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Vitaal Thuiszorg heeft 
wat te wensen

Denk mee, praat mee 
en doe mee voor 
veilige zorg

... en nog meer 
verhalen over Zorg en 
Welzijn



“Mensen kennen het werk in de thuiszorg 
vooral in de trant van ‘aan het bed staan’. 
Natuurlijk doe je dat ook. En het blijft elke 
keer bijzonder om de dankbaarheid te ervaren 
van de mensen die je helpt én van hun 
naasten. Je komt in veel soorten huishoudens 
terecht en je cliënten gaan van jong tot heel 
oud. De ene keer begeleid je een kindje dat 
insuline nodig heeft. Een ander moment sta 
je aan het bed van een wijkbewoner die zijn 
laatste dagen doormaakt. Ook dan kun je veel 
betekenen door palliatieve zorg bieden, zoals 
pijnbestrijding en emotionele steun bieden 
aan de familie.”

Meer dan aan het bed staan
Maar er is ook nog een heel andere kant aan 
het werk in de wijkzorg: minder zichtbaar, 
maar minstens zo leuk, vindt Frederique. 
“Dan ben je meer organisatorisch bezig, zoals 
coördinatie van werkzaamheden en contact 
onderhouden met andere zorgverleners. 
Dit komt aan bod op alle verpleegkundige 
functieniveaus die een wijkteam heeft, dus 
vanaf niveau 4 tot en met 6.” 

Werken aan eigen leiderschap
Zelf ben ik regieverpleegkundige, een 
functie die is gekoppeld aan niveau 6. Ik ben 
eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg in 
het wijkteam. Ik coach ook mijn teamcollega’s 
en geef bijscholing op medisch gebied. In 
deze functie ben je een rolmodel voor andere 
collega’s. Dat betekent dat je goed zicht moet 
hebben op je eigen leiderschap: hoe kom je 
over op mensen, hoe stuur je een team goed 
aan? Leiderschap komt dan ook volop aan de 
orde in de opleiding en bij HilverZorg. Er is veel 
aandacht om dit blijvend te ontwikkelen.”

Meteen goed
Frederique haalde vorig jaar haar HBO-V 
diploma niveau 6 en haar BIG. Ze liep eerst 
verschillende zorgstages, van het ziekenhuis 
tot aan de GGZ. “Het ziekenhuis paste niet 
bij me, de nacht- en weekenddiensten waren 
het niet voor mij. Toen ik in de wijkzorg bij 
HilverZorg aan de slag ging, voelde dat meteen 
goed. Overdag werken, veel zelfstandigheid 
en meer dan genoeg uitdagingen, zowel 
vakinhoudelijk als organisatorisch.  
De samenwerking met andere disciplines, zoals 
de huisarts en de GGZ, is echt verrijkend voor 
mijn vakkennis.”
Ze heeft veel verantwoordelijkheid en dat 
vindt ze prettig. “Als regieverpleegkundige 
stel je onder meer de zorgindicatie vast. Als 

ik dat werk niet goed doe, krijgt de cliënt 
niet de juiste zorg, en krijgt HilverZorg niet 
de juiste vergoeding uitbetaald door de 
zorgverzekering. Maar ik heb nooit het gevoel 
er alleen voor te staan. Ik spar veel met het 
wijkteam en allerlei behandelaars. Samen kom 
je tot de beste oplossingen.”

Doorgroeien zover je wilt
“In dit vak en bij HilverZorg kun je gemakkelijk 
doorgroeien als je dat wilt. HilverZorg betaalt 

(mee) aan je opleidingen en heeft oog voor 
je wensen om verder te komen. Maar het 
hoeft niet natuurlijk. Ben je tevreden over 
wat je kunt, dan ben je hier ook prima op je 
plek.” Frederique is ervan overtuigd dat de 
thuiszorg een goede werkbasis vormt voor elke 
verpleegkundige. “Bovendien: zorg aan huis 
wordt steeds meer de trend, dat zien we nu al. 
Daarom denk ik dat elke verpleegkundige veel 
baat heeft bij werkervaring in de thuiszorg!”

“Zorg aan huis wordt de trend van de toekomst”
Frederique, wijkverpleegkundige bij HilverZorg:

HILVERSUM - Elke verpleegkundige 

die houdt van zelfstandig werken en 

een brede blik heeft op het zorgvak, 

zou een tijd in de thuiszorg moeten 

werken. Dat vindt Frederique, die 

sinds 2019 in wijkteam Lopes Dias 

werkt, een van de zes wijkteams van 

HilverZorg. “Dit vak is dynamisch en 

uitdagend, meer dan veel mensen 

denken.”

Frederique in gesprek met mevrouw Meijer, een cliënt van de thuiszorg van HilverZorg.  
(foto: Studio Kastermans)

Geen zorgopleiding, wel interesse?

Speciaal voor mensen zonder achtergrond in de zorg heeft HilverZorg een 
unieke Leerafdeling. Ziekenhuizen werken al jaren met dit concept, en 
sinds dit jaar is er bij HilverZorg de mogelijkheid om als zij-instromer te 
leren en te werken. 

Dit doe je op de Leerafdeling van woonzorgcentrum De Egelantier in 
Hilversum. Hier leer je het vak in de praktijk, onder gerichte begeleiding 
van ervaren professionals.   
 
Welke opleiding?
Je kunt een (verkorte) opleiding tot verzorgende (VIG niv. 3) volgen, of de 
opleiding tot verpleegkunde niveau 4, of hbo-verpleegkundige. Je loopt 
stage in diverse verpleeghuizen en in de thuiszorg. Een bijzondere kans om 
thuis te raken in dit mooie vak!

Feestelijke opening van de Leerafdeling, juli 2021 (Foto: Studio Kastermans)

Jij bent verpleegkundige niveau 4-5-6
En je bent klaar voor de zorgtrend van de toekomst!

Meer weten over werken en doorleren?
 
Bel/app Arjen Wildvank van HilverZorg  
via 06-83 24 25 41, of stuur een mail naar  
recruitment@hilverzorg.nl
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Frederique, wijkverpleegkundige bij 
HilverZorg: 

Dit is het voor mij!
“Ik wist niet precies wat ik wilde in de 
zorg. Daarom liep ik eerst verschillende 
zorgstages, van het ziekenhuis tot aan de 
GGZ. Toen ik in de wijkzorg bij HilverZorg 
aan de slag ging, voelde dat meteen goed.”

Je werk maakt echt verschil
“Je kunt op zo veel manieren er zijn voor 
anderen. De ene keer begeleid je een kind-
je dat insuline nodig heeft. Een ander mo-
ment sta je aan het bed van een wijkbewo-
ner die zijn laatste dagen doormaakt. Ook 
dan kun je veel betekenen in de zin van 
pijnbestrijding, en emotionele steun bie-
den aan de familie.”

Vaste collega’s
“Als wijkverpleegkundige ben ik eindver-
antwoordelijk voor de zorg die een wijk-
team levert. HilverZorg heeft zes wijk-

teams, die alleen in Hilversum werken. 
Elk team heeft een eigen wijkgebied. Er 
zijn veel vaste collega’s, dus je vormt echt 
een team. Je bent veel op pad, maar het 
voelt toch alsof je het samen doet.”

Verder groeien kan altijd
“Het mooie is dat je gemakkelijk kunt 
doorgroeien als je dat wilt. HilverZorg be-
taalt (mee aan) je opleidingen en heeft oog 
voor je wensen om verder te komen, als je 
dat zou willen. Het hoeft niet natuurlijk. 
Ben je tevreden over wat je kunt, dan ben 
je hier ook prima op je plek.”

Thuiszorg wordt de trend
“Zorg aan huis wordt steeds meer de trend, 
dat zien we nu al. Daarom denk ik dat elke 
verpleegkundige veel baat heeft bij werk-
ervaring in de thuiszorg!”

Lees het hele verhaal van Frederique op 
pagina 2

‘Je bent veel op pad, maar het voelt toch alsof je 
het werk samen met je team doet’

Het is druk in de zorg. Niet alleen druk 
omdat we in een pandemie zitten, maar 
ook omdat de zorgvraag groter is dan 
wat onze collega’s aankunnen. Wij doen 
een enorm beroep op onze zorgverleners, 
maar de rek is er inmiddels wel uit. Ou-
deren wonen steeds langer thuis in hun 
vertrouwde omgeving. Hierdoor stijgt de 
zorgvraag harder dan het aanbod van 
nieuwe zorgverleners.

Onze wens is dat wij meer collega’s mo-
gen verwelkomen in ons mooie vak voor 
goede zorg nu en later. Zou het niet fijn 
zijn om een bijdrage te kunnen leve-
ren aan de kwaliteit van leven van onze 
meest kwetsbaren? Want hoe mooi is het 

als je elke dag met passie en plezier je 
werk kunt doen.

Om deze reden heten wij iedereen wel-
kom die een bijdrage wil leveren aan dit 
bijzondere en mooie werk. Wij leiden 
mensen op, proberen de meest gunstige 
arbeidsvoorwaarden aan te bieden, den-
ken mee in werk-en-thuisbalans en ho-
pen goed te zorgen voor onze medewer-
kers. Wij staan te springen om nieuwe 
collega’s!

Mocht je interesse hebben in een baan bij 
Vitaal Thuiszorg, kijk dan op www.wer-
kenbijvitaalthuiszorg.nl of mail naar sol-
licitatie@vitaalthuiszorg.nl

Zorg & Welzijn |

Vitaal Thuiszorg heeft 
wat te wensen

Op 13 november aanstaande organiseert 
Alma Uitvaartzorg een herdenkingsmid-
dag voor iedereen die het fijn vindt om 
in alle rust stil te kunnen staan bij het 
overlijden van een dierbare. Dit sfeervolle 
samenzijn is dit jaar vanwege corona in de 
Grote Kerk aan de Marktstaat in Naarden-
Vesting. Het is de tiende en laatste keer. 
Misschien dat er ooit nieuwe plannen ont-
staan, wie weet?

De herdenking start om 15.30 uur en 
wordt rond 16.30 uur afgesloten met een 
drankje. De kerk is open vanaf 15.00 uur, 
de toegang is gratis. Als u het fijn vindt 
om te komen, mail dan naar info@al-
mauitvaartzorg.nl. Vermeld in uw mail 

met hoeveel personen u komt. Ook horen 
we graag wie u wilt gedenken. Wilt u ons 
ook in het kort (maximaal 35 woorden) 
vertellen wat diegene voor u betekent? 
Uw dierbare zal die middag worden ge-
noemd. 

We gaan zorgvuldig om met de corona-
regels. De middag is alleen toegankelijk 
met een coronatoegangsbewijs (vanaf 13 
jaar). Mocht u die niet hebben dan liggen 
er zelftesten bij de ingang (kosten: drie 
euro per stuk). Als de regels voor die tijd 
nog wijzigen dan wordt iedereen die zich 
heeft aangemeld hierover geïnformeerd.

Hartelijke groet, Barbara Alma

Herdenkingsmiddag 2021

COLOFON

Wilt u ook met uw verhaal in Zorg & Welzijn? Neem dan contact op met 
Richard Ferwerda via 06-22 98 15 65 of stuur een mail naar richard@entermedia.nl.
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Voor een melding van overlijden: T 06 233 09 339 (24/7)

Monique Houtzager neemt u alle 
zorg rond het afscheid uit handen. 

Van de overledenenzorg tot en 
met de organisatie en begeleiding 

van de uitvaart: crematie en 
begrafenis, ook kerkelijk. 

WARME EN UNIEKE UITVAARTZORG

www.inmemoriamuitvaarten.nl

Een afscheid met een persoonlijke touch

Uw uitvaartwensen 

b� preken én inzicht 

krijgen in 

de uitvaartkosten?

Bel mij voor een afspraak

In Memoriam
Uitvaarten Praten over de eigen uitvaart is voor veel 

mensen erg confronterend. Maar het  
bespreken en vastleggen van uw uitvaart-
wensen biedt voordelen. U heeft de zeker-
heid dat de uitvaart volgens uw wensen 
wordt uitgevoerd. Dat geeft rust. Voor u, 
én voor uw nabestaanden. In een persoon-
lijke ‘voorbespreking’ helpt uitvaartbege-
leider Monique Houtzager u daar graag 
bij. 

Houd zelf de regie
Monique: “Als u uw wensen vastlegt, houdt 
u de regie over uw eigen uitvaart. Dat is 
een prettig idee. De meeste voorbespre-
kingen heb ik met ouderen of met mensen 
die ziek zijn, en hun naasten. Het is mooi 
om te zien hoeveel rust het hun geeft als 
de wensen eenmaal zijn vastgelegd.”

Ontlast uw nabestaanden
Ook voor de nabestaanden is het fijn om 
te weten wat uw wensen zijn, vervolgt 
Monique. “Dat biedt houvast als zij op een 
dag de uitvaart moeten regelen. Ook is 
het voor hen een troostrijke gedachte dat 
de uitvaart nu precies verloopt zoals u het 
wilde.” 

Wilt u uw wensen persoonlijk bespreken?
Vraag dan een ‘voorbespreking’ aan met 
Monique Houtzager van In Memoriam Uit-
vaarten. Zij geeft u graag deskundig ad-
vies en biedt u tegelijk inzicht in de kosten 
voor de door u gewenste uitvaart. Geheel 
vrijblijvend. Kijk voor meer informatie: 
www.inmemoriamuitvaarten.nl/uitvaart 
wensen-vastleggen. Of maak direct een 
afspraak met Monique via 06 - 233 09 339. 

Regie over uw uitvaart: leg uw wensen vast

 ¢ Monique Houtzager: “In de voorbespreking kunt u al uw persoonlijke uitvaartwensen  
bespreken en vooraf vastleggen. Van heel eenvoudig (zoals de kleur van de bloemen of de  
muziekkeuze) tot heel uitgesproken wensen (zoals een bijzondere afscheidslocatie of een  
oldtimer als rouwvervoer). Alles is bespreekbaar!”

ALPHA IS HET EERSTE HOORTOESTEL MET HYBRID TECHNOLOGYTM

Net als een hybride auto combineert het twee uitstekende technologieën 
om het beste te presteren in verschillende luisteromgevingen. Focus 
op beter spraakverstaan en luistercomfort. Alpha geeft het beste geluid 
zonder compromissen.

GRATIS HOORTEST
Bij Hoorstudio Gooise Meren kunt u ook in deze tijd terecht voor een 
gratis hoortest. Vanzelfsprekend zullen wij ervoor zorgen dat alle 
maatregelen zullen worden nageleefd. Neem contact met ons op voor 
het maken van een afspraak. 

BEL VOOR EEN GRATIS HOORTEST (035) 737 03 25

Hoorstudio Gooise Meren
de Clinge 2, 1401 EV Bussum
T: (035) 737 03 25
E: info@hoorstudiogooisemeren.nl
W: www.hoorstudiogooisemeren.nl

Oplaadbare 
Alpha miniRITE T R

ALPHA IS HET EERSTE HOORTOESTEL MET HYBRID TECHNOLOGY

Bernafon Alpha
Inspired by the best

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Van mens tot mens
Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie actief in de Gooi- 
en Vechtstreek en Eemnes. Je ziet ons in wijkcentra, jongeren- 
centra en op straat. Samen bouwen we aan verbonden buurten.

Versa Welzijn:

•   ondersteunt initiatieven van inwoners die iets willen doen  
voor hun buurt of hun naaste

•   biedt praktische ondersteuning (boodschappen, vervoer,  
formulieren, etc.)

•   biedt hulp en advies bij persoonlijke zorgen en vragen  
(b.v. inkomen, relaties, opvoeding)

•   biedt mensen een steuntje in de rug als ze het moeilijk hebben
•   ondersteunt mantelzorgers
•   beheert buurthuizen waar inwoners en organisaties activiteiten 

kunnen organiseren. 

Wilt u meer informatie? Kijk op www.versawelzijn.nl of neem  
contact met ons op via 035 623 11 00 of info@versawelzijn.nl
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specialismen van Tergooi MC nu nog 
verdeeld zijn over Blaricum en Hilversum, 
is het soms lastig in te schatten naar 
welke locatie iemand het beste kan. 
Marian: ‘Daar is dan geen discussie meer 
over. En natuurlijk is het straks iets verder 
als je vanuit Blaricum, Naarden, Huizen of 
Bussum naar de SEH vervoerd moet 
worden, maar dat kan ruim onder de 
45-minutennorm die in Nederland geldt. 
Bovendien is ook in Hilversum de 
snelweg dichtbij en krijgt de ambulance 
een eigen afrit. Bij het ‘spoedplein’ 
gekomen, rijden ze zo de hal in die aan de 
spoedeisende hulp grenst.’   
Zowel Renée als Marian kijken enorm uit 
naar de nauwere samenwerking in de 
nieuwbouw. Renée: ‘We gaan de zorg 
beter organiseren. En voor onszelf 
verandert er ook veel. De hectiek op een 
spoedeisende hulp is nu eenmaal anders 
dan op een huisartsenpost.’ Marian: 
‘Daarbij wordt het een prachtig 
ziekenhuis.’ 

wordt deze bemand door een 
doktersassistente van de spoedeisende 
hulp. In de avonden, nachten, weekenden 
en op feestdagen - als de huisartsen van 
de dagpraktijken niet bereikbaar zijn - 
schuift ook een doktersassistente van de 
Huisartsen Spoedpost aan. Samen 
beoordelen zij de klachten van de 
patiënten die binnenkomen. Renée: 
‘Afhankelijk van de urgentie ga je of naar 
de wachtkamer van de Huisartsen 
Spoedpost of naar die van de 

Halverwege 2023 verhuist Tergooi MC naar de nieuwbouw in Hilversum. Daar wordt ook alle spoedzorg voor 
de regio Gooi en Vechtstreek geconcentreerd. Dat betekent dat de spoedeisende hulp (SEH) van Tergooi MC en 
de Huisartsen Spoedpost die nu nog in Blaricum zit, op één plek komen - bij elkaar in Hilversum. Marian 
Schoonhoven, afdelingsmanager SEH, en Renée van den Bosch, manager Huisartsen Spoedpost, vertellen hoe 
dat eruit gaat zien.

Eén balie 
Het uitgangspunt is om de spoedzorg 
voor patiënten zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, waarbij zij zo snel mogelijk de 
juiste zorg krijgen op de juiste plek. Bij 
het nieuwe ziekenhuis komt een 
‘spoedplein’ met een ambulancehal waar 
de ambulances binnenkomen en een 
gezamenlijke ingang voor de 
spoedeisende hulp en de Huisartsen 
Spoedpost. Als je het gebouw 
binnenkomt, is er één balie. Overdag 

spoedeisende hulp. En ben je bij de 
huisarts en moet je toch naar een 
specialist, dan is deze dichtbij.’ 

Alles dicht bij elkaar 
De Huisartsen Spoedpost verdwijnt dus 
in Blaricum. Marian: ‘Het zal enorm 
wennen worden dat mensen naar een 
andere plek moeten, maar ze zijn dan wel 
direct op de juiste plek. Dat is een groot 
voordeel, want het komt nu wel voor dat 
iemand van de Huisartsen Spoedpost in 
Blaricum toch naar Hilversum moet voor 
een specifi eke specialist die niet in 
Blaricum zit. Dat is niet fi jn als er iets met 
je aan de hand is. Een groot voordeel van 
de nieuwbouw is dat alle spoedeisende 
en acute zorg onder één dak zit. De 
radiologie en de acute opnameafdeling 
zijn dicht bij de SEH en we krijgen een 
spoedlift naar de intensive care, de 
operatiekamers en de hartbewaking.’ 

Veilig ambulancevervoer
Ook voor de ambulancedienst wordt het 
straks een stuk makkelijker. Omdat de 

Met de verhuizing naar Hilversum, 
komt in de loop van 2023 de locatie 
Blaricum vrij voor een nieuwe 
invulling. De herontwikkeling is in 
handen van zorgvastgoedorganisatie 
Roosewood Real Estate. Meer 
informatie hierover is te vinden op 
woonzorglandschapblaricum.nl. 
In principe opent Tergooi daar een 
regionaal medisch centrum, zoals in 
Weesp. De plannen hierover zijn nog 
in ontwikkeling.

• Maike Splint (doktersassistent SEH) en Sandra de Sain (SEH-verpleegkundige) voor de nieuwe ingang van de spoedzorg in Hilversum.
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Alle spoedzorg onder
één dak in Hilversum

Altijd eerst bellen
Belangrijk om te weten is dat het ook in de nieuwe situatie niet de bedoeling 
is dat mensen onaangekondigd naar de spoedeisende hulp of Huisartsen Spoedpost toe 
komen. Renée: ‘Bij levensbedreigende situaties bel je natuurlijk altijd 112. Bij acute of 
spoedeisende gezondheidsklachten bel je overdag de huisarts en ’s avonds en in het 
weekend de Huisartsen Spoedpost:  088 130 96 00. Dan krijg je te horen wat je moet 
doen. Komen mensen onaangekondigd, dan wordt het te vol in de wachtkamer en zijn 
de wachttijden langer. Een ander belangrijk weetje is dat de huisartsenzorg vergoed 
wordt vanuit het basispakket en voor ziekenhuiszorg een eigen risico geldt.’

Bouwen aanTergooi
Maike Splint (doktersassistent SEH) en Sandra de Sain (SEH-verpleegkundige) voor de nieuwe ingang van de spoedzorg in Hilversum.
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Mariska van Dijk
Teamleider afdeling Radiologie en 
Nucleaire Geneeskunde 
‘Dat we straks allemaal bij elkaar 
zitten en dat er heel veel daglicht is. 
Het wordt een heel mooi gebouw met 
een mooie groene binnentuin. Ik zie 
het zo voor me. Dat we dit als Tergooi 
MC op deze manier kunnen doen, zo 
groen zijn, vind ik heel mooi. Ik 
verheug me er ook op dat we in de 
nieuwbouw nog effi  ciënter kunnen 
werken met elkaar.’

2 Bouwen aan Tergooi

Inge Prins
Afdelingsmanager Intensive care (IC) en 
Pijngeneeskunde 
‘Dat we naar een stille IC gaan. Nu hoor 
je de hele dag door allerlei alarmen. 
Met name voor patiënten is het veel 
fi jner als dat geluid er niet is, zodat ze 
een natuurlijker slaap en een iets 
natuurlijker ritme hebben. Ik verheug me 
ook op het licht. Onze IC is nu best 
donker en we krijgen straks veel meer 
lichtinval, lichtere kleuren en ruime 
kamers.’ 

Start nieuwbouw
bouwdelen

A, B, C en D

2020 2021 2022 2023 2024 20252019

Verkoop
locaties Blaricum

en Hilversum

Start bouw
zorgkliniek

Ingebruikname gehele
nieuwbouw, inclusief zorgkliniek

en parkeergarage/
sluiting locatie Blaricum/

start renovatie servicegebouw

2026

Ingebruikname
servicegebouw

Sloop oudbouw en start
realisatie woningbouw

noordzijde terrein
locatie Hilversum

(door derden)

Start bouw
parkeergarage

en hoogste punt
zorgkliniek

Hoogste punt
bouwdelen

ABCD

Hoogste
punt

parkeer-
garage

Start aanleg en
inrichting terrein

We vroegen het vier medewerkers
Petra Verweij-van der Schinkel
Afdelingsmanager Interne geneeskunde
‘We krijgen een oncologische afdeling 
waar ook alle zorg rond borstkanker 
wordt geconcentreerd. Het voordeel 
daarvan is dat patiënten met kanker dan 
op één vaste plek komen voor het hele 
behandelproces. Dus straks komen 
patiënten op de oncologische afdeling 
voor een poliklinisch consult, de operatie, 
chemotherapie en in het slechtste geval 
ook voor het laatste stukje van het leven. 
Ze zien dan steeds dezelfde 
verpleegkundigen en artsen. Ik vind het 
heel mooi om daarmee het plaatje van de 
oncologie compleet te maken.’

Dida Allal
Apothekersassistent Klinische farmacie
‘Nu werken we voor opgenomen 
patiënten nog met een centrale apotheek 
en in de nieuwbouw gaan we werken met 
depotheken op de verpleegafdelingen en 
bij de acute zorg. We gaan dus verspreid 
werken. Het voordeel daarvan is dat we 
onze zorg dicht bij de patiënt, 
verpleegkundige en arts kunnen leveren. 
Omdat we onze werkzaamheden dan 
vanuit deze depotheken doen, zijn we 
continu aanwezig op de afdeling om 

eventuele vragen te beantwoorden. Ook kunnen we zelf makkelijk naar een patiënt of 
arts lopen en hoeft de verpleegkundige hier niet meer tussen te zitten. De lijntjes 
worden veel korter. Voor de poliklinische patiënten is er een grote apotheek bij de 
ingang van het ziekenhuis. Ik denk echt dat we in de nieuwbouw nog meer kunnen 
betekenen voor iedereen en daar verheug ik me op.’

Tijdlijn bouw nieuwe locatie Hilversum

Steeds meer online 
mogelijkheden voor patiënten
In het nieuwe Tergooi MC zijn meer processen gedigitaliseerd en is veel informatie 
online beschikbaar. We vinden het belangrijk dat patiënten vast kunnen wennen 
aan die nieuwe digitale processen. Veel veranderingen worden daarom nu alvast 
doorgevoerd en zijn niet meer nieuw als u straks in de nieuwbouw komt. Door 
meer digitaal te doen, houden we meer tijd over voor de zorg waar het echt om 
gaat. Op dit moment kunnen patiënten al online afspraken maken, zich online 
aanmelden en ontvangen zij hun afspraak-bevestigingen per e-mail. Het is 
belangrijk dat uw e-mailadres bij ons bekend is en klopt zodat we zeker weten dat 
we de informatie naar het juiste adres sturen. Op www.tergooi.nl/e-mail-verifi catie 
leest u hoe u uw e-mailadres kunt doorgeven en bevestigen. 

Helpdesk Digitale Zorg
We hebben overigens altijd een 
alternatief voor patiënten die hun 
informatie niet digitaal willen of 
kunnen ontvangen. 
Wilt u de informatie wel graag 
digitaal ontvangen en ook online uw 
dossier inzien, dan kan dat via de 
Helpdesk Digitale Zorg.

De Helpdesk Digitale Zorg is 
bereikbaar op: 085 1304 575 of 
via info@helpdeskdigitalezorg.nl.

Het nieuwe ziekenhuis:
waar kijk jij naar uit?
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worden veel korter. Voor de poliklinische patiënten is er een grote apotheek bij de 
ingang van het ziekenhuis. Ik denk echt dat we in de nieuwbouw nog meer kunnen 
betekenen voor iedereen en daar verheug ik me op.’

Tijdlijn bouw nieuwe locatie Hilversum

Steeds meer online 
mogelijkheden voor patiënten
In het nieuwe Tergooi MC zijn meer processen gedigitaliseerd en is veel informatie 
online beschikbaar. We vinden het belangrijk dat patiënten vast kunnen wennen 
aan die nieuwe digitale processen. Veel veranderingen worden daarom nu alvast 
doorgevoerd en zijn niet meer nieuw als u straks in de nieuwbouw komt. Door 
meer digitaal te doen, houden we meer tijd over voor de zorg waar het echt om 
gaat. Op dit moment kunnen patiënten al online afspraken maken, zich online 
aanmelden en ontvangen zij hun afspraak-bevestigingen per e-mail. Het is 
belangrijk dat uw e-mailadres bij ons bekend is en klopt zodat we zeker weten dat 
we de informatie naar het juiste adres sturen. Op www.tergooi.nl/e-mail-verifi catie 
leest u hoe u uw e-mailadres kunt doorgeven en bevestigen. 

Helpdesk Digitale Zorg
We hebben overigens altijd een 
alternatief voor patiënten die hun 
informatie niet digitaal willen of 
kunnen ontvangen. 
Wilt u de informatie wel graag 
digitaal ontvangen en ook online uw 
dossier inzien, dan kan dat via de 
Helpdesk Digitale Zorg.

De Helpdesk Digitale Zorg is 
bereikbaar op: 085 1304 575 of 
via info@helpdeskdigitalezorg.nl.

Het nieuwe ziekenhuis:
waar kijk jij naar uit?
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De bouw live volgen?
Kijk mee via de webcam 
op bouwenaantergooi.nl

Parkeergarage

▲  Januari: de vier torenkranen zijn hier nog vol in bedrijf, drie ervan zijn later die maand gedemonteerd.

▲  April: een van de patio’s in de nieuwbouw.

▲  9 juli: het bereiken van het hoogste punt wordt gevierd met een live-uitzending vanuit de 
nieuwbouw en natuurlijk met pannenbier.

▲  Dit is een model van een patiëntenkamer. 
Er zijn enkel nog eenpersoonskamers en 
deze krijgen uitzicht op de groene omgeving. 

▲  De entreehal met het restaurant in 
aanbouw, ruim en met veel daglicht.

▲  Maart: de gevel wordt steeds 
zichtbaarder nu de steigers worden 
afgebroken.

Achter de schermen op de bouwplaats
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Lees alles over de bouw van ons nieuwe ziekenhuis op www.bouwenaantergooi.nl
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Vijf vragen over parkeren bij de nieuwbouw

Waar komt de parkeergarage?
‘De parkeergarage komt vlakbij het 
hoofdgebouw, aan de kant van de 
Soestdijkerstraatweg. De afstand van de 
parkeergarage naar het hoofdgebouw is 
heel klein, ongeveer 60 meter. Je kunt het 
bijna in een hink-stap-sprong doen. Voor 
mensen die slecht ter been zijn, staan in 
de garage rolstoelen klaar.’ 

Wanneer wordt de parkeergarage in gebruik 
genomen?
‘Tegelijk met ons nieuwe ziekenhuis. 
De garage krijgt zes lagen voor 1024 
auto’s. Er komen plekken voor minder 
valide mensen en een aantal plekken 
voor elektrisch opladen van auto’s. 
Natuurlijk is er camerabewaking en 
komen er meerdere betaalautomaten 
met pin en contactloos betalen en twee 
liften. De parkeergarage is voor 
patiënten, bezoekers en voor mede-
werkers. Ook medewerkers betalen voor 
het parkeren, dat verandert niet. Zij gaan 
zoveel mogelijk boven parkeren, zodat de 

laagste lagen beschikbaar zijn voor 
bezoekers en patiënten.’ 

Waar kun je parkeren als je naar de 
spoedeisende hulp moet?
‘De spoedeisende hulp en de Huisartsen 
Spoedpost zitten straks bij elkaar aan de 
andere kant van het terrein. Daar komt 
een apart parkeerterrein en een logische 
route naartoe. Bij de hoofdingang komt 
een Kiss & Ride, een klein parkeerterrein 
om even iemand af te zetten.’

Waarom is het nu ineens veel drukker 
in de wijk?
‘Dat is echt tijdelijk en heeft een paar 
oorzaken. We hebben het afgelopen jaar 
veel thuisgewerkt en bij veel patiënten 
verliepen de consulten via videobellen. 
Met het versoepelen van de corona-
maatregelen, komen steeds meer 
mensen naar het ziekenhuis.
Daarnaast komen hier elke dag veel 
bouwvakkers. Van onze drie 
parkeerterreinen is P1 helemaal 

toegewezen aan de bouw, P2 is voor 
patiënten, bezoekers en medewerkers en 
P3 is voor patiënten, bezoekers en alleen 
voor medewerkers die avonddienst 
hebben.’

Wordt de garage groot genoeg om de 
parkeerdruk in de wijk op te lossen?
‘Wij denken zeker dat de parkeerdruk 
minder wordt. Met de komst van de HOV 
gaan meer mensen gebruikmaken van 
het openbaar vervoer. Deze snelle 

Eind dit jaar begint de bouw van de nieuwe parkeergarage. Net als ons 
nieuwe ziekenhuis past het gebouw in de groene, natuurlijke omgeving. 
Op de gevel komen houten panelen met hoge ramen en tegen de twee 
wokkels waarin auto’s in- en uitrijden, komt klimop. Het ontwerp is duidelijk 
geïnspireerd op het bos. Saskia Dortalina is afdelingsmanager Patiënten- 
& Medewerker Services en geeft antwoord op vijf prangende vragen.

• Saskia Dortalina: ‘Ik ben heel blij met het ontwerp, het gebouw gaat mooi op in de 
natuurlijke omgeving. Het wordt heel overzichtelijk als we straks geconcentreerd op één 
plek parkeren.’

busverbinding rijdt straks tussen Huizen 
en Hilversum en krijgt een halte bij het 
ziekenhuis en bij het station. Omdat de 
ingang op een andere plek komt, 
verandert ook de aanrijroute. Nu rijdt 
iedereen nog door de wijk, maar straks 
kom je via de Soestdijkerstraatweg het 
terrein op en is de parkeergarage de 
meeste logische plek om te parkeren. 
We stimuleren de medewerkers om op 
de fi ets te komen zodat er meer plek is 
voor onze patiënten en bezoekers.’

• Vera Hogervorst en 
Annemarieke de Jonge.

Optimale acute zorg voor kwetsbare ouderen

Geriater Annemarieke de Jonghe en 
verpleegkundig specialist geriatrie Vera 
Hogervorst, hebben zich ingezet voor de 
totstandkoming van het team. Uniek in 
Nederland. Annemarieke: ‘Steeds meer 
ouderen bezoeken de SEH. Daar moeten 
wij zorgvuldig naar kijken en dat vergt 
een andere expertise.’ Vera: ‘Als een 
oudere binnenkomt na een val, met 
misschien een gebroken heup, is er vaak 
minder aandacht voor de reden van de 
val. Het onderliggende probleem zou 
zomaar een longontsteking kunnen zijn. 
Ook kijken we nu samen met de 
behandelaar wat er moet gebeuren als de 
heup niet is gebroken en iemand niet 
zonder hulp naar huis kan. Voorheen 
werden deze ouderen opgenomen in het 
ziekenhuis, terwijl ze daar niet 
thuishoorden.’

Samen beslissen
Niet elke oudere wordt op de spoed-
eisende hulp gezien door het team. 
Alleen als er sprake is van problemen op 

Om ouderen nog beter te helpen, is sinds een half jaar ook de geriatrie 
(ouderengeneeskunde) onderdeel van de spoedeisende hulp (SEH) in 
Hilversum. Een team van SEH-verpleegkundigen, de geriatrie, de apotheek 
en het transferbureau brengt de situatie van een ‘kwetsbare’ oudere patiënt 
in kaart en regelt passende zorg of hulp op de juiste plek: in het ziekenhuis, 
een verpleeghuis, hospice of thuis met extra hulp. 

meerdere vlakken, wordt iemand als 
kwetsbaar aangemerkt. Annemarieke: 
‘Het gaat bijvoorbeeld om iemand van 
75 die niet meer goed loopt, meerdere 
medicijnen gebruikt en thuis extra zorg 
heeft. Doordat de ziekenhuisapotheek 
betrokken is, wordt meteen nagegaan of 
bijwerkingen of verkeerd medicijngebruik 
oorzaak is van het SEH-bezoek.’ Vera: 
‘Niet iedere kwetsbare oudere wil nog 
worden behandeld of opgenomen, dus 
bespreken we ook altijd de behandel-
wensen. De transferverpleegkundige 
regelt dan bijvoorbeeld een plek in een 
hospice of extra zorg voor thuis. Dit past 
in het landelijke programma ‘samen 
beslissen’. Daarnaast hebben we 
hulpmiddelen in voorraad voor mensen 
die tijdelijk een rollator of rolstoel nodig 
hebben. Die krijgen ze gelijk mee naar 
huis.’   

Tevreden patiënten
De reacties van patiënten en hun naasten 
zijn zeer positief. Vera: ‘Ze vinden het fi jn 
beter betrokken te zijn in de besluit-
vorming op de SEH, dat we met een 
brede blik kijken en duidelijke instructies 
voor thuis geven.’ Annemarieke: ‘Ook wij 

zijn heel tevreden. Hierdoor worden 
minder ouderen in het ziekenhuis 
opgenomen voor wie dat niet nodig is. 
We kunnen echt betere zorg leveren, 
daarom delen we onze werkwijze ook 
graag met andere ziekenhuizen.’
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Waar komt de parkeergarage?
‘De parkeergarage komt vlakbij het 
hoofdgebouw, aan de kant van de 
Soestdijkerstraatweg. De afstand van de 
parkeergarage naar het hoofdgebouw is 
heel klein, ongeveer 60 meter. Je kunt het 
bijna in een hink-stap-sprong doen. Voor 
mensen die slecht ter been zijn, staan in 
de garage rolstoelen klaar.’ 

Wanneer wordt de parkeergarage in gebruik 
genomen?
‘Tegelijk met ons nieuwe ziekenhuis. 
De garage krijgt zes lagen voor 1024 
auto’s. Er komen plekken voor minder 
valide mensen en een aantal plekken 
voor elektrisch opladen van auto’s. 
Natuurlijk is er camerabewaking en 
komen er meerdere betaalautomaten 
met pin en contactloos betalen en twee 
liften. De parkeergarage is voor 
patiënten, bezoekers en voor mede-
werkers. Ook medewerkers betalen voor 
het parkeren, dat verandert niet. Zij gaan 
zoveel mogelijk boven parkeren, zodat de 

laagste lagen beschikbaar zijn voor 
bezoekers en patiënten.’ 

Waar kun je parkeren als je naar de 
spoedeisende hulp moet?
‘De spoedeisende hulp en de Huisartsen 
Spoedpost zitten straks bij elkaar aan de 
andere kant van het terrein. Daar komt 
een apart parkeerterrein en een logische 
route naartoe. Bij de hoofdingang komt 
een Kiss & Ride, een klein parkeerterrein 
om even iemand af te zetten.’

Waarom is het nu ineens veel drukker 
in de wijk?
‘Dat is echt tijdelijk en heeft een paar 
oorzaken. We hebben het afgelopen jaar 
veel thuisgewerkt en bij veel patiënten 
verliepen de consulten via videobellen. 
Met het versoepelen van de corona-
maatregelen, komen steeds meer 
mensen naar het ziekenhuis.
Daarnaast komen hier elke dag veel 
bouwvakkers. Van onze drie 
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toegewezen aan de bouw, P2 is voor 
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P3 is voor patiënten, bezoekers en alleen 
voor medewerkers die avonddienst 
hebben.’

Wordt de garage groot genoeg om de 
parkeerdruk in de wijk op te lossen?
‘Wij denken zeker dat de parkeerdruk 
minder wordt. Met de komst van de HOV 
gaan meer mensen gebruikmaken van 
het openbaar vervoer. Deze snelle 

Eind dit jaar begint de bouw van de nieuwe parkeergarage. Net als ons 
nieuwe ziekenhuis past het gebouw in de groene, natuurlijke omgeving. 
Op de gevel komen houten panelen met hoge ramen en tegen de twee 
wokkels waarin auto’s in- en uitrijden, komt klimop. Het ontwerp is duidelijk 
geïnspireerd op het bos. Saskia Dortalina is afdelingsmanager Patiënten- 
& Medewerker Services en geeft antwoord op vijf prangende vragen.

• Saskia Dortalina: ‘Ik ben heel blij met het ontwerp, het gebouw gaat mooi op in de 
natuurlijke omgeving. Het wordt heel overzichtelijk als we straks geconcentreerd op één 
plek parkeren.’

busverbinding rijdt straks tussen Huizen 
en Hilversum en krijgt een halte bij het 
ziekenhuis en bij het station. Omdat de 
ingang op een andere plek komt, 
verandert ook de aanrijroute. Nu rijdt 
iedereen nog door de wijk, maar straks 
kom je via de Soestdijkerstraatweg het 
terrein op en is de parkeergarage de 
meeste logische plek om te parkeren. 
We stimuleren de medewerkers om op 
de fi ets te komen zodat er meer plek is 
voor onze patiënten en bezoekers.’

• Vera Hogervorst en 
Annemarieke de Jonge.

Optimale acute zorg voor kwetsbare ouderen

Geriater Annemarieke de Jonghe en 
verpleegkundig specialist geriatrie Vera 
Hogervorst, hebben zich ingezet voor de 
totstandkoming van het team. Uniek in 
Nederland. Annemarieke: ‘Steeds meer 
ouderen bezoeken de SEH. Daar moeten 
wij zorgvuldig naar kijken en dat vergt 
een andere expertise.’ Vera: ‘Als een 
oudere binnenkomt na een val, met 
misschien een gebroken heup, is er vaak 
minder aandacht voor de reden van de 
val. Het onderliggende probleem zou 
zomaar een longontsteking kunnen zijn. 
Ook kijken we nu samen met de 
behandelaar wat er moet gebeuren als de 
heup niet is gebroken en iemand niet 
zonder hulp naar huis kan. Voorheen 
werden deze ouderen opgenomen in het 
ziekenhuis, terwijl ze daar niet 
thuishoorden.’

Samen beslissen
Niet elke oudere wordt op de spoed-
eisende hulp gezien door het team. 
Alleen als er sprake is van problemen op 

Om ouderen nog beter te helpen, is sinds een half jaar ook de geriatrie 
(ouderengeneeskunde) onderdeel van de spoedeisende hulp (SEH) in 
Hilversum. Een team van SEH-verpleegkundigen, de geriatrie, de apotheek 
en het transferbureau brengt de situatie van een ‘kwetsbare’ oudere patiënt 
in kaart en regelt passende zorg of hulp op de juiste plek: in het ziekenhuis, 
een verpleeghuis, hospice of thuis met extra hulp. 

meerdere vlakken, wordt iemand als 
kwetsbaar aangemerkt. Annemarieke: 
‘Het gaat bijvoorbeeld om iemand van 
75 die niet meer goed loopt, meerdere 
medicijnen gebruikt en thuis extra zorg 
heeft. Doordat de ziekenhuisapotheek 
betrokken is, wordt meteen nagegaan of 
bijwerkingen of verkeerd medicijngebruik 
oorzaak is van het SEH-bezoek.’ Vera: 
‘Niet iedere kwetsbare oudere wil nog 
worden behandeld of opgenomen, dus 
bespreken we ook altijd de behandel-
wensen. De transferverpleegkundige 
regelt dan bijvoorbeeld een plek in een 
hospice of extra zorg voor thuis. Dit past 
in het landelijke programma ‘samen 
beslissen’. Daarnaast hebben we 
hulpmiddelen in voorraad voor mensen 
die tijdelijk een rollator of rolstoel nodig 
hebben. Die krijgen ze gelijk mee naar 
huis.’   

Tevreden patiënten
De reacties van patiënten en hun naasten 
zijn zeer positief. Vera: ‘Ze vinden het fi jn 
beter betrokken te zijn in de besluit-
vorming op de SEH, dat we met een 
brede blik kijken en duidelijke instructies 
voor thuis geven.’ Annemarieke: ‘Ook wij 

zijn heel tevreden. Hierdoor worden 
minder ouderen in het ziekenhuis 
opgenomen voor wie dat niet nodig is. 
We kunnen echt betere zorg leveren, 
daarom delen we onze werkwijze ook 
graag met andere ziekenhuizen.’



Vivium is dé zorgspecialist in de regio 
Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. 
Een van de voordelen hiervan is dat je 
kennis kunt maken met de vele verschil-
lende kanten van de zorg en er volop kan-
sen zijn om door te groeien. Dat ervaren 
ook Vivium-collega’s Carine en Marieke. 
“‘Ze investeren in je als je aangeeft dat je 
verder wilt”, vertelt Marieke opgewekt.

Na een theateropleiding kon ze bij Vivi-
um een opleiding maatschappelijke zorg 
afronden, gevolgd door een opleiding tot 
verzorgende. Vivium kijkt naar moge-
lijkheden en benadert ook medewerkers, 
zoals Marieke ervoer. “Of ik met mijn 
achtergrond het wekelijkse activiteiten-
programma in Torenhof opnieuw wilde 
opzetten, afgestemd op deze groep bewo-
ners?” Haar ogen glimmen. “Ik kan mijn 
creativiteit kwijt en krijg de ruimte en 
mogelijkheden om dingen uit te probe-
ren.”

Dit vertrouwen ervaart ook Vivium Flex-
collega Carine. Als vrijwilliger bij het kof-

fie schenken op Hogewey ontdekte Carine 
hoe leuk ze de contacten met bewoners 
en het luisteren naar hun levensverhalen 
vond. “Toen ik van Vivium de kans kreeg 
voor de opleiding tot helpende, heb ik die 
meteen gepakt”, vertelt ze enthousiast 
over de ouderenzorg. Dat is 3,5 jaar ge-
leden. Om direct de opleiding tot verzor-
gende erachteraan te doen. “Mijn diploma 
heb ik in februari gehaald via het Vivium 
Flexbureau. Nu wil ik vooral werkervaring 
opbouwen. Ik kom elke dag blij mijn bed 
uit om naar mijn werk te gaan!”

Ga jij ook met lef en liefde nieuwe  
uitdagingen aan?
Dan maken we graag kennis met jou. 
Spreekt de zelfstandigheid en afwisseling 
van werken in de wijk je aan? Of juist de 
bijzondere band die je opbouwt bij men-
sen met dementie? Misschien ga je voor 
de uitdaging van geriatrische revalidatie-
zorg? Of wil je flexibel werken? Mogelijk-
heden genoeg bij Vivium. Kijk voor meer 
informatie op werkenbijvivium.nl of bel  
(035) 6 924 039.
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Foto: Paul Tolenaar
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verlies. Zo nodig sturen we u door naar 
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zijn goed in luisteren naar uw verhaal, 
uw hoorproblemen. Om goed door te 
dringen tot de kern van uw hoorproble-
men zijn we niet bang om door te vragen. 
Want pas wanneer wij goed in kaart heb-
ben gebracht in welke situatie u weer 

goed wilt kunnen horen en verstaan, 
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eindelijk gaan de hoortoestellen vijf jaar 
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ren valt eigenlijk best mee.

Bent u nieuwsgierig naar wat wij voor u 
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Soms zijn er situaties waar je zelf niet uit-
komt. Ook niet met hulp van familie of 
anderen uit je omgeving. Denk aan geld-
zorgen, problemen met instanties, opvoed-
problemen, eenzaamheid, spanningen in 
je relatie, aanvraag voor hulp/voorzienin-
gen, etc. Of je hebt gewoon een luisterend 
oor nodig. Dan kun je terecht bij het maat-
schappelijk werk van Versa Welzijn.
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een cliënt waar hij of zij mee zit en wat 
diegene anders zou willen. In overleg be-
palen we samen welke stappen nodig zijn 
en hoe de taken verdeeld kunnen worden. 
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pen? Wat kan de cliënt zelf? Waar kan ík 
ondersteunen om iemand verder op weg 
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ben veel ervaring om mensen in ingewik-
kelde situaties te begeleiden. Ook werken 
we samen met andere hulp- en dienstver-
leners. En natuurlijk met onze collega-
sociaal werkers en andere deskundigen, 
zoals de sociaaljuridische dienstverlening 
of de vrijwillige thuishulp.”
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zijn.nl/amw of bel voor het maken van 
een afspraak of meer informatie naar:  
035 623 11 00. 

Maatschappelijk Werk – 
Als je er (even) niet uitkomt

 ¢ Afbeelding door Geert Gratama  



Alma Uitvaartzorg organiseert regelmatig 
lezingen over onderwerpen rond de dood 
en in oktober was dat m.m.v. de NVVE. 
De lezing ging over euthanasie bij de-
mentie. De lezing had zoveel impact, dat 
het ons goed leek om deze advertorial op 
te dragen aan de NVVE. 
De Nederlandse Vereniging voor een Vrij-
willig Levenseinde, is een fijne organisa-
tie die kan helpen bij alle vragen over een 
vrijwillig levenseinde, maar nu ook een 
aparte adviestak heeft voor vragen over 
euthanasie bij dementie! 

Er is meer mogelijk dan u denkt, maar u 
moet zorgen dat u uw ‘huiswerk’ goed  
heeft gedaan. Zorg dat u een heldere wilsverklaring heeft, dat u alles goed 
heeft besproken met uw dierbaren en dat u alles heeft doorgesproken met 
de huisarts. 
Veel mensen schuiven het voor zich uit en denken dat het tegen de tijd dat 
het nodig is, nog wel te regelen valt. Euthanasie is geen recht en artsen zijn 
niet verplicht om het uit te voeren. Zorg dat iedereen weet wat uw wensen 
zijn, als u nog gezond bent. Voor de wilsverklaringen kunt u terecht op www.
nvve.nl. Ze zijn fysiek en digitaal beschikbaar.

Alma Uitvaartzorg is een kleine onderneming met uitsluitend vrouwelijke
ervaren uitvaartbegeleiding. We vinden contact, rust en aandacht belangrijk.
We doen ons best om samen met u een onvergetelijk afscheid te verzorgen.

Bel voor een vrijblijvend gesprek
035-6910743 (www.almauitvaartzorg.nl)

      Bel bij overlijden: 06-31 577 320   

   
Overlijden bij dementie

Gooische Uitvaartverzorging & Yarden
Utrechtseweg 11  •  1213 TK  Hilversum
T 088 927 36 10  •  bedrijfsbureau.midden@yarden.nl

& Gooische
Uitvaartverzorging

Ruimte voor een persoonlijk afscheid
Een begrafenis of crematie regelen is voor nabestaanden vaak moeilijk. In een verdrietige en emotionele periode moet in korte tijd veel gebeuren. 

Je wilt zeker zijn dat je de juiste beslissingen neemt en daarbij niets vergeet. Gooische Uitvaartverzorging & Yarden helpt u graag om het meest 

passende afscheid te organiseren. Districtmanager Harm Kamphuis: ‘Wij ondersteunen en adviseren de nabestaanden, afhankelijk van hun behoeftes. 

Op de achtergrond of juist met een complete ondersteuning.’ 

Ieder afscheid is uniek
Een goed afscheid is een afscheid 

dat aansluit op de wensen van de 

overledene. Of  dat nu klassiek, 

traditioneel of  helemaal ‘anders dan 

anders’ is. Kamphuis: ‘Wij geven 

nabestaanden de ruimte om emoties 

en wensen te uiten en denken mee 

om de uitvaart een bijzondere en 

persoonlijke ‘touch’ te geven. Dit kan 

bijvoorbeeld door het gebruik van 

symbolen of  rituelen uit verschillende 

culturen. Of  door te kiezen voor muziek 

of  bloemen waar de overledene van 

hield. Ook door de afscheidsceremonie 

te houden op een plek die speciaal was 

voor de overledene, wordt de uitvaart 

heel persoonlijk.’

•  Wij kennen uw regio en weten wat  

de mogelijkheden zijn 

•  U bepaalt hoe wij u ondersteunen 

•  Bij ons heeft u één aanspreekpunt 

Uitvaartcentrum Den Hull
Ons uitvaartcentrum (bij velen 

bekend als ‘De Witte Hull’) ligt aan de 

Utrechtseweg 11 in Hilversum. Het is 

een gastvrij uitvaartcentrum, gevestigd 

in een monumentaal pand uit het begin 

van de vorige eeuw.

Kamphuis: ‘Wij vinden het belangrijk 

dat bezoekers zich hier op hun gemak 

voelen. Rouwbezoek is altijd mogelijk, 

zo lang en zo vaak nabestaanden 

daar behoefte aan hebben. Wel is het 

noodzakelijk daarvoor even telefonisch 

een afspraak te maken.’

Den Hull beschikt over 2 aula’s waar 

plechtigheden en condoleances kunnen 

worden gehouden. Verder zijn er 3 

rouwkamers en een familiekamer. Dit 

is een rouwkamer met zitgelegenheid 

in een aangrenzende ruimte (met 

koffie- en theefaciliteiten), waarvan 

de familie de code ontvangt. Hierdoor 

kunnen zij 24 uur per dag, zonder 

tussenkomst van onze medewerkers, 

tijd doorbrengen bij hun overleden 

dierbare.

‘In onze familiekamer kunt u in 
alle rust en in uw eigen tijd afscheid 
nemen van uw dierbare, wanneer  
u wilt.’
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werkenbijvitaalthuiszorg.nl Zorg tot achter de komma

Onze
wens is...
...voldoende fi jne 
zorgverleners in de 
zorg voor nu en later.
Ben jij onze nieuwe collega of wil je meer 
weten over het werken bij onze organisatie? 

Kijk dan op werkenbijvitaalthuiszorg.nl, 
app naar 06 - 20 11 00 47 of bel 035 - 82 00 523.

Wij nodigen iedereen uit
om zich aan te melden als:
•  Huishoudelijk medewerker

• (leerling) Verzorgende 3 (IG)

• (leerling) verpleegkundige 4/5

035 - 82 00 523.
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Dit jaar is de collecteweek van Alzheimer 
Nederland van 7 tot en met 13 november. 
In heel Nederland gaan ruim 21.000 collec-
tanten deur aan deur om geld in te zame-
len.

Wist je dat 1 op de 5 mensen dementie 
krijgt? Momenteel hebben ruim 275.000 
mensen in Nederland dementie, waarvan 
de ziekte van Alzheimer de meest voorko-
mende vorm is. En het aantal mensen met 
dementie verdubbelt in de komende jaren. 
In 2040 loopt het zelfs op naar een half 
miljoen. Alzheimer Nederland zet zich in 
om dementie in de toekomst te kunnen ge-
nezen of zelfs voorkomen.

Wat is dementie?
Iedereen krijgt in zijn of haar leven met 
dementie te maken: als patiënt, als man-
telzorger of het komt voor bij een familie-
lid of iemand uit je vriendenkring. Maar 
wat is dementie eigenlijk?

Dementie is de naam voor een combinatie 
van symptomen in de hersenen. Er zijn 
ruim 50 soorten: de meest voorkomende 
vorm van dementie is de ziekte van Alz-
heimer. Dementie veroorzaakt schade aan 
de hersenen. Je kunt informatie niet goed 
meer verwerken. Hierdoor kan je sim-
pele dagelijkse taken minder goed of niet 
meer uitvoeren. En het is een progressieve 
ziekte, het wordt steeds erger. In het begin 
kun je bijvoorbeeld moeite hebben met 
het juist innemen van medicijnen, of het 
betalen van rekeningen. Later zullen ook 
taken als koken en aankleden steeds meer 
moeite gaan kosten.

Alzheimer Nederland
Nu is dementie nog niet te genezen of te 
voorkomen. Maar bij Alzheimer Nederland 
maken we ons sterk voor een toekomst 
zonder dementie. Tot dat zover is, zetten 
we ons in voor het verbeteren van de le-
venskwaliteit van mensen met dementie 
en hun naaste omgeving. Als gezondheids-
fonds én patiëntenorganisatie zijn we de 
grootste private financier van wetenschap-
pelijk onderzoek, bieden we landelijk en 
regionaal met al onze vrijwilligers prakti-
sche hulp bij dementie en maken we Ne-
derland dementievriendelijk.

Hoe doen we dat?
We investeren in wetenschappelijk onder-
zoek gericht op voorkomen en genezen 
van dementie, en we promoten een ge-
zonde levensstijl. Ook bieden we hulp en 
informatie aan mensen met dementie en 
hun naasten. En we komen op voor betere 
zorg en een dementievriendelijke samen-
leving en vragen aandacht voor (mensen 
met) dementie.
Om dit voor elkaar te krijgen werven we 
donateurs en zamelen we geld in. De jaar-
lijkse collecteweek in november is daarbij 
ontzettend belangrijk. Dan halen vrijwilli-
ge collectanten geld op voor een toekomst 
zonder dementie en betere ondersteuning 
van mensen met dementie en mantelzor-
gers.

Doneren via iDEAL-QR en Whatsapp
Ook dit jaar zijn alle collectebussen van 
Alzheimer Nederland voorzien van een 
iDEAL QR-code. Zodat je met je mobiele 
telefoon geld kunt geven. Een goed alter-

natief voor als er geen kleingeld in huis 
is. Een collectant kan dit jaar zelfs via 
WhatsApp collecteren.

Elk jaar kan er meer geld besteed worden 
aan onderzoek, omdat de opbrengst van 

de collecte toeneemt. Collecteren voor 
Alzheimer Nederland loont dus. Wil je 
volgend jaar als (mobiele) collectant ook 
een steentje bijdragen? Kijk op www.alz-
heimer-nederland.nl/collecte voor meer 
informatie.

Collecteweek Alzheimer Nederland

Foto: Alzheimer Nederland

Elk jaar in de derde week van november 
is het de Week van de Patiëntveiligheid. 
Deze week is bedoeld voor de zorg en richt 
zich op het voorkomen van onnodige scha-
de en sterfte.

Veiligheid in de zorg betekent dat je als 
patiënt geen onnodige risico’s loopt tij-
dens een behandeling. Deze risico’s kun-
nen leiden tot bijvoorbeeld het stellen van 
een foute diagnose of het toedienen van 
verkeerde medicijnen. Patiëntveiligheid is 
een basisvoorwaarde voor goede kwaliteit 
van zorg. Daarom werken ziekenhuizen en 
andere zorgorganisaties elke dag aan de 
verbetering van patiëntveiligheid.

Patiëntveiligheid gaat iedereen aan die be-
trokken is bij de zorg. Zorgverleners moe-
ten regels naleven en handelen volgens de 
standaarden. Maar als patiënt kun je ook 
een belangrijke rol spelen in het voorko-
men van ongevallen en vergissingen tij-
dens het zorgproces.

Dit kun je zelf doen voor veilige zorg
Wil jij bijdragen aan het veiliger maken 
van de zorg? Dit is wat je kunt doen:

Geef je zorgverlener alle informatie over 
je gezondheidstoestand. Je arts of thera-
peut heeft misschien niet alle informatie 
paraat, dus het helpt als je zelf alles vertelt 
wat van belang kan zijn. Vertel het ook als 
je contact hebt met andere zorgverleners.

Maak duidelijk als je iets niet begrijpt. Je 
kunt belangrijke informatie herhalen, om 
zo te controleren of je het goed begrepen 

hebt. Als je van verschillende zorgverle-
ners tegenstrijdige informatie krijgt, stel 
hier dan vragen over.

Bereid je gesprek met de zorgverlener 
goed voor. Maak een lijstje met vragen die 
je wilt stellen. Op www.3goedevragen.nl 
word je hierbij op weg geholpen. Je mag 
ook iemand meenemen naar het gesprek 
met je zorgverlener. Doe dit zeker als het 
een belangrijk en ingewikkeld gesprek 
is, want twee weten en horen meer dan 
één. Je kunt ook het gesprek met je zorg-
verlener opnemen, maar geef dit wel van 
tevoren aan. En vraag extra tijd als je iets 
uitgebreid met je zorgverlener wilt bespre-
ken.

Meld het als er iets gebeurt wat niet de be-
doeling is. Als je merkt dat iets niet goed 
gaat, zeg het dan. Bijvoorbeeld als gemaak-
te afspraken niet worden nagekomen.

Volg aanwijzingen en instructies goed op. 
Je zorgverlener gaat ervan uit dat je dit 
doet. Als je om de een of andere reden de 
aanwijzingen en instructies niet kunt of 
wilt opvolgen, laat dat dan weten. Samen 
met je zorgverlener kun je vervolgens een 
andere oplossing zoeken.

Als je je zorgen maakt, neem dan contact 
op met je zorgverlener. Vertel duidelijk dat 
je je zorgen maakt en waarom. Het feit dat 
je bezorgd bent, is voldoende reden om 
een afspraak of gesprek in te plannen met 
je zorgverlener.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland
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Denk mee, praat mee en 
doe mee voor veilige zorg



Dat is meestal jouw reactie op een bedankje. 
Je hebt immers met lef en liefde gekozen voor dit vak.
Je zou niet anders willen. 
Nog sterker, je vindt het vanzelfsprekend.

Tegelijkertijd zien we ook dat het werk in de zorg 
steeds zwaarder wordt. De afgelopen periode is ons 
niet in de koude kleren gaan zitten en corona vraagt
veel extra flexibiliteit van ons allemaal.
Toch houdt jou dat niet tegen.

Daarom, oprecht bedankt!
• Voor jouw goede zorgen!
• Voor het samen lachen en huilen.
• Voor net dat stapje extra.

Met lef & liefde blijven we ‘gewoon’ ons werk doen.
Laten we vooral ook goed voor elkaar blijven zorgen!

www.werkenbijvivium.nl

Ik doe  
toch gewoon  
mijn werk?!
-

Bedankt!

#teamvivium
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