Terminale thuiszorg professioneel
en betrokken
Palliatieve zorg is een van de kwaliteiten
van thuiszorgorganisatie Zorg uit Handen
(ZuH) uit Emmeloord. Ze werkt daarin
samen met andere zorgaanbieders en
naasten van de cliënt, maar behoud
van de eigen regie van degene die hulp
behoeft staat voorop.
Anja van den Brand overleed op 12 juli 2019 op 52-jarige
leeftijd in het bijzijn van degenen die zij voor haar door
haar zelf verkozen dood had uitgenodigd. Onder hen
bevond zich Gerda Steemers, verpleegkundige in dienst
van ZuH: “Ik heb aardig wat meegemaakt, maar dit was
wel heel bijzonder. Het grijpt je aan en blijft je bij. Ze
vroeg me of ik wel eens euthanasie had meegemaakt.
Ja, dat maak je mee in de zorg. Dat te weten gaf haar
rust, zei ze. We hebben samen veel gesproken en samen
gehuild. Toen ze vroeg of ik erbij wilde zijn, kreeg ik
kippenvel, maar ik hoefde er niet over na te denken.”
Ank Nienhuis, tante van moederskant, beaamt: “Anja
zei altijd: ‘Gerda begrijpt me’. Dat gold lang niet voor
iedereen.”
Anja leed sinds haar vierde levensjaar aan diabetes type
1 en werd als gevolg daarvan vrijwel blind. “Diabetes
beheerste haar hele leven”, gaat Ank verder. “Ze moest
iedere dag bloedsuiker prikken en insuline spuiten. Ze
controleerde zichzelf zeven keer per dag. We hebben
het wel eens uitgerekend hoeveel prikken ze zichzelf
gegeven heeft: meer dan 120.000! Maar haar grootste
probleem was dat ze veel hypo’s had. Die voelde ze niet
aankomen.” Thomas Günther, eigenaar van ZuH licht
toe: “Anja probeerde bewust haar bloedsuikerspiegel
laag te houden om meer schade aan haar lichaam te
voorkomen. Maar dan zat ze vaak onder de grens en
kreeg ze weer een hypo. Bovendien woog ze niet veel,
waardoor ze al haar energie meteen verbrandde en de
kans op een hypo ook groter was.” Ank vult aan: “Die
lage bloedsuikers zorgden vervolgens ook weer voor
stress, waardoor ze ontzettend jojode met haar waarden
en ze er helemaal geen grip meer op had”. Die conditie
zorgde ervoor dat Anja vaak zwalkend liep en werd
nagewezen. “‘Ze heeft weer teveel gedronken’, werd er
dan gezegd. Dat onbegrip is voor haar en haar ouders
vaak moeilijk geweest.”
Ruim twee jaar geleden kwam Anja vanuit IJsselstein
naar Noordoostpolder waar ze eerst inwoonde bij
haar oom en tante Harri en Ank Nienhuis. “Ze zat
middenin een echtscheiding en moest ergens heen.
Het doel was om van hieruit huisvesting voor haar te
regelen in IJsselstein, maar dat bleek wel twaalf jaar
te kunnen duren. Toen besloot ze in Noordoostpolder
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te blijven. ‘Ik kan overal wel wonen’, zei ze.” Gerda en
Thomas bevestigen dat Anja zich door haar lichamelijke
beperkingen niet liet beperken. “Ze had haar karakter
mee, was open en maakte snel contact.” Ank: “Ze
stapte overal op af, was nergens bang voor. Wat er
mogelijk was aan communicatieapparatuur voor visueel
beperkten greep ze aan en wist ze te benutten. Ze belde
overal naartoe en regelde alles zelf”. De vier schetsen
een beeld van een sterke vrouw, die goed wist wat
ze wilde ‘en vooral wat ze niet wilde’. En dat maakte
haar niet altijd makkelijk in de omgang. “Ze kon heel
dominant zijn. Wat ze in haar hoofd haalde, dat deed
ze. Wij zagen dan allemaal apen en beren op haar weg,
maar die zag zij niet.”
Anja kreeg in december 2017 een appartement
toegewezen in de Diemenhof in Emmeloord. “Ze kreeg
haar leven weer op de rit. We hoopten allemaal dat ze
hier een mooie tijd tegemoet ging”, vertellen Harri en
Ank. In die tijd leerde Gerda haar kennen. “Ik kwam bij
een aantal cliënten in de Diemenhof. Daar kwam ik haar
eens tegen met haar hond, terwijl ze liep te zwalken. Het
leek of ze dronken was, maar ik zag aan haar ogen dat er
iets anders aan de hand moest zijn. ‘Je moet wat eten’,
zei ik. ‘Ik moet eerst de hond uitlaten’, zei ze. Maar ik heb
haar wel zover gekregen dat ze eerst wat ging eten”. In
november 2018 werd Anja haar rechterbeen plotseling
dik. Ank: “Een trombosebeen, was de diagnose. Maar
het werd alsmaar dikker en ze wist haast niet meer hoe
ze moest zitten van de pijn in haar bil”. Anja regelde in
februari zelf thuiszorg bij ZuH. Thomas: “Ze belde op: ‘Ik
wil thuiszorg van jullie’. Zonder omhaal van woorden,
dat typeerde haar”. In maart kreeg ze de uitslag van
foto’s die van haar bekken waren gemaakt. “Wij waren
die nacht eerder thuisgekomen van vakantie, omdat we
het niet vertrouwden”, gaat Ank verder. “De volgende
morgen belde ze: ‘Ik heb baarmoederhalskanker en ik
ga dood’. Ze zei ook meteen dat ze geen chemo wilde,
omdat ze haar niet konden zeggen wat chemo met
diabetes doet.”
De thuiszorg richtte zich al op pijnbestrijding. “Maar toen
Anja wist dat ze kanker had, was ze bang dat de pijn
op den duur ondraaglijk werd”, vertelt Thomas. “Ik zei
nog dat we een eind konden komen. Ze was nog zo in
het leven en aan het genieten en dat gunde je haar
ook.” Maar de paracetamol werd al snel vervangen door
halfopiaten, gevolgd door morfine in steeds grotere

doses. “Anja zei steeds: ‘Als het onhoudbaar wordt, stop
ik ermee’”, vervolgt Ank, “En zo is het ook gegaan. Op
een gegeven moment zei ze: ‘Het is genoeg geweest, ik
wil niet meer’. Ze heeft tot het laatst toe overal zelf de
hand in gehad, zelfs tijdens de euthanasie. We moesten
allemaal bij haar op de koffie komen en Bossche bollen
eten en daarna drankjes drinken en tapas eten.” En als
het aan Anja had gelegen had ze eigenhandig de huur
nog opgezegd en verzekeringen stopgezet. Een uitvaart
was er niet. “Ze had haar lichaam ter beschikking gesteld
aan de wetenschap. De volgende dag kwamen ze van
het VU medisch centrum om haar op te halen. Dat was
voor ons heel wreed, er was geen afsluiting.” Anja had
ten langen leste nog ingestemd in een herdenking thuis
bij haar tante, maar ook daarin had ze het laatste woord:
‘Denk erom dat je zelf niet in de keuken gaat staan. Je
bestelt maar hapjes.’

SAMENWERKING ZORGINSTELLINGEN
De vier betrokkenen halen met een lach en een traan
herinneringen op. Het verhaal van Anja is niet doorsnee,
maar illustreert wel hoe naaste familieleden en
professionele zorgverleners samen betrokken zijn bij zorg
voor terminale patiënten. Voor de laatste zorgverlening
aan Anja werkte ZuH samen met het specialistisch team
van verpleegkundigen van ZONL. “Die samenwerking
bevalt uitermate goed. Op die manier versterken we
elkaar en kunnen we 24/7 professionele zorg verlenen
zonder onze mensen te overbelasten”, aldus Günther.
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Zorg uit Handen maakt zorg persoonlijk
‘Ik vind het geweldig, ik ben honderd procent tevreden! Je krijgt steeds dezelfde mensen en
ze zijn allemaal even lief, zorgzaam, behulpzaam en deskundig.’
EMMELOORD - Aan het woord is Leny Bosman in haar woning in Emmeloord, waar ze vertelt
over de thuiszorg van Zorg uit Handen (ZuH). Ze is na een val, waardoor ze een pols brak en een
open wond aan haar been opliep, tijdelijk afhankelijk van thuiszorg. ZuH werd haar warm aanbevolen door haar vriendin Brechtje Reitsma. ‘Ze vroegen in het ziekenhuis welke thuiszorgorganisatie ze moesten inlichten. We hadden enkel een telefoonnummer, maar toen we thuiskwamen
stond Thomas al voor de deur.’
Mevrouw Reitsma was 4,5 jaar geleden na een hartoperatie tijdelijk op thuiszorg aangewezen. Zij
werd op haar beurt door haar buurvrouw geattendeerd op de service van ZuH. Ze vertelt: ‘Mijn
buurvrouw zei: “Ze komen altijd hun afspraken na en zijn op tijd. En als je tussentijds hulp nodig
hebt, is één belletje genoeg”. En zo was het ook! Ze kwamen bij me voor wondverzorging en het
aantrekken van een steunkous, maar ze doen zoveel meer!’
Persoonlijk en respectvol
Beide vrouwen noemen een verlichtende massage van pijnlijke spieren en praktische zaken, zoals
advisering over tafeltje-dek-je en het regelen van personenalarmering. Maar ook kleine dingen,
zoals het optrekken van de gewichten van een klok of het schillen van een appel. ‘Ik ben maar
vast zo vrij geweest’, zegt Thomas Günther, eigenaar van ZuH, terwijl hij aan komt lopen met een
dienblad met koﬃe. ‘Kijk, dat bedoelen we nou!’, lachen de dames, ‘Die betrokkenheid, dat meedenken, dat is zo fijn!’
‘Wij proberen altijd vanuit de cliënt te denken’, vult Günther aan. ‘Wat zou hij of zij nodig hebben
als ik de deur uit ben? Mevrouw kan bijvoorbeeld maar één hand gebruiken, maar ze krijgt medicijnen die ingepakt zijn in zwaar aluminium. Dus bieden we aan om die alvast voor haar in een
potje te doen.’ Mevrouw Bosman beaamt: ‘Ze zijn nooit gehaast en gaan niet weg, voordat ze zeker weten dat ik niets meer nodig heb’. Mevrouw Reitsma vult aan: ‘Kwaliteit van leven wordt
door persoonlijke, respectvolle zorg verbeterd. Dat heb ik bij Zorg uit Handen allebei ervaren’.
Keuzevrijheid met restitutiepolis
Günther vervolgt: ‘Bijvoorbeeld voor het aantrekken van steunkousen vergoedt de zorgverzekeraar tien minuten, maar zo willen wij niet werken. Het gaat niet alleen om een handeling, maar om
het geheel van benaderen’. Met een restitutie-basisverzekering wordt de zorg volledig vergoed.
‘Het verschil met een mindere basisverzekering is slechts 3 à 4 euro per maand, maar het geeft
zoveel meer keuzevrijheid. Niet de verzekeraar bepaalt, maar je bepaalt zelf van wie je zorg wilt
ontvangen.’ December is de maand waarin mensen kunnen kiezen voor een andere zorgverzekering en/of hun verzekering kunnen opschalen. ‘Bel gerust voor advies of kijk op onze website wat
wij hierin voor u kunnen betekenen’, nodigt Günther uit.
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Zorg uit Handen scoort 9,2 in klanttevredenheidsonderzoek!
Thuiszorgorganisatie Zorg uit Handen (ZuH) timmert aan de weg met onder meer interviews
als dit, billboards, deelname aan beurzen en markten én verhuizing naar het Dokter Jansencentrum in Emmeloord.
‘We merken dat er steeds meer herkenning is’, zeggen verpleegkundig medewerkers Marieke Lascher en Gerda Steemers. ‘Mensen reageren dat ze over ons hebben gehoord of gelezen, maar
de beste reclame is toch die van onze eigen cliënten. In het laatste klanttevredenheidsonderzoek
scoorden we een 9,2! We konden het zelf ook nauwelijks geloven. Cliënten zeiden dat ze niets aan
te merken hebben, dat ze gewoon heel tevreden zijn’, vertelt Steemers. ‘Zo’n score is moeilijk om
te overtreﬀen. Perfect zul je als organisatie nooit zijn, wij laten ook wel eens een steekje vallen’,
relativeert Lascher, ‘Maar als het vertrouwen er is, is dat helemaal geen issue meer. Die betrokken,
persoonlijke relatie is wat mensen aanspreekt. Dat is onze kracht!’ Cliënten roemen het directe
contact, gaat Steemers verder: ‘Als ze bellen krijgen ze vaak meteen iemand aan de lijn. Ze zeggen: “Als ik bel wordt er geantwoord en als ik iets wil, wordt het geregeld!” Vaak besteden we
daar bij een huisbezoek meteen even een telefoontje aan en dat wordt erg gewaardeerd.’
Vestiging in Dokter Jansencentrum
Om de zichtbaarheid en samenwerking met andere professionele partijen te vergroten, is ZuH
verhuist naar het Dokter Jansencentrum. Lascher: ‘Dat hebben we gevierd met een cliëntenmiddag. We hebben de mensen hier uitgenodigd voor een hapje een drankje en hebben ze de kantoren laten zien. Voor het cliëntencontact is zo’n locatie niet van direct belang, want het gaat om
thuiszorg. Maar we wonen hier wel samen met andere zorggerelateerde bedrijven en dat is bevorderlijk voor samenwerking.’ De teammedewerkers zien zelf ook de meerwaarde van een eigen locatie. ‘Het is een plek van ons allemaal waar we bijvoorbeeld even samen kunnen werken aan een
cliëntdossier of elkaar kunnen helpen bij een digitaal probleem’, zegt Steemers. Lascher vult aan:
‘Je bent in ons vak veel solistisch aan het werk, dan is het fijn dat je zo’n plek hebt waar je even
binnen kunt lopen.’ Want de gehechtheid is er sowieso. ‘Dat stralen we ook uit! Je bent alleen op
pad en moet alleen een situatie inschatten, maar telefonisch kun je altijd even sparren met je collega die op dat moment ook dienst heeft. De lijntjes zijn heerlijk kort.’
Verzekering regelen in december
De korte lijntjes en het relaxte, persoonlijke contact zijn slechts een paar van de redenen om te
kiezen voor thuiszorg van Zorg uit Handen. Met een restitutie-basisverzekering wordt de zorg volledig vergoed. December is de maand waarin u uw zorgverzekering kunt wijzigen en/of over kunt
stappen naar een andere verzekeraar. Thomas Günther, eigenaar van ZuH, staat klaar om een ander duidelijk uit te leggen. ‘Dat kan Thomas als de beste’, verzekeren zijn medewerkers, ‘één telefoontje en hij staat zo mogelijk dezelfde dag nog bij u op de stoep’.
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Zorg uit Handen brengt ode aan de verzorgende

Weeralarm of griepgolf, thuiszorg werkt
Zorgverlenen vanuit je hart, dat is de drijfveer van de
verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg.
„Dat willen we ook overdragen op de jongere
generatie”, zegt Els de Jonge.
EMMELOORD - Ondanks
personeelsuitval door ziekte in
de eerste maanden van 2018,
wist thuiszorgorganisatie Zorg
uit Handen (ZuH) het rooster
toch weer te dichten. „Deels
dankzij detachering, maar vooral
dankzij onze medewerkers
die niet door de griep geveld
waren”, zegt kwaliteitsmanager
De Jonge. „Die gedrevenheid
zien we bij alle zorgverleners
in de thuiszorg. Of er nu een
weeralarm wordt afgegeven of er
moeten extra diensten gedraaid
worden, ze gaan gewoon.
Dat heeft alles te maken met
betrokkenheid en passie, je
moet er toch een roeping voor
hebben.”
Erkend leerbedrijf
Er zijn echter ook buiten de
pieken veel meer handen nodig
in de thuiszorg. De realiteit
is dat vacatures lang open
blijven staan en dat studenten
verpleegkunde vooral voor een
carrière in het ziekenhuis kiezen.
Alhoewel het maatschappelijk
belang van een baan in de
thuiszorg groot is, hebben zowel
het imago als de financiële
waardering een boost nodig.
„Daar lopen wij ook tegenaan,
maar we willen er van onze kant

alles aan doen om jongeren
enthousiast te maken voor de
thuiszorg.” ZuH is daarom per 1
januari 2018 erkend leerbedrijf
geworden. „Onze organisatie
heeft behoefte aan
verzorgenden IG en

verpleegkundigen niveau 3, 4
en 5”, zegt directeur Thomas
Günther. „We vinden dan ook
dat we de verantwoordelijkheid
hebben om mensen op te leiden
en een stageplek te bieden. We
hebben hierover afspraken met
ROC Friese Poort. Gezien onze
besloten klandizie willen we
graag

tweede- en derdejaarsstudenten
BBL inzetten, in de hoop dat we
er in de toekomst enkelen aan
ons kunnen binden.”
Teambuilding en zichtbaarheid
De relatief kleine
thuiszorgorganisatie doet er
ook alles aan om personeel
te behouden. „Zo zijn we in
december weer met z’n allen
uit eten gegaan, waarna we
een workshop percussie
kregen aangeboden.

Dat bleek heel goed te zijn voor
de teambuilding”, bevestigen
beiden lachend met een blik
op de foto. Daarnaast doet
ZuH er alles aan om zichtbaar
te zijn. Zo is de website niet
alleen vernieuwd, maar ook
goed vindbaar gemaakt. „Dat
heeft zich al uitbetaald, want we
werden meteen gebeld door een
ziekenhuis uit het zuiden van
Nederland dat thuiszorg wilde
regelen voor een patiënt uit de
Noordoostpolder. Zij hadden ons
gevonden door op ‘thuiszorg
Emmeloord’ te zoeken.” Op
13 april 2018 kan iedereen
met ZuH kennismaken op de
Vrijwilligersmarkt van Carrefour
in FlevoMeer Bibliotheek
Emmeloord.
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