDTE PRIJS

50 cm e 48,00 
60 cm e 54,00
70 cm e 58,00
80 cm e 62,00
90 cm e 66,00
100 cm e 72,00
110 cm e 76,00
120 cm e 80,00
130 cm e 84,00
140 cm e 88,00
150 cm e 94,00
160 cm e 98,00
170 cm e 102,00
180 cm e 106,00
190 cm e 110,00

200 cm e 128,00
210 cm e 132,00
220 cm e 136,00
230 cm e 140,00
240 cm e 144,00
250 cm e 148,00
260 cm e 192.00
270 cm e 198,00
280 cm e 202,00
290 cm e 206,00
300 cm e 212,00
310 cm e 216.00
320 cm e 220,00
330 cm e 226,00
350 cm e 234,00

20 kleuren op maat
gemaakt. Hoogte 180 cmACTIE

ROLGORDIJNEN

6 mm dik  -  5 kleuren  -  6 jaar garantie

ACTIEPRIJS €24,95 per m2
inclusief ondervloer en plaatsen!

LAMINAAT

PVC VLOER
XL plank  -  0.30 mm slijtlaag

Keuze uit 10 kleuren
ACTIEPRIJS €37,95 per m2 
incl. 1 keer egaliseren en plaatsen

TRAP BEKLEDEN SUPERSTUNT

€ 290,00Uw dichte trap
standaard van
13 treden geheel
gestoffeerd
incl. tapijt en arbeidsloon
KEUZE UIT 10 KLEUREN   ALL-IN

MET NAALD VILT
TAPIJT OF BOUCLÉ

400 cm breed €49,95  per meter
INCLUSIEF PLAATSEN!

VINYL-STUNTPRIJS

TAPIJT BOUCLÉ
400 cm breed - 5 kleuren - GRATIS GELEGD 

van €69,-   voor €37,95

TAPIJT
C O R

GRASTAPIJT 400 breed
1 CM DIK 69,95 PER METER

ABSOLUTE TOPKWALITEIT

Prijs gewonnen! 

Dit jaar organiseerde Staedion 
een prijsvraag met het thema: 
‘Mijn Thuis’. Namens Stichting 
Eykenburg heeft Angela Koster 
van Haags Ontmoeten in Het 
Zamen mee gedaan met de prijsvraag. Met haar mooi 
omschreven wens om het atrium van Het Zamen gezellig 
in te richten en tot een ontmoetingsplek in de wijk te 
maken, heeft zij een prijs gewonnen van € 10.000,- om 
het atrium daadwerkelijk mooi en sfeervol aan te kleden. 
Een fantastische prijs, waarmee inmiddels al een hoop 
moois is gerealiseerd.

Mooi hè?

Hebben wij 
gemaakt voor 

Stichting 
Eykenburg.

Ook zoiets moois?
 

Kijk dan op 
www.vvcbv.nl
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ALLROU N D I N COM M U N ICATI E

Auke Smits Publiciteit B.V.
Van Alkemadelaan 68
2597 AN Den Haag
Telefoon 070 - 324 80 25 
Website www.aukesmits.nl

WIJ WENSEN U 
EEN GOEDE OUDE DAG.

Links Brigitte Kooijman, sectormanager zorg en begeleiding 
en rechts Monique Gram, wondverpleegkundige.

Even voorstellen:

‘Mijn naam is Monique Gram en ik ben wondverpleeg-
kundige in Huize Eykenburg. Mijn vaste dag voor de 
wondzorg is donderdag. In april 2016 is Stichting 
Eykenburg gestart met het project Wondzorg. Hier 
ben ik samen met mijn collega Denise Paling voor 
gevraagd en dat heb ik met veel plezier aangenomen. 
Het doel van het project is om de kwaliteit van 
wondzorg bij Stichting Eykenburg te verhogen en vast 
te houden. Samen met Denise heb ik de opleiding 
tot wondverpleegkundige gevolgd aan het Erasmus 
MC en we hebben begeleiding gekregen van externe 
wondconsulent Patricia Broos van Wond&Zo.
Tijdens het project hebben we de wondzorg en alle 
factoren die daarbij horen onder de loep genomen en 
verbeterd waar mogelijk. Bijvoorbeeld het opstellen 
van protocollen en vaste werkwijzen. Ook hebben 
we alle zorgmedewerkers geschoold in de theorie 
van wondzorg. In november 2017 heb ik met trots 
mijn diploma gehaald en hoewel het project bijna is 
afgelopen, gaan we uiteraard door met het borgen 
van de kwaliteit van wondzorg.’ 

Computers van Cees Advocaten

Uit handen van de heren Marc Marcusse en Dave van 
Leeuwen van Cees Advocaten heeft Stichting Eykenburg 
een flink aantal tweedehands computers in ontvangst 
mogen nemen. Deze computers zullen op onze locaties 
worden ingezet, deels ter vervanging van bestaande 
verouderde apparatuur en deels als aanvulling voor de 
afdelingen. Uiteraard is Stichting Eykenburg erg blij met 
deze gift en via deze weg willen wij Cees Advocaten dan 
ook hartelijk bedanken!
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Op donderdag 8 maart was het dan eindelijk zover: Wooneenheid Klavertje 4 binnen Huize Eykenburg werd officieel 
geopend. Inmiddels zijn alle twee- en driekamerappartementen voor echtparen en stellen bewoond en uiteraard 
waren deze bewoners eregast tijdens dit officiële moment.

Andere indicatie, toch samen wonen!
Vroeg of laat krijgen veel echtparen te maken met een opname van de partner omdat de zorg thuis niet meer 
haalbaar is. Helaas kan het voorkomen dat het op een gegeven moment niet meer mogelijk is om samen onder één 
dak te wonen, omdat beide partners zorgbehoevend zijn geworden, maar allebei andere zorg nodig hebben. 

Stichting Eykenburg biedt uitkomst in de vorm van een geheel nieuw 
concept binnen Huize Eykenburg: wooneenheid Klavertje 4, als ‘Afdeling 
van de Toekomst’. Een aanbod van  twee- en driekamerappartementen, 
waar zelfredzaamheid, het behoud van eigen regie en de vraag ‘Wat wil 
de cliënt?’ centraal staan. Uiteraard worden ook de mantelzorgers nauw 
betrokken bij deze ‘zorg op maat’.
Stichting Eykenburg is trots op dit vooruitstrevende project en hoopt 
hiermee te kunnen voorzien in de wens van vele echtparen of stellen om 
samen de oude dag door te brengen.

Officiële opening
Met een gezellige opkomst, een hapje en een drankje was het een 
succesvolle middag welke van start ging met het officiële moment met een 
welkomstwoord van bestuurder, de heer Alex Reede. 
Nadat hij ook het lint had doorgeknipt nam mevrouw Everaert-de Bruin, 
bewoonster van deze bijzondere wooneenheid het woord. In haar mooie 
en emotionele speech gaf zij aan dat zij en haar echtgenoot erg fijn wonen 
in Huize Eykenburg en dat zij dankbaar zijn om in deze fase van hun leven 
gewoon lekker samen te kunnen zijn. Mooie woorden die menig aanwezige 
glinsterende ogen bezorgden!

Uiteraard heten wij onze cliënten en bewoners  van wooneenheid Klavertje 
4 van harte welkom en wij hopen dat zij zich thuis zullen voelen en vooral 
ook de gezelligheid onderling mogen ervaren.

Wilt u weten of u voor één van deze appartementen in aanmerking komt? 
Omdat iedere situatie anders is staat het transferbureau u graag persoonlijk 
te woord. Belt u dus gerust via telefoonnummer 070-7507000 en vraag naar 
Chama Bishesar of Leonie de Roo.

Wooneenheid Klavertje 4 nu officieel geopend
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Doe uw was de deur uit bij: 
 
 
 
 
 
 
 

Wij komen uw was halen en brengen! 
(ook al uw stoomgoed) 
 

 
 
Voor meer informatie:  088 0700 400  
of mail naar: info@edelweiss-groep.nl 
 

HELEMAAL VAN DEZE TIJD!

Stadhouder Elektronica en Witgoed 

is dé specialist voor televisies, 

geluidsapparatuur, witgoed en elektrische 

huishoudelijke apparaten.

Voor een eerlijk advies en 
de beste service.

Thomsonplein 15 Den Haag • Tel: 070 3609108 • www.stadhouder.nl AGAAT biedt één aanspreekpunt bij 
verhuizing, handymandiensten, schoonmaak 
en woninginrichting. We hebben een ruime 
keuze aan behang, verf, vloeren, gordijnen, 
inbetweens, vitrages, binnenzonwering 
en horren. Wij regelen voor u de woning-
inrichting van A tot Z, met eigen vakmensen. 

‘WE ZAGEN ENORM TEGEN 
DE VERBOUWING OP... AGAAT 

NAM DIE ZORG VOLLEDIG WEG’

Laat u ook ontzorgen! 
AGAAT weet raad!

n AGAAT richt in

n AGAAT verhuist

n AGAAT klust

n AGAAT administreert

n AGAAT maakt schoon

n T 070 205 4444 n info@agaatweetraad.nl n www.agaatweetraad.nl

ÉÉN 
CONTACTPERSOON 

VOOR AL UW 
VRAGEN!
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Terug naar het jaar…
Vindt u het ook leuk om terug te blikken op de tijd van toen en herinneringen op te 
halen? In de rubriek “Terug naar het jaar…” belichten wij telkens een ander jaar. Wat 
gebeurde er toen? Wat was er hip? Wat was er toen in het nieuws? 
En…. kunt u het zich nog herinneren?

Op 18 maart 1965 wordt de Vos-khod 2 gelanceerd door 
de Sovjet-Unie. Kosmonaut Aleksei Leonov voert als eerste 
een ruimtewandeling uit. 

Op 28 juni 1965 wordt in een rechtstreekse televisie-
uitzending de verloving van prinses Beatrix en de Duitse 

diplomaat Claus van Amsberg bekendgemaakt.

De muziekhit  ‘I Feel Fine’ van The Beatles staat het hele jaar 
op de nummer 1 in de top 40 van Nederland.

DE film van 1965: The Sound of Music. U kent de liedjes misschien zelfs 
nu nog uit uw hoofd. 

Op 16 juli openen de presidenten van Frankrijk en Italië, 
Charles de Gaulle en Giuseppe Saragat de Mont Blanctunnel. 

Op 15 december opent Koningin Juliana de Zeelandbrug over 
de Oosterschelde, met 5022 meter de langste brug van Europa.

Op 10 november wordt in Brussel het beeldje Manneken Pis gestolen. 

1965

1965 is ook het jaar waarin Mies Bouwman, start met haar 
televisieprogramma ‘Mies en Scène’, een mengeling van gesprekken, 
actualiteiten en amusement. Televisie-icoon Mies Bouwman is op 26 

februari jl. op 88-jarige leeftijd overleden. ‘Mies’, zoals we haar allemaal 
kenden, was en blijft een begrip in de Nederlandse televisiewereld.

Om te watertanden: De ‘Filet-O-Fish’, de visburger van McDonald’s, 
gaat deel uitmaken van het standaardaanbod van de Amerikaanse 
fastfoodketen.

Dit jaar gaat de eerst oorspronkelijk Nederlandse musical in 
première: ‘Heerlijk duurt het Langst’, van Annie Schmidt en Harry 

Bannink. In de hoofdrollen Conny Stuart en Leen Jongewaard. 



Praktijkleerafdeling in Huize Eykenburg
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In het nieuws kwam het al vele malen naar voren: organisaties in de zorg stuiten op een tekort aan goed geschoold 
en gemotiveerd personeel. Vacatures zijn lastig op te vullen, waardoor de druk komt te liggen op de medewerkers 
en vrijwilligers. Stichting Eykenburg is van mening dat dit probleem onder ander bij de bron moet worden 
aangepakt, namelijk tijdens de opleiding. Het imago van de zorg verbeteren en de opleidingen aantrekkelijker 
maken en praktisch beter laten aansluiten op de praktijk. In samenwerking met ROC Mondriaan levert Stichting 
Eykenburg hier inmiddels haar bijdrage aan en is per 1 februari jl. gestart met de zogeheten Praktijk-/leerafdeling! 

Eerste opleidingsgroep, bestuurder Alex Reede, opleidingscoördinator Yvonne Simons en teamleider Wendy Vuijk.

De praktijk-/leerafdeling: 
“Een bijzondere manier van leren” 
Op de praktijk-/leerafdeling wordt het schoolse leren 
direct verbonden met het leren in de beroepspraktijk, 
waarmee een wezenlijke bijdrage wordt geleverd 
aan een optimale voorbereiding van leerlingen op de 
arbeidsmarkt, door opgedane kennis te verbinden aan 
werkervaringen en vice versa. Ervaringen wijzen uit dat 
deelnemers het werken en leren in de beroepspraktijk 
uitdagend en motiverend vinden. Dit kan eraan 
bijdragen dat deelnemers vaker hun opleiding afronden. 
Voor de afstudeerleerlingen (én het werkveld) geeft dit 
een voordeel dat zij meer dan startbekwaam zijn.
 

Kijkend naar de opleidingsonderwerpen en de 
doelgroepen op de afdelingen binnen Stichting 
Eykenburg is afdeling 2 in Huize Eykenburg gekozen 
als meest geschikte afdeling voor dit traject. Het gaat 
hierbij om een gesloten PG-afdeling met 18 cliënten 
met de zorgvraag ZZP5 en ZZP7. Vooraf is met de 
familie van de desbetreffende cliënten overleg 
geweest over deze verandering.

De afdeling wordt overdag gerund door een team van 5 
leerlingen niveau 3 en 4 en een praktijkbegeleider. In de 
avond gaat het om 3 leerlingen en een praktijkbegeleider. 
De nachtdiensten zijn ongewijzigd gebleven en zijn op 
locatieniveau geregeld. 
Uiteraard mogen de leerlingen desgewenst wel 
meelopen in de nacht. Op deze manier ervaren zij het 
gehele zorgproces, worden zij hiermee voorbereid op 
de beroepspraktijk en leren zij verantwoordelijkheid te 
dragen voor de continuïteit in de zorg. Ook leren zij zo 
om te gaan met werkdruk en samenwerkingsverbanden. 
Afhankelijk van de opleidingen die zij volgen gaan de 
leerlingen voor de duur van 10 of 20 weken aan de slag 
op de praktijk-/leerafdeling.

Voor een optimale leerervaring bestaat de groep 
bovendien niet alleen uit leerlingen van verschillende 
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opleidingen, maar ook uit leerlingen met verschillende 
leerjaren. De verdeling van rollen, taken en 
verantwoordelijkheden binnen een team leerlingen 
is afhankelijk van het niveau van de leerling en de 
complexiteit van de zorg. De eindverantwoordelijkheid 
ligt daarbij uiteraard bij Stichting Eykenburg als 
organisatie. Naast de praktijkbegeleider zal ook de 
praktijkopleider een actieve rol spelen binnen deze 
nieuwe opzet, evenals en praktijkverpleegkundigen 
wondzorg en  onbegrepen gedrag. 

Wat betekent de praktijk-/leerafdeling 
voor de cliënt? 
Uiteraard hebben wij de voor- en nadelen goed tegen 
elkaar afgewogen en hebben wij gekeken naar de 
ervaringen op reeds bestaande praktijk-/leerafdelingen 
bij andere organisaties. Wij zien vooral voordelen. 
Waren er voorheen overdag 2,5 fte (geschoolde) 
medewerkers ingeroosterd, nu worden dat 5 leerlingen 
en 1 praktijkbegeleider. De cliënten krijgen hierdoor 
meer aandacht, wat weer ten goede komt aan de 
algehele gesteldheid van de cliënt. Daarnaast gaat 
het hierbij om leerlingen die al eerder stages hebben 
gelopen en bewust kiezen voor het werken op een 
praktijk-/leerafdeling. De motivatie zal dan ook hoog 
zijn. Daarnaast zijn zij jong en brengen zij de soms zo 
welkome ‘frisse wind’ en nieuwste technieken en 
methodes en hebben zij in de opleiding het onderwerp 
‘dementie’ al behandeld. 
Als nadeel kan worden gezien dat er, doordat een leerling 
10 of 20 weken op de afdeling werkt, een wisseling van 
gezichten zal zijn. Dit terwijl we het erover eens zijn 
dat vaste gezichten meer rust bieden voor de cliënten. 
Echter, in tegenstelling tot de huidige inroostering, 

werken de leerlingen 4 dagen per week en zijn zij dus 
veel aanwezig. Daarbij is de duur van 10 en 20 weken 
nog best lang en door de constante aanwezigheid zullen 
de cliënten en leerlingen elkaar vrij snel leren kennen. 
Daarnaast vloeien zij ook niet als groep in zijn geheel af. 
Het gaat om verschillende opleidingen met verschillende 
instroommomenten. 
Ook in de borging van professionaliteit en kundigheid 
zien wij een voordeel. Ondanks dat de leerlingen nog 
niet zijn afgestudeerd, zitten zij al in een vervolg- of 
eindfase van hun opleiding en hebben zij al ervaring 
opgedaan. Daar het gaat om de niveaus 3 en 4 is het 
gemiddelde niveau hoger dan in de huidige situatie. Een 
ervaren praktijkbegeleiders is uiteraard altijd aanwezig. 

Yvonne Simons, opleidingscoördinator bij Stichting 
Eykenburg: 
‘Het is enorm leuk om te zien hoe de leerlingen ons 
enthousiasme voor de praktijk/leerafdeling hebben 
overgenomen. Ze pakken hun verantwoordelijkheid, 
nemen initiatief en werken goed samen. En de cliënten? 
Zij genieten van alle aandacht.

Werkbegeleider Nancy Opstal en docent bij ROC Mondriaan 
Aleida van Ool. 
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Ook natriumarm!
Informeer naar de

mogel i j kheden.

zeer voordelig proeven!
Probeer nu eenmal ig 5 maalt i jden
voor slechts €3,99 per maalt i jd!

PROEFPAKKET vriesvers 
(art. nr 93958)

•  Runderlapje in jus met 
gesneden spinazie en 
aardappelen

• Nasi goreng met kipsaté

• Macaronischotel

• Runderhachee met rode kool
 en aardappelen

• Grootmoeders kippannetje: 
 kippenpoot met groenten en 
 gebakken aardappelen

 www.apetito.nl/proefpakket
info@apetito.nl

Eenmalige deelname per adres.

•   Ruime keuze in maaltijden

•   Dagelijks warm of wekelijks 
 vriesvers bezorgd

•   Ook dieetmaaltijden

•   Gratis klantenservice

•   Geen verplichtingen

•   Geen bezorgkosten

•   Leden van Eykenburg krijgen 10% korting 
 op alle vervolgbestellingen

5 HEERLIJKE 

MAALTIJDEN

Nu € 19,95
Slechts € 3,99 per maaltijd! 

Uw actiecode:

05 - 0417 - 1738

Vragen of bestellen?
Wij helpen u graag verder!

    0800 - 023 29 75 (gratis)

(op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur)

47603 Apetito Adv Probeeractie Eykenburg Ligg. 190x135mm 14032017.indd   1 14-03-17   10:29

Neemt u gerust contact met ons op
Uiteraard heeft Stichting Eykenburg vaste contactpersonen voor haar diverse diensten.
Bij wie moet u zijn? Waar kunt u met uw vraag terecht? En wie krijgt u dan aan de telefoon?

Wanneer u met Stichting Eykenburg belt krijgt u veelal direct de telefoniste aan de telefoon. Zij verbindt u door met 
de juiste afdeling. Bij afwezigheid van de telefoniste krijgt u een keuzemenu. Via deze vaste pagina in het InfoKruispunt 
helpen wij u hierin de juiste keuze te maken, zodat u zo snel mogelijk de juiste persoon aan de lijn heeft.

U heeft een vraag over/voor: U kiest in het keuzemenu:
U krijgt aan de telefoon/ 
u vraagt naar:

Huishoudelijke hulp 1 Andrea, Tessa of Yvonne

Thuiszorg 2 Mirjam, Geke of Nikki

Verpleegafdelingen 3 Afhankelijk van de afdeling

Wonen, rondleidingen en indicaties 4, en daarna 2 (Zorgkruispunt) Chama of Leonie

Dementie of vermoeden hiervan 4, en daarna 2 (Zorgkruispunt) Lousia

Abonnement Zeker Thuis 4, en daarna 2 (Zorgkruispunt) Desiree of Chama

Cliëntgegevens en regelingen 4, en daarna 2 (Zorgkruispunt) Anneke of Marsha

Vrijwilligerswerk 4, en daarna 2 (Zorgkruispunt) Desiree



Casemanagement: 

vanuit de praktijk 
Wat betekent de term Dementie?
Dementie staat voor een combinatie van symptomen, 
waarbij de hersenen niet meer goed kunnen werken. 
Dementie is de verzamelnaam  voor de meest 
voorkomende vormen van dementie, zoals de ziekte 
van Alzheimer, de vasculaire dementie en Lewy body 
dementie.
De Alzheimer dementie komt het meeste voor en 
hiervan is 95% ouder dan 65 jaar en 81% ouder dan 75 
jaar. De ziekte begint lang voordat de eerste symptomen 
duidelijk zichtbaar worden.

Bij dementie spreekt men in het algemeen over een 
aantal functies die niet meer werken als voorheen. De 
leerbaarheid neemt af en daarmee ook het onvermogen 
om nieuwe informatie op te slaan en te onthouden. Wat 
langer blijft is de automatische piloot. Niet op woorden 
kunnen komen met als gevolg, dat men aarzelend is 
in het vertellen van een verhaal, omdat woorden niet 
gevonden worden. Men raakt dan ook de draad van het 
verhaal kwijt. Geen inzicht in het eigen functioneren 
in het dagelijkse leven, ik haal de boodschappen, ik 
kook en mijn vrienden komen langs. Maar de realiteit 
is, dat de mantelzorger de boodschappen doet, er 
een maaltijdvoorziening is en er nauwelijks sociale 
contacten zijn. Gedragsverandering, verminderde 
interesse in activiteiten, stemmingswisselingen. 
Alzheimer begint meestal met kleine veranderingen 
in het gedrag. Recente gebeurtenissen of gesprekken 
worden vergeten. Het korte termijn geheugen is 
aangetast. Vaak wordt dezelfde vraag of zin herhaalt. Er 
is moeite met het nemen van beslissingen. Het spreken 
is minder vloeiend en is er sprake van verwardheid. 
Er is weinig belangstelling voor andere mensen en 
activiteiten.

Vasculaire dementie 
Deze vorm van dementie begint meestal bij mensen 
tussen 65 tot 75 jaar oud en wordt veroorzaakt door 
een storing in de bloedvoorziening in de hersenen. 
Vaak is er een voorgeschiedenis van hart- en 
vaatziekten of diabetes. Bij beginnende vasculaire 
dementie zijn er (nog) geen geheugenproblemen 
of persoonlijkheidsveranderingen. Hierdoor beseft 
degene maar al te goed wat er aan de hand is. Dit 
besef kan leiden tot angsten en depressies. Men voelt 
zich verdrietig, somber en minder energiek. Belangrijk 
is om deze onderliggende depressie te behandelen. 
Dat gebeurt meestal met medicijnen. Als de depressie 
afneemt kan men waarschijnlijk weer beter gaan 
functioneren.

Lewy body dementie 
Ongeveer 15%  van de mensen met dementie heeft 
deze vorm. Kenmerkend voor deze ziekte is, dat de 
symptomen van uur tot uur en van dag tot dag kunnen 
wisselen. Mensen met deze vorm van dementie 
vertonen vaak ook een aantal symptomen van de ziekte 
van Parkinson, zoals spierbevingen, stijfheid en een 
gebogen lichaamshouding. Het begint geleidelijk en 
vaak functioneert het geheugen nog relatief goed, maar 
merk je, dat er iets mis is, omdat men trager reageert, 
vaak met de gedachten afdwaalt en moeite heeft met 
plannen en het nemen van initiatief. Ook kan ruimtelijk 
inzicht afnemen, zich niet meer goed oriënteren en 
afstanden niet goed meer inschatten. Periodes van flinke 
verwardheid en op andere momenten weer minder. Bij 
dementieverschijnselen voor of binnen één jaar na het 
ontstaan van de ziekte van Parkinson spreekt men van 
Lewy body dementie. Treedt de dementie later in het 
verloop van de ziekte van Parkinson op, dan spreekt 
men van Parkinsondementie.

Lousia Pattipeilohy 
casemanager dementie bij Stichting Eykenburg 
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Uw gezondheid is een belangrijk bezit. Samen met u willen wij hier graag aan werken met ons ervaren team. 
Wij waken over uw medicijngebruik, de werking en eventuele bijwerking en willen er zijn voor uw persoon-
lijke vragen en wensen. U kunt ons altijd bellen, wij geven u graag een goed advies en duidelijke uitleg over 
uw medicijnen en het gebruik daarvan. De Bohemenwijk Apotheek is er voor u!

Apothekers: Drs. M. Panis, drs. H. Isarin en drs. E. Siedenburg
Bohemenwijk Apotheek  •  Laan van Meerdervoort 1306  •  tel. 070-36 85 810  •  www.bohemenwijkapotheek.nl

Samen voor uw gezondheid

Telefoon: 070 - 36 85 810

STiP - een baan met perspectief!
In 2017 heeft wethouder Baldewsingh, samen met 
partners in het Haagse, 1000 nieuwe banen gecreëerd. 
Deze zogeheten STiP-banen (STiP staat voor Sociaal 
Traject in Perspectief) biedt mensen, die zelf lastiger aan 
het werk komen, weer perspectief.
Een belangrijke regel bij het inzetten van STiP-
medewerkers is dat hun werkzaamheden er niet toe 
mogen leiden dat bestaande functies verdwijnen. 
Het gaat dus echt om een aanvulling op het huidige 
personeelsbestand van organisaties.

Introductiedagen
Inmiddels zijn er ook bij Stichting Eykenburg op 
verschillende plekken STiP-medewerkers actief. 
Om hen niet onvoorbereid in het diepe te gooien hebben 
STiP-begeleiders Hanane en Hayat begin februari een 
tweetal introductiedagen georganiseerd. Deze dagen 
waren erop gericht  de STiP-medewerkers kennis te laten 
maken met de organisatie en met elkaar. Gezamenlijk zijn 
gedragsregels en van toepassing zijnde protocollen met 
elkaar doorgenomen en is er van gedachten gewisseld 
over wat de verwachtingen van elkaar zijn.
Middels een presentatie is ook nog eens helder gemaakt 
van een STiP-baan nu eigenlijk precies inhoudt en wat 

de meerwaarde is voor zowel de organisatie als de 
STiP-medewerker zelf. Andere onderdelen tijdens de 
introductiedagen waren een korte ‘hygiënetraining’, 
verzorgd door Rosa Dewansing, Annemarie de Zwaan en 
Jim Landzaad, een gezellig interactief kennismakingsspel 
om elkaar wat beter te leren kennen en andere leuke 
activiteiten.
Dankzij deze extra handjes kunnen er zaken worden 
opgepakt die anders minder aandacht zouden krijgen en 
vooral onze cliënten hebben hier zeker baat bij. Stichting 
Eykenburg is dan ook enorm blij met deze nieuwe 
medewerkers en wenst hen veel succes en plezier bij de 
stichting!
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De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om het Atrium wat gezelliger 
te maken voor iedereen. Zowel met oude (kringloop) als nieuwe meubels. 
Er wordt enthousiast op gereageerd en veel bewoners komen de lekkere 
stoelen uitproberen.
Er is een activiteiten schema opgemaakt en voorlopig is er elke dag wel iets 
te doen. 

Maandagmiddag Koersbal  14.00 - 16.00 uur

Dinsdagochtend Manicure/spelletjes 09.30 - 12.00 uur

Woensdagochtend Schilderen/kleuren 09.30 - 12.00 uur

Donderdagmiddag Manicure/spelletjes 13.30 - 15.30 uur

Vrijdagmiddag  Bewegen op muziek 14.00 - 15.00 uur, 
      o.b.v. Diny Wagenaar

In samenwerking met Schroeder van der Kolk en de Boodschappen 
Begeleidingsdienst zullen deze activiteiten nog verder worden uitgebreid 
dit jaar. Wij kijken er met ons team (dat inmiddels 6 vaste medewerkers en 
een aantal vrijwilligers bestaat) naar uit om veel gezelligheid te bieden de 
komende tijd!
Ook is onze nieuwe ruimte in samenwerking met Haags Ontmoeten aan de 
Tripstraat inmiddels open. Veel bewoners uit de flat weten ons al te vinden. 
Elke maandag, woensdag en vrijdag bent u van harte welkom om koffie en 
thee te komen drinken en met leuke activiteiten mee te doen. We zien u 
graag!

Contactgegevens Ontmoetingscentrum Segbroek
Bent u wel eens vergeetachtig of zorgt u voor iemand die vergeetachtig is? 
Dan bent u van harte welkom bij ons ontmoetingscentrum. 
Het ontmoetingscentrum is speciaal opgezet voor mensen met 
geheugenproblemen en hun partners, kinderen en mantelzorgers evenals 
kwetsbare en/of eenzame ouderen. Het ontmoetingscentrum biedt 
informatie, advies, structuur en begeleiding.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het ontmoetingscentrum? 
Neemt u dan contact op met Angela Koster. U kunt haar bereiken 
via telefoonnummer 070-7507000 of u kunt een e-mail sturen aan 
ontmoetingscentrumsegbroek@eykenburg.nl.

Atrium 
&  
Haags 
Ontmoeten 
(Ontmoetingscentrum Segbroek)
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El�Ca� �nst u �n fijneK�∈gsd�!

In Het Zamen kunt u terecht bij Pakkie De� ig voor mooie tweedehandskleding en boeken. Ook kunt u uw fi ets of rollator komen brengen in onze Werkplaats voor een kleine reparatie.

Onze vrijwilligers en deelnemers helpen u graag!



Eenmalige activiteiten voor iedereen

13 april Hip mode Het Zamen 14.00 - 16.00 uur

23 april Scrabble middag Huize Eykenburg restaurant 14.00 - 16.00 uur

11 mei Fashion Nathalie
Mode verkoop

Huize Eykenburg 10.00 - 16.00 uur

15 mei Optreden Opera Familia Huize Eykenburg via 
Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg

14.30 - 16.00 uur

16 mei Optreden Opera Familia Het Zamen via  
Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg

14.30 - 16.00 uur

24 mei Marijke Mode Het Zamen 10.00 - 16.00 uur

28 mei Scrabble middag Huize Eykenburg restaurant 14.00 - 16.00 uur

7 juni Marijke Mode Huize Eykenburg 10.00 - 16.00 uur

15 juni Lafi Fashion mode Het Zamen 10.00 - 16.00 uur

18 juni Scrabble middag Huize Eykenburg restaurant 14.00 - 16.00 uur

20 juli Nathalie Fashion mode Het Zamen 10.00 - 16.00 uur

20 juli Lafi Fashion Huize Eykenburg 10.00 - 16.00 uur

8 augustus Hipmode Huize Eykenburg 10.30 - 12.00 uur

8 augustus Hipmode Het Zamen 14.00 - 16.00 uur

28 augustus Hipmode Huize Eykenburg 10.30 - 12.00 uur

28 augustus Hipmode Het Zamen 14.00 - 16.00 uur
 
Themadiners
Iedere maand verzorgen wij op beide locaties een zogenaamd themadiner. Zoals de naam al zegt kent het diner 
een steeds wisselend thema. Kaartjes zijn voor € 12,50 (per persoon en exclusief drankjes) verkrijgbaar in het 
desbetreffende restaurant. Zeker Thuis abonnees ontvangen € 1,50 korting per themadiner. Wat er zoal geserveerd 
wordt leest u op de flyers die er maandelijks op beide locaties hangen.

Buffet Huize Eykenburg Het Zamen Tijd

Aspergebuffet donderdag 3 mei donderdag 17 mei 18.00 uur

Italiaans buffet donderdag 7 juni donderdag 14 juni 18.00 uur

Hors d’oeuvre buffet donderdag 12 juli donderdag 19 juli 18.00 uur

Barbecue donderdag 9 augustus donderdag 16 augustus 18.00 uur

Mosselavond donderdag 13 september donderdag 20 september 18.00 uur

Surinaams buffet donderdag 4 oktober donderdag 11 oktober 18.00 uur

Wild avond donderdag 8 november donderdag 15 november 18.00 uur
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Eenmalige activiteiten en Themadiners



Vaste activiteiten 
Een aantal vaste activiteiten in Het Zamen worden verzorgd in samenwerking met de Boodschappen 
Begeleidingsdienst (BBD).

Het Zamen
Maandag Crea-ochtend    10.30 -12.00 uur    Locatie: Kamer 1042
  Prijs Intramurale cliënten en Volledig Pakket Thuis: gratis Zeker Thuis: € 3,- | Externen € 3,50

Maandag Zangmiddag    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant
  Onder leiding van Michael Eschauzier worden Oudhollandse Liedjes gezongen.
  Prijs € 5,– (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Maandag Koersbal    14.00 – 16.00 uur    Locatie: Atrium
  De variant op Jeu de Boules die binnen wordt gespeeld.
  Deelname is gratis

Maandag Tabletcursus    14.00 – 16.00 uur    Locatie: BBD-ruimte
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Dinsdag Bingo    14.00 – 16.30 uur    Locatie: restaurant
  We starten met 4 bingorondes, elke ronde daarna kost € 0,50 extra. 
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Woensdag Creatieve middag    14.00 – 17.00 uur    Locatie: BBD-ruimte
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.
    
Donderdag Beauty v/d senior, heerlijke persoonlijke verzorging    14.00 – 17.00 uur     
  Locatie: BBD-ruimte
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Huize Eykenburg
Maandag Engelse conversatie    16.00 – 17.00 uur    Locatie: tegenover kamer 1125

Dinsdag Biljarten    11.00 – 12.15 uur    Locatie: restaurant

Woensdag Koersbal    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant
  De variant op Jeu de boules die binnen wordt gespeeld.
   Deelname is gratis

Donderdag Computer- en IPad-les    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant
  Prijs Intramurale cliënten en Volledig Pakket Thuis: € 2,- | Zeker Thuis: € 3,- | Externen € 4,-

Vrijdag  Bingo    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant    Alleen in de even weken
  Prijs per plankje: Intramurale cliënten € 1,75 | Zeker Thuis € 2,- en Externen € 2,25

INFO K R U I S PUNT  •  apr i l  201818



apr i l  2018 •  INFO K R U I S PUNT 19

Prijspuzzel
“Donkere dagen rond de kerst” was de oplossing van de puzzel in het vorige InfoKruispunt. Wij mochten vele juiste 
oplossingen ontvangen. Mevrouw P. de Vries uit Den Haag kwam als winnaar uit de bus en ontvangt een cadeaubon 
van Stichting Eykenburg. Van harte gefeliciteerd, de cadeaubon is naar u onderweg! 

De oplossing van deze nieuwe puzzel kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg, 
t.a.v. Yvonne Verbeek, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen aan redactie@eykenburg.nl. 
U kunt uw oplossing insturen tot en met 17 mei 2018.

H O N D Z V K P R H E S J E A K

T W D B L O E M E N S I V R I J

R I J W E E R R R E T U P M O C

O L K K U D K G P N E R E L L W

C L J G N E M A S L A G R O O M

M E G E N G I T C K E V E L L N

O N R B N I N N T L R E K E A E

N K A B E G D I R O E Z G A E R

D A S N R K J I L E G O M H E A

R L T E R K C I E E V N T I F D

I E U I E H J W Z L D A F S E L

A N D C T K L O E R P F L I R B

A T E I S U N U P R O O A K A T

N E N T E D L E C K K O J I L B

I G T P N R E P P H N E S S A W

G K R O V Z E L F S T A N D I G

AFDELING

BED

BLIJ

BLOEMEN

BRIL

CAKE

COMPUTER

DIER

GEBAK

GEZOND

GRAS

HERKENBAAR

HESJE

HOND

KAT

KLAVER

KOEKJE

KOFFIE

LENTE

LEREN

LUCHT

MAAN

MENS

MOGELIJK

OPLEIDING

OPTICIEN

PEN

PRAKTIJK

RICHTING

ROCMONDRIAAN

ROOS

SAMEN

SLAGROOM

STERREN

STOEL

STUDENT

TAG

THEE

TULP

VERNIEUWD

VERPLEEG

VOGEL

VORK

VRIJ

VROLIJK

WASSEN

WERKEN

WILLEN

WOLK

ZEEP

ZELFSTANDIG

ZON

ZORG 



Meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl

Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat zwaar 
begint te worden? Stichting Eykenburg helpt u graag!
 
Waarom Stichting Eykenburg?
• Samen met u bekijken wij hoeveel huishoudelijke hulp u nodig heeft.
• Wij werken met kleine vaste wijkteams, dus u krijgt niet steeds een 

ander over de vloer.
• Onze professionele medewerkers nemen de tijd voor u en hebben oog 

voor het welzijnsaspect.
• Wij bieden huishoudelijke hulp zowel via de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) als particulier.
• Wij helpen u graag met het aanvragen van een WMO-indicatie.
 
Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg € 19,95 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee € 22,00 per uur

Huishoudelijke hulp nodig?


