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Inleiding 
 

Voor u ligt de nieuwe uitgave van de 

Nieuwsbrief van de cliëntenraad 

Oostergouw. Wij willen u d.m.v. deze 

Nieuwsbrief informeren over allerlei zaken 

die voor u van belang kunnen zijn.  

Heeft u zelf iets te melden en wilt u dit met 

ons en de lezers van deze Nieuwsbrief 

delen, schroom dan niet om uw bijdrage 

naar ons te sturen.  

Dat kunt u doen door een  mailtje te 

sturen naar clifa@clifa.nl of bij de receptie 

af te geven. 

Oproep voor nieuwe leden 
 

De cliëntenraad is dringend op zoek naar 

uitbreiding!  

 

De huidige cliëntenraad bestaat uit: 

- Nel Koppers, voorzitter 

- Greet Oosterbaan 

- Bep Stam 

- Frits Poiesz 

- De heer Herman Jonker 

- De heer W. Janze 

 

We leven in een maatschappij waarin 

iedereen het druk heeft, maar mensen willen 

en kunnen ook voor elkaar van betekenis 

zijn!  

INHOUD 
 

• Inleiding 

• Oproep nieuwe leden 

• In het kort.... 

- RCE 

- Overlegpunten 

• Uitgelicht 

• Ter lering en vermaak 

• Vitaminen voor het hart 

• Oranjegevoel 

• Kruiswoordpuzzel  
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Als cliëntenraadslid kom je op voor de 

belangen van de cliënten van een 

zorginstelling.  

 

Wat maakt het waardevol om lid van de 

cliëntenraad te zijn? 

➢ Je ontmoet anderen en werkt samen; 

➢ Je bent maatschappelijk en sociaal 

betrokken bezig 

➢ Je blijft scherp en actief 

➢ Je zet je kennis en vaardigheden in en 

kunt deze vergroten 

➢ Het werk geeft voldoening, omdat je 

je inzet voor mensen die moeilijk 

voor hun eigen belangen kunnen 

opkomen. 

➢ Zinvol werk dat ook bijdraagt aan de 

persoonlijke ontwikkeling 

 

 
Heeft u interesse om deel te nemen aan een 

cliëntenraad? Neemt u dan contact op met 

de cliëntenraad. Dat kunt u doen door een 

mail te sturen aan clifa@clifa.nl of indien u 

in Oostergouw verblijft door te geven aan de 

afdeling. Zij zorgen dan dat uw 

(vrijblijvende) interesse ons bekend is en wij 

contact met u kunnen opnemen. 

…………………………………………. 

In het kort 

Regionale Clientenraad Evean 

In de Regionale Cliëntenraad Evean (RCE) 

(overkoepelend orgaan van lokale 

cliëntenraden binnen Evean (de cliëntenraad 

Oostergouw is hier eveneens bij 

aangesloten) is dit jaar de werkgroep 

Kwaliteit opgericht en enthousiast van start 

gegaan.  

 

De werkgroep bewaakt onder meer de 

uitvoer van het Evean Kwaliteitsjaarplan 

2020. Tezamen met dit document en het 

Kwaliteitskader van Zorginstituut Nederland 

zetten zij zich in om de cliënt en diens 

omgeving te ondersteunen in het beste uit de 

dag te halen.  

In de verpleeghuiszorg is de client als mens 

altijd het vertrekpunt. Het is belangrijk om 

de cliënten goed te kennen, zodat men kan 

aansluiten bij de persoonlijke behoeften. Dat 

wordt ook onderschreven in het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Maar hoe 

doe je dat, de wensen en behoeften van de 

bewoner in kaart brengen? En welke manier 

past het best bij het verpleeghuis waar jij 

werkt? Belangrijk is het dan om kennis te 

hebben van de levensdomeinen die voor de 

client van belang zijn.  

 

De 4 levensdomeinen zijn: 

1. het mentale welbevinden van de cliënt 

als persoon 

2. het lichamelijke gevoel van 

welbevinden en gezondheid 

3. de dag-invulling volgens eigen 

interesse en onderhouden van sociale 

contacten (participatie) 

4. de woon- en leefomstandigheden. 

------------------------------------------------ 

mailto:clifa@clifa.nl
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Overlegpunten 

Hieronder vindt u punten die recentelijk 

hebben plaatsgevonden of zijn besproken in 

de vergaderingen. 

 

In de afgelopen periode heeft de 

cliëntenraad (verzwaard) adviesgesprekken 

gevoerd met de kandidaat Regiomanager en 

kandidaten Teammanagers. Een 

teammanager heeft een aantal 

resultaatgebieden, namelijk:  

1. Leidinggeven 

2. Beleid en advies 

3. Bedrijfsvoering 

4. Innovatie 

Op dit moment zijn de volgende 

teammanagers benoemd: Cardy van Aken-

Kersten, Bianca Willemse, Jan van Baal 

(interim). Zij worden aangestuurd door de 

regiomanager mevrouw Franka Parée. 

De cliëntenraad wenst hen allen veel succes 

toe bij hun werkzaamheden in Oostergouw! 
----------------------------------------- 

➢ Afscheid Gerda Vennik 

Op 1 februari was de laatste werkdag van 

Gerda Vennik als locatiemanager in 

Oostergouw en op 14 februari was een 

afscheidsreceptie. Tijdens de 

afscheidsreceptie van Gerda Vennik namen 

Greet Oosterbaan en Nel Koppers (namens 

de cliëntenraad Oostergouw) met veel 

lovende woorden van haar afscheid. Een 

welverdiend Rituals verwencadeau werd aan 

Gerda overhandigd. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Personenbus 

Op de locatie Oostergouw wordt al een 

aantal jaren gebruik gemaakt van een 

personenbus. Voor het vervoer van 

cliënten en bewoners worden geen kosten 

in rekening gebracht. Daarbij zijn de ritjes 

niet alleen ten behoeve van onze locatie 

maar worden Evean breed ingezet. De 

kosten drukken echter wel op 

Oostergouw. Het in standhouden van de 

bus met chauffeur is per 1 januari 2020 

gestopt. Binnen Evean en ook 

Oostergouw wordt gekeken op welke 

manier deze service toch kan blijven. 

 

➢ De inzameling van afval  

De inzameling van afval binnen Evean 

wordt uitgevoerd door de afvalverwerker 

Renewi.  Binnen Oostergouw vindt op dit 

moment al gescheiden inzameling en 

afvoer van afval plaats: papier, glas en 

restafval wordt gescheiden. Plastic wordt 

op dit moment nog niet gescheiden 

ingezameld, maar is onderdeel van het 

restafval.  

 

Het gescheiden inzamelen van plastic 

(zoals we dit bij particulieren thuis al 

kennen) is nog geen gemeengoed binnen 

bedrijven en zorginstellingen. Er is wel 

mee geëxperimenteerd, maar in de 

praktijk bleek dan dat de plastic 

inzamelcontainers toch weer vaak 

vervuild raakten met ander afval, 

waardoor ze uiteindelijk in hun geheel als 

restafval moesten worden aangeboden bij 

de afvalverwerker. 

 

Omdat de roep om scheiding van afval 

(begrijpelijk en terecht) blijft bestaan 

blijft Renewi bezig om voor bedrijven en 

zorgorganisaties te onderzoeken hoe dit 
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dan wél met succes kan worden 

uitgevoerd. De verwachting is dat hier de 

komende maanden, ook binnen de regio 

Noord-Holland, nieuwe initiatieven in 

worden genomen. Voordat dit zijn beslag 

kan krijgen zullen hierover eerste met de 

afdeling inkoop van SSC Espria 

afspraken over moeten worden gemaakt, 

o.m. over de prijs van de nieuwe 

dienstverlening. 

 

➢ Verlichting afd. Olievos 

Op de afdeling Olievos is een systeem 

getest voor het zelfstandig aan en uit doen 

van de verlichting op een kamer door de 

bewoner. 

 

➢ Werkgroep Voeding 

Het is niet duidelijk waar de werkgroep 

Voeding vanuit het project Thuis bij 

Evean is gebleven. Mevrouw Oosterbaan, 

lid van de cliëntenraad, geeft aan dit 

jammer te vinden. Er wordt aangegeven 

dat er in 2020 een nieuwe start wordt 

gemaakt met de werkgroep. 

 

➢ Familienet 

Familienet is een website voor 1e 

contactpersonen en medewerkers in de 

zorg, met name gericht op welzijn. 

Zorgmedewerkers zullen hierin foto’s, 

filmpjes en verhaaltjes delen over Zo 

blijft men nóg beter op de hoogte!  

 

Ook heeft het een levensboek, waar 

familiefoto’s van vroeger in gedeeld 

kunnen worden en een levensloop in kan 

worden gevuld. Daarnaast kan men via de 

agenda aangeven wanneer men op bezoek 

komt; de medewerkers kunnen vervolgens 

dan aangeven dat er een leuke activiteit 

gepland staat waaraan men samen met de 

client kan deelnemen.  

 

Als 1e contactpersoon ontvangt men een 

persoonlijke inlog, waarmee enkel de 1e 

contactpersoon toegang heeft tot de 

gegevens. Die persoon heeft dan ook de 

keuze om dit al dan niet met vrienden en 

familie te delen.  

  

Familienet wordt al gebruikt in 

verschillende Evean locaties. De ervaring 

leert dat het de 1e contactpersoon een 

beter inzicht geeft in de activiteiten en 

belevenissen van de client. Het gebruik 

van Familienet is laagdrempelig en zeer 

gebruiksvriendelijk.  

Na afloop van de testfase wordt het 

gebruik geëvalueerd, en zal de gebruiker 

gevraagd worden naar zijn ervaringen/ 

feedback. Vervolgens wordt bepaald of 

Familienet binnen heel Evean 

Oostergouw gebruikt zal gaan worden.  

------------------------------------------------ 

 

Uitgelicht 

 

➢ Barbier in huis? 

Het is een gegeven dat in veel 

zorgorganisaties beduidend meer dames 

wonen dan heren. Bij de dagactiviteiten 

willen de hobby’s voor de mannen er nog 

wel eens bij inschieten. Er bestaat bij 

Zorgspectrum Het Zand een heuse 

mannensoos waarmee ze echt leuke 

activiteiten ondernemen, zoals… naar de 

barbier gaan met z’n allen! Bij een barbier is 

het ‘mannentijd’. Biertjes drinken (of koffie 

in geval van de mannensoos), flauwe 

grappen maken en ondertussen even 

letterlijk geknipt en geschoren worden. ‘Dat 

is iets voor onze mannen’, dachten ze bij De 
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Berghorst en zo geschiedde en werd de 

Mannensoos een groot succes. 

------------------------------------------------- 

➢ Ondersteuning bij dementie 

Ieder mens heeft behoeften in het leven en is 

het ondersteunen van behoeften erg 

belangrijk, vooral bij aspecten als veiligheid, 

genieten en plezierige activiteiten, uiten van 

(positieve en negatieve) gevoelens, positieve 

zelfwaardering, zelfstandigheid of 

afhankelijkheid, verbondenheid, iets om 

handen hebben, en voor iemand van 

betekenis zijn. Het feit is dat wanneer 

mensen een tekort ervaren op een of 

meerdere van deze behoeften, ze stress 

kunnen ervaren.  

 

Bij mensen met dementie, die niet goed 

kunnen aangeven wat er mis is, kan dat 

leiden tot probleem- of signaalgedrag. Ze 

geven aan dat er iets mis is, maar hoe kom je 

er achter wat dat is?  

Gedrag is het resultaat van verschillende 

factoren. Vanuit een medische bril wordt 

vaak gekeken naar lichamelijke gezondheid 

en naar welke vorm en fase van dementie. 

Om de gezondheid en het ziektebeeld te 

beïnvloeden kan dan bijvoorbeeld 

oefentherapie en medicatie ingezet worden.  

 

Het wordt ingewikkelder wanneer de 

knelpunten zich op de andere terreinen 

voordoen, want daarvoor moet je de 

achtergrond van de client goed bekend zijn.  

Zo kan het zijn dat voor een persoon, in dit 

geval een mevrouw, koken en in de keuken 

actief in het verleden heel belangrijk was. 

Aan een goede maaltijd, waar ze positieve 

feedback op kreeg, ontleende ze haar 

eigenwaarde. In het verpleeghuis kan die 

persoon vaak de keuken opzoeken, maar 

daar door een verzorgende uit weggeleid 

wordt omdat deze bang was dat deze 

mevrouw zich zou verwonden of met 

ongewassen handen in de keuken rond zou 

lopen. Een begrijpelijke bezorgdheid, maar 

bij deze mevrouw kan door deze afwijzing 

verdriet en vervolgens woede ontstaan. Door 

deze mevrouw een rol te geven bij het 

bereiden van de maaltijden kan haar onrust 

en boosheid weggenomen worden. Fijn voor 

haar, maar ook voor de andere bewoners en 

voor de medewerkers. 
 

Bron: https://www.waardigheidentrots.nl 

--------------------------------------------------- 

 

➢ Zorgkaart Nederland 

Zorgkaart Nederland is de grootste 

ervaringssite voor de Nederlandse 

gezondheidszorg waar mensen hun 

ervaringen met de zorg delen met elkaar. De 

website biedt u informatie om te kunnen 

kiezen voor een zorgverlener die het beste 

past. Zorgkaart Nederland is een website 

van Patiëntenfederatie Nederland. 

 

Waarom Zorgkaart Nederland? 

Zorgkaart Nederland werkt aan openheid in 

de zorg. De waarderingen van patiënten 

laten zien hoe mensen zorg ervaren. 

Zorgkaart Nederland biedt daarnaast ook 

andere informatie over de kwaliteit van 

zorgaanbieders.  

 

Steeds meer mensen lezen reviews 

(ervaringen/waarderingen) voordat ze een 

keuze maken; voor een restaurantbezoek, 

een vakantie of een product. Dat geldt ook 

voor de keuze van een zorgaanbieder. Deze 

waarderingen geven inzicht in de wensen en 

behoeften van de bewoners/cliënten. 
 

BRON https://www.zorgkaartnederland.nl 

--------------------------------------------------- 
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Ter lering & vermaak.... Historisch Zaandam 

 

 

 
          

 

Alhoewel Zaanstad zelf een jonge gemeente 

is, gaat de historie van de streek direct terug 

tot de late Middeleeuwen, er zijn sporen 

van nog oudere bewoning in de bodem 

aangetroffen. De gemeente ligt in gebied 

dat vroeger werd aangeduid als Waterland. 

Vanaf de 17e eeuw is er in toenemende 

mate sprake van de Zaanstreek en werd met 

Waterland het meer oostelijk gelegen deel 

bedoeld. Daarvoor was er een streek rond 

de Zaan met Oostzaan en Westzaan en de 

Wormer, dit gebied viel, met kleine 

tussenpozen, onder het graafschap Holland. 

 

De Zaanstreek kent verschillende perioden 

van bewoning, voor het eerst al in 800 voor 

Christus, maar door wateroverlast zijn de 

bewoners steeds weer weggetrokken.  

Vermoedelijk vonden alle vroege 

immigraties plaats vanuit het duingebied, 

rond het tegenwoordige Haarlem. Vanaf de 

12e eeuw lijkt er sprake te zijn van min of 

meer permanente bewoning. Zo is 

beschreven hoe in 1155 de Friezen het 

dorpje Oud-Zaanden toen een onderdeel 

van Oostzaan en Westzaan (of Oud- 

Saenden) belegerden. Dat lag op de plaats 

waar de Zaan in het Oer-IJ uitmondde. De 

eerste nederzettingen waren dan ook 

woongemeenschappen langs de Zaan.  

Na 1300 kwamen er lintdorpen, 

karakteristiek voor veenwinningsgebieden. 

Zoals Oostzaan, Westzaan en Assendelft.  

In deze periode werd aan de monding van 

de Zaan een dam gelegd. Daar ontstond de 

nederzetting Zaandam. Vanaf 1500 kwam 

stroomopwaarts langs de Zaanoever ook 

bebouwing. In de late Middeleeuwen vielen 

de nederzettingen in de Zaanstreek 

bestuurlijk onder Kennemerland. 

 

Zaanstad gaat prat op zijn industriële 

verleden: nog niet zo lang geleden werkte 

bijvoorbeeld zo’n 80 procent van de 

bevolking van Zaandijk in de industrie. Het 

aandeel van de werkende bevolking in de 

industrie is weliswaar fors afgenomen, maar 

ligt nog altijd enkele procentpunten boven 

het landelijk gemiddelde. De opkomst van 

nijverheid en industrie langs de Zaanoevers 

hangt nauw samen met de opkomst van 

Amsterdam als centrum van handel en 

industrie. Toen aan het einde van de 

zestiende eeuw houtzaagmolens in 

Amsterdam verboden werden om tegemoet 

te komen aan de toen machtige 

handzagersgilden, was er een uitgelezen 

kans voor ondernemers in de Zaanstreek om 

aan de groeiende behoefte aan hout voor de 

scheepvaart te voldoen.  

In korte tijd schoten de houtzaagmolens als 

paddenstoelen uit de grond. In 1630 waren 

er aan de Zaan 53 houtzaagmolens in 

gebruik. De kennis van molenbouw werd 

ook op andere bedrijfstakken toegepast: 

verf-, papier- en andere molens volgden 
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snel. Op het hoogtepunt, halverwege de 17e 

eeuw, werden er ruim 900 molens geteld. 

Door deze ontwikkeling wordt de 

Zaanstreek beschouwd als het oudste 

industriegebied van Europa. De bloei van 

Zaandam zorgde ervoor dat de 

handzagersgilden in Amsterdam overbodig 

werden. Naast het zagen van hout werd er 

ook in gehandeld en waren de dorpjes actief 

in de scheepsbouw (65 werven) en de 

walvisvaart. Zaandam was in die tijd 

internationaal bekend om zijn scheepsbouw 

en in 1697 kwam tsaar Peter de Grote 

persoonlijk naar Zaandam om de 

scheepsbouw te bestuderen. Het huisje waar 

de tsaar toen logeerde bestaat nog steeds en 

is een toeristische trekpleister. Het verhaal 

gaat dat de bewoners van Zaandam zich 

niet zo gastvrij gedroegen tegen de tsaar 

zodat hij uiteindelijk zijn studie van de 

scheepsbouw afrondde in een ander dorp in 

Noord-Holland. 

 

Halverwege de 19e eeuw verruilden de 

Zaankanters hun molens, waarmee ze 

ondertussen ook cacao, mosterd, verf en 

papier verwerkten, langzaamaan door 

stoommachines. Er ontstonden grote 

multinationals zoals Verkade, Ahold, 

Bruynzeel Keukens, Honig en Duyvis en tot 

de dag van vandaag zijn veel van deze 

bedrijven in de gemeente Zaanstad te 

vinden. 

 
Bron: https://www.oerij.eu/meer-over-het-oerij-2/gemeente-

zaanstad/ 
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Vitaminen voor het hart 
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                 KRUISWOORDPUZZEL          
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A:  Sterk ruikend bolgewas. 

B:  Een prinses van Oranje heeft dezelfde naam als deze bloem.  

C:  Ideale plant voor bloembak en terras. Bloeit de hele zomer. 

D:  Struikplant met sierlijke bloemklokjes, bloeit vanaf juni. 

E:  Sterk geurende paars/blauwe bloeier. Houdt rozen vrij van luis. 

F:  Berucht onkruid met kleine witte bloempjes. 

G:  Veel voorkomende plant c.q. struik, bloeit met grote trossen kleine 

bloemen. Kleur is afhankelijk van de grondsoort, blauw of roze. 

H:  Tuingereedschap, nodig om uw planten in vorm te houden. 

I:  Kuipplant (bij ons tenminste) met pluizige, gele bloempjes. 

J:  Voorbode van de lente. 

K:  Struik met leerachtig blad en prachtige grote trosbloemen; houdt van 

schaduw en zure grond. 

L:  Vroeg in het voorjaar geel bloeiende heester. 

M:  Vijverplant. 

N:  Eenjarige gele of oranje zomerbloem. Bestrijdt aaltjes in de grond 

waar bloembollen hebben gestaan. 

O:  Rozensoort, die u niet zo drastisch moet snoeien. 

P:  Tuingereedschap, alleen nodig in een zonnige zomer. 

Q:  Groot terrein in Lisse, waar ieder voorjaar een 

bloemententoonstelling wordt gehouden. 

R:  Deze heester bloeit in het voorjaar met bloemen in pasteltinten, ook 

vaak als kamerplant te koop. 
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