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COLUMN

TEGELTJES
WIJSHEDEN
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden 

Ongetwijfeld heeft u wel eens een “Cruijffiaan-
se” tegeltjeswijsheid voorbij zien komen. “Als 
wij de bal hebben, hebben hunnie ‘m niet”. Of: 
“Zolang wij meer goals maken dan hun, dan 
winnen we”. Maar de beroemdste is wel die van 
het tegeltje hiernaast.
   
Het zijn niet in alle opzichten vrolijke tijden 
waarin we nu leven. Het leren leven met 
Corona is zeker geen jubileum om te vieren en 
we werden er ook niet vrolijk van. Veel mensen 
raakten in de problemen: door het virus, of als 
gevolg van de maatregelen die genomen zijn. 
Daarnaast kregen velen van ons, met name 
ouderen, mentale- en sociale klachten doordat 
leuke activiteiten en gezellige ontmoetingen 
werden stilgezet. 

Maar er zijn ook vrolijke berichten en volgens 
mij kunnen we die in een tijd als deze heel goed 
gebruiken. Het is weer lente, de zon breekt door 
en de natuur ontwaakt. Een tijd waarin vogels 
weer thuiskomen in de Biesbosch en anderen 
vertrekken. Wanneer u uit uw raam kijkt of een 
ommetje maakt in De Merwelanden, kunt u 
hier weer van  genieten. Het is ieder jaar weer 
bijzonder en het maakt ons vrolijk als de vogels 
na een lange reis – de ene soort uit Afrika, de 
andere uit Zuid-Europa – weer neerstrijken 
rondom De Merwelanden en de Biesbosch. 

De lente is bij uitstek een mooi seizoen om in 
de tuin van De Merwelanden aan de slag te 
gaan. Het tuinleven gaat z’n eigen gang. Daar 
heeft Corona geen vat op. Wat Corona wel doet, 
is ons inspireren om meer werk te maken van 
onze Merwelanden tuin. We hebben al mooie 

ideeën ontvangen, van familieleden en mede

werkers. Nu zijn we op zoek naar inspiratie 
van bewoners. Hoe kijkt u naar de ideale tuin 
waar iets te beleven valt, betekenisvol, waar 
iets te gedenken valt en waar u wellicht vrolijk  
van wordt. 

Terugkijkend op een jaar Corona kreeg ik 
daarom dat tegeltjesgevoel. Ondanks alle nega-
tieve gevolgen door Corona zijn er tegelijkertijd  
ook hoopvolle ontwikkelingen. Zoals de vele 
ouderen, wijkbewoners en medewerkers die 
enorm hun best doen om er juist nu te zijn voor 
anderen, door hartelijkheden. Op vele manie-
ren: door een briefje of kaartje naar een een-
zame oudere te sturen, of door iets extra’s te 
bestellen bij plaatselijke ondernemers. Als we 
weer bij elkaar kunnen komen, ontdekken we 
opnieuw dat De Merwelanden meer betekent. 
Het is ook met elkaar optrekken en elkaar 
steunen. IK hoop dat we die gemeenschaps-
zin blijven waarderen ook na deze Corona  
woestijnervaring en dat het ons vrolijk stemt.

Laten we met elkaar ieder nadeel ombuigen in 
ons voordeel in De Merwelanden.
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ZORGTECHNOLOGIE
Zorgtablets, bedsensoren, leefcirkels, het zijn allemaal vormen van zorgtechnologie. Wat is zorgtechnologie? En hoe 
werkt het? Wendy van Doorn werkt sinds begin dit jaar op de nieuwe wooneenheid KSW0 en zij kan alles vertellen 
over zorgtechnologie.

In gesprek met Wendy van Doorn, Verpleegkundige bij De Merwelanden

Het is anders werken, de mindset van mede-
werkers verandert, het is echt een andere  
manier van zorg verlenen: vanuit de behoeftes 
van iedere cliënt nadenken over welke vorm 
van zorg verlenen dan passend is. Voorheen 
was het prettig als de afdeling dicht was, dan 
had je zicht op de cliënten, je wist altijd waar 
iedereen was. Met de nieuwe zorgtechnologie 
willen we de cliënten juist meer bewegingsvrij-
heid geven, zodat zij ook, als het veilig is, de 
afdeling kunnen verlaten om bijvoorbeeld naar 
de brasserie te gaan. Dat is in het begin even 
spannend, maar juist door de inzet van de zorg-
technologie heb je altijd zicht op waar de cliënt 
zich begeeft en kan je daar op reageren.

Op de nieuwe wooneenheid worden er diverse 
vormen van zorgtechnologie ingezet. Zoals de 
zorgtablets. Met de tablet kunnen cliënten een 
zorgvraag stellen, zoals bijvoorbeeld “ik wil wat 
eten” of “ik moet naar het toilet”. Op de zorgta-
blet staan diverse pictogrammen die begrijpe-
lijk zijn voor de cliënt. Ook zit er een alarmknop 
op de tablet. “Het mooie aan dit systeem, aldus 
Wendy, de meldingen komen binnen in een 
dashboard en op de mobiele telefoon van de 
medewerker. De medewerker kan zo de vraag 
accepteren en de cliënt helpen of hij/ zij ziet dat 
een andere collega al aan de slag is gegaan met 
de zorgvraag. Het voorkomt zo onnodig heen 
en weer geloop op de afdeling.” Ook kan er 
een spreek-luister verbinding worden gemaakt 
met de cliënt. Als de cliënt een zorgvraag heeft, 
maar je bent net bezig met een andere cliënt, 
dan kan je de spreek-luisterverbinding active-
ren. Zo heb je direct contact met de cliënt, kun 

je vragen wat er aan de hand is en aangeven dat 
je er zo aan komt of je kan een andere collega 
vragen om hulp. Op de zorgtablet zit tevens een 
beeldbelfunctie, de cliënt kan zo via de tablet 
beeldbellen met zijn/ haar naaste of familie. 
Iets wat heel welkom is, zeker nu met Corona.

Een andere vorm van technologie waar we mee 
werken is een hals- of polszender. De zenders 
maken contact met een deursensor. Als is af-
gesproken dat de cliënt de afdeling mag verla-
ten, dan gaat de deur open. Is afgesproken dat 
de cliënt op de afdeling moet blijven dan blijft 
de deur gesloten. “Het kan dus ook voorkomen 
dat een cliënt wel de afdeling mag verlaten, 
maar niet naar buiten kan omdat er een cliënt 
bij de deur staat die de afdeling niet mag verla-
ten. De deur blijft dan gesloten” vertelt Wendy. 
De medewerker krijgt wel een signaal en kan 
dan de cliënt wat afleiden, zodat de deur toch 
open kan. De sensoren werken ook in het pand 
van De Merwelanden. Ook daar zijn sensoren 
aangebracht, zodat de cliënten vrij door het 
pand kunnen bewegen. Dit zijn de zogenaamde 
leefcirkels. Als de cliënt buiten zijn/ haar gebied 
komt, krijgt de medeweker daar een melding van.

Zelf heb ik voor het eerst een bedsensor inge-
zet, aldus Wendy. De cliënt moet ‘s nachts vaak 
naar de wc maar is slecht ter been, het risico op 
vallen in dus groot. Het kon dus voorkomen dat 
zij naar de wc ging en viel, dan kon er wel een 
tijd (kort) overheen gaan voordat zij weer op-
getild kon worden. Nu met de bedsensor, krijgt 
de medewerker een melding als zij uit bed gaat. 
De sensor is zo ingesteld, dat als er na 20 minu-
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ten geen beweging is, de cliënt is dus nog niet 
terug in bed, er een melding binnenkomt, zodat 
de medewerker er langs kan gaan om de cliënt 
te helpen.

Wendy: “ik ben blij met de zorgtechnologie. De 
cliënten hebben meer bewegingsvrijheid, er is 
meer rust op de afdeling. En voor familie en ook 
voor de medewerkers geeft het een groot ge-
voel van veiligheid en vertrouwen. We hebben 
zo meer tijd voor persoonlijke aandacht voor  
de cliënten”

ZORGTECHNOLOGIE BINNEN  
DE MERWELANDEN
We zien zorgtechnologie als een welkome, inte-
ressante én essentiële stap naar de toekomst.
Zorgtechnologie is in praktische zin voor ons: 
alle technologische hulpmiddelen die het le-
ven van de cliënt aangenamer maken en/of het 
werk voor de medewerker makkelijker maken. 
Het past goed in de bruisende omgeving die we 
willen bieden aan cliënten en hun naasten.

Voor de cliënten
Zorgtechnologie draagt bij aan waardevol leven. 
Dat is voor iedere cliënt iets anders. Daarom is 
het belangrijk dat de inzet van zorg technologie 
past bij de behoefte van iedere unieke cli-
ent. Dat vraagt om zorgvuldige afstemming 
met de cliënt én zijn naasten. De meerwaar-
de van zorgtechnologie kan voor de cliënt  
bijvoorbeeld zijn:

 •   Meer regie over doen en laten, daardoor 
meer vrijheid en eigenwaarde.

 •   Meer laagdrempelig toezicht, daardoor 
meer veiligheid en privacy.

 •   Meer opties voor sociaal contact en aan-
dacht, daardoor meer verbinding en wel-
bevinden.

Door de vele mogelijkheden van zorg-
technologie kunnen we nog meer maatwerk  
leveren op basis van de individuele (zorg)-
behoeftes van cliënten.

Voor de naasten
Voor het netwerk van de cliënt zorgt zorg-
technologie voor een gevoel van veiligheid, 
vertrouwen en rust. Naasten hebben meer in-
zicht en makkelijker contact waardoor nauwe-
re samenwerking mogelijk is. Zij kunnen – ook 
op afstand – een grotere rol spelen in het wel-
bevinden van de cliënt.

Voor de medewerkers
De meerwaarde voor de medewerker kan zijn: 
 •   Slimmer werken, daardoor meer aandacht 

voor dat wat écht waardevol is voor de cliënt.
 •    Meer rust, focus en overzicht, daardoor 

minder kans op fouten en meer kwaliteit.
 •   Minder reistijd, daardoor minder werkdruk. 
 •   Meer vitaliteit door minder fysieke belasting.
 •   Vergroten van professionele deskundigheid, 

daardoor meer tevredenheid en perspectief.

ACTUEEL
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WANDELEN
OVER DE LEVENSWEG
Door Frans van Herwijnen, geestelijk verzorger bij De Merwelanden 

Als ik deze column schrijf is het vies weer: het 
regent en er staat een harde wind. Tegen de 
tijd dat u deze column leest zou dat heel anders 
kunnen zijn, dan zitten we in de overgangs-
periode van lente naar zomer. Misschien is het 
nu heerlijk weer en geniet u, op uw balkon, van 
het zonnetje.

Onze bewoners die het christelijk geloof aan-
hangen vieren in deze tijd Pinksteren. Zij geden-
ken dat de volgelingen van Jezus werden verlicht 
door de Heilige Geest: ze werden geïnspireerd 
om andere mensen te vertellen over hun  
geloof. Sommigen zien dit als de geboorte van 
het christendom, zoals we dat nu kennen. De 
volgelingen van Jezus, zijn discipelen, raakten 
vol van het evangelie en wilden de boodschap 
aan iedereen verkondigen. Het Pinksterver-
haal is een voorbeeld van mensen die door 
een indrukwekkende gebeurtenis werden ge-
raakt. Het was zo’n bepalend moment dat hun  
leven een andere wending kreeg. 

Het leven is een wonderlijk iets, en ieders leven 
ziet er weer anders uit. De één heeft veel mee-
gemaakt, de ander wat minder. Maar hoe het 
ook zij: iedereen heeft in zijn leven belangrijke 
positieve of negatieve gebeurtenissen mee-
gemaakt. Als kind is je levensverhaal nog niet 
zo lang, maar hoe ouder je wordt hoe meer je 
meemaakt en hoe uitvoeriger het levensverhaal 
wordt. Het levensverhaal wordt wel vergeleken 
met een weg: soms is de weg smal, hobbelig en 
liggen er grotere of kleinere keien. Soms moet 
je klimmen en heb je flinke wind tegen. De weg 
kan glibberig zijn en soms glij je uit. De weg kan 

ook breed zijn, en naar beneden lopen, je hebt 
de wind mee en de zon schijnt lekker. Als je 
begint met je levensweg zijn er de vertrouwde 
mensen die je leren lopen en je hand vasthou-
den mocht je vallen, zoals je ouders. Gedurende 
je leven lopen er mensen met je mee, de één 
langer dan de ander. Dat kunnen vrienden en 
familie zijn. En vaak vind je iemand die de rest 
van de weg met je meeloopt en je waar nodig 
helpt, bijvoorbeeld je partner. Vaak komen er 
dan weer nieuwe mensen als reisgenoot, dat 
kunnen de kinderen zijn. Op je levensweg kom 
je alleen of met anderen op kruispunten. En zo 
kom ik weer terug op de onverwachte gebeurte-
nissen in het leven. Sla je links of rechtsaf of ga 
je rechtdoor? Je moet een keuze maken. Door 
een ingrijpende gebeurtenis sla je een andere 
weg in, achteraf denk je dan daar heb ik goed 
aan gedaan, soms misschien ook niet.

Zo lopen we allen over de weg des levens, de 
één langer dan de ander, totdat uiteindelijk de 
weg eindigt. Ik sluit af met de wens dat uw weg 
breed is, met een mooi uitzicht, wind in de rug 
en veel mensen die met u meelopen. En natuur-
lijk met een zonnetje, en in deze periode is die 
kans best groot!

WIJzer_6

ACTUEEL



WIJzer_7

COLUMN ACTUEEL

WIJzer_7

SAMEN
VOOR EEN GOED LEVEN!
Door Daniëlle van Trigt, Marketing & Communicatieadviseur De Merwelanden

De Merwelanden staat voor een waardevol  
leven voor ouderen, waarbij ieder mens ertoe 
doet, in verbinding met anderen. We richten 
ons eerst op de mens, daarna pas op de zorg. 
We werken met hart en ziel, en samen met an-
deren om ouderen de beste zorg en ondersteu-
ning te bieden.

Vanuit deze uitgangspunten is er de afgelopen 
maanden hard gewerkt aan het herzien van 
onze strategie. Bij de totstandkoming van de 
herijkte ondernemingsstrategie is zowel van 
buiten als van binnen de organisatie input op-
gehaald. Samen met een extern bureau en 
onze eigen medewerkers hebben we een breed 
draagvlak gecreëerd voor de strategische koers 
van De Merwelanden voor de komende jaren.

ONZE MISSIE
De Merwelanden staat voor een waardevol  
leven voor ouderen, waarbij ieder mens ertoe 
doet, in verbinding met anderen. Samen voor 
een goed leven.

ONZE VISIE
Waardevolle zorg betekent voor iedereen iets 
anders. We richten ons daarom eerst op de 
mens, en daarna pas op de zorg. We werken 
met hart en ziel om onze ouderen deze zorg 
te bieden. De Merwelanden is een plek waar je  
veilig en plezierig kunt werken. Leren, groeien 
en innoveren hoort bij onze ontwikkeling. We 
werken samen met anderen aan goede zorg 
en ondersteuning. Met trots, lef en daadkracht 
bouwen we verder aan onze organisatie!

ONZE KERNWAARDEN

We werken SAMEN aan goede zorg  
en ondersteuning

Wij richten ons altijd eerst op de mens zodat de 
zorg die wij bieden WAARDEVOL is

Voor ons is verbinding en plezier belangrijk. Wij 
zorgen voor een omgeving die BRUISEND is

Wij zijn VAKBEKWAAM. Leren, groeien en in-
noveren hoort bij onze ontwikkeling

De komende jaren wil De Merwelanden stap 
voor stap toewerken naar een verdere groei, 
innovatie, professionalisering en toekomst-
bestendigheid van de organisatie. Het bieden 
van waardevolle zorg staat hierbij altijd centraal. 
Wij zijn trots op onze organisatie en onze me-
dewerkers, die dag in dag uit hun uiterste best 
doen om waardevolle zorg en welzijn te organi-
seren voor de ouderen. We kijken er naar uit om 
met elkaar voort te bouwen op onze krachten.

Samen voor een goed leven!
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WAT IS DEMENTIE
EN WELKE VORMEN ZIJN ER? 
Door Sabrina Penning, Casemanager De Merwelanden

Dementie is een verzamelnaam voor bepaalde 
verschijnselen die ontstaan door beschadi-
gingen aan de hersenen. Dementie zorgt er-
voor dat de hersenen de informatie niet meer 
goed kunnen verwerken. Het gevolg is dat het  
lichaam en de geest achteruitgaan. 

ALZHEIMER
De ziekte van Alzheimer is de bekendste vorm 
van dementie. Bij ongeveer 70 procent van de 
mensen met dementie is Alzheimer de oorzaak. 
De ziekte van Alzheimer begint vaak sluipend. 
De eerste geheugenklachten zijn het vergeten 
van recente gebeurtenissen. Verder heeft ie-
mand met Alzheimer vaak stemmingswisselin-
gen, kan het karakter veranderen of krijgt men 
last van depressies. De ziekte van Alzheimer is 
niet te genezen.

VASCULAIRE DEMENTIE
Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door 
een storing in de bloedvoorziening van de 
hersenen. Vaak is die storing een gevolg van 
kleine beroertes of tia’s. Iemand met vasculai-
re dementie heeft vaak al langer hart- of vaat-
ziekten of diabetes.

LEWY BODY DEMENTIE
De symptomen van deze vorm van dementie 
kunnen van dag tot dag en zelfs van uur tot 
uur verschillen. Iemand met Lewy body de-
mentie dwaalt sneller af, reageert traag en 
krijgt moeite met plannen maken. Omdat Lewy 
body dementie sterk lijkt op de ziekte van  
Parkinson, is deze vorm van dementie soms 
moeilijk te herkennen.

FRONTOTEMPORALE DEMENTIE
Na de ziekte van Alzheimer komt deze vorm 
van dementie het meest voor bij jongere men-
sen. De eerste verschijnselen van frontotem-
porale dementie (FTD) hebben vaak te maken 
met veranderingen in sociaal gedrag. Fronto-
temporale dementie is niet te genezen. Wel 
zijn er medicijnen die de gedragsveranderin-
gen onder controle kunnen houden.

Het vaststellen van dementie gebeurt niet 
van de een op de andere dag. De eerste stap 
richting een diagnose is een bezoek aan de 
huisarts. Vermoedt de huisarts dat er daad-
werkelijk sprake is van dementie, dan verwijst 
hij door naar een specialist. De specialist stelt 
uiteindelijk vast of er sprake is van dementie 
en welke ziekte de dementie veroorzaakt.

ACTUEEL
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Een lekkere attentie met de kerst, een leuke 
paasattentie! Weet u dat dit mogelijk wordt 
gemaakt door stichting Vrienden van De 
Merwelanden? De stichting stelt zich ten doel 
iets extra’s te doen voor de cliënten van De 
Merwelanden. Om wensen te vervullen die het 
woongenot kunnen verhogen, maar waarvoor 
binnen het normale budget geen ruimte is. 
Wordt u ook vriend? Dit kan door het jaarlijks 
overmaken van een donatie van € 15,-. U kunt ook 
eenmalig een bedrag storten op bankrekening 
NL93 ABNA040.81.97.196 t.n.v. stichting Vrienden 
van De Merwelanden. Alle bijdragen zijn van 
harte welkom.

VRIENDEN
VAN DE MERWELANDEN

WORD VRIEND VOOR 15 EURO

ACTUEEL



REDACTIEWIJZERACTUEEL

CLIËNTENRAAD 
 

Door Jacomien Wildvank, voorzitter cliëntenraad De Merwelanden

In De Merwelanden hebben we, op het moment 
van schrijven, nog steeds te maken met richt-
lijnen en maatregelen rondom Corona. Alle  
cliënten van Kleinschalig Wonen zijn onder-
tussen voor de tweede maal gevaccineerd. De 
huurders uit de Merwedeflat krijgen een uitno-
diging voor vaccinatie via de GGD of huisarts.

Door alle maatregelen was het ook voor de cliën-
tenraad een andere manier van samenwerken. 
Door de bestuurder van De Merwelanden wor-
den wij wekelijks op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen inzake de besmettingen van 
cliënten en personeel. Wij denken mee en ge-
ven advies. En proberen te zien waar eventuele  
versoepelingen zouden kunnen plaatsvinden.

Onze normale werkzaamheden gaan uiter-
aard ook gewoon door. Wij zijn betrokken bij  
onder meer:

 •  Handreiking aangepaste bezoekregeling
 •  Overleg zorgkantoor VGZ
 •  Wijzigingen WMCZ
 •  Visie en beleid Wet zorg & Dwang
 •  Kwaliteitsplan
 •  ICT en Zorgtechnologie
 •  Project Respijtzorg
 •  Project deeltijdwonen

Dit zijn nog maar een paar onderwerpen 
waar wij ons mee bezig houden. U ziet dat het  
werken voor de cliëntenraad een uitdagende 
bezigheid is.

Momenteel zijn wij op zoek naar een aantal en-
thousiaste nieuwe leden. Heb ik u warm kunnen 
maken voor een plaatsje in de raad? U kunt altijd 
contact met mij opnemen voor meer inlichtingen, 
cliëntenraad@demerwelanden.nl of 06-156 649 35.
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TELEFOONNUMMERS

Activiteiten 
078 750 20 25
Administratie 
078 750 20 80
Bewonerscommissie ’81 en 86’ 
078 614 73 31
Brasserie 
078 750 20 28
Cliëntenraad 
06 156 649 35
Fysiotherapie Vitaliz 
06 461 033 04
Fysiotherapie Plein ’40-’45 
078 613 59 27
Geestelijk verzorger
06 143 009 42
Huishouding 
078 750 20 43
Huismeester Haringvlietstraat 
078 750 20 79
Huismeester overige complexen 
06 417 062 51
Kapsalon Van Pelt  
078 616 68 38
Klantenservice 
078 750 20 10
Linnenkamer 
078 750 20 23
Maatschappelijk werk 
078 750 20 32
Pedicure  
06 190 062 69
Podotherapie 
06 517 937 95
Technische dienst 
078 750 20 99
Thuiszorg/verzorging 
078 750 20 53 (s.v.p. na 11.00 uur)
Verpleging/kleinschalig wonen  
078 750 20 70
Vertrouwenspersoon 
078 750 20 84
Vrienden van De Merwelanden  
078 750 20 32
Wijkverpleegkundigen 
078 750 20 90
Winkel 
078 750 20 24
Woningverhuur, meldingen en 
klachten 
078 750 20 32

DOKTERSSPREEKUREN VINDEN PLAATS IN DE PASSAGE  
VAN DE MERWELANDEN

maandag
13.00 uur
woensdag en vrijdag
08.00 uur

STROOM Huisartsenzorg  
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

donderdag
16.00 uur

dr. Wildeboer
spreekuur op afspraak

donderdag
10.00 uur

dr. Viljac
spreekuur op afspraak

 
maandag en donderdag
08.00 uur tot 09.00 uur 
woensdag en vrijdag 
08.30 uur tot 09.00 uur

Priklab
Star lab

Result lab

IN DE KAPEL

KERKVIERINGEN
dinsdag 9.30 uur en  
zaterdag 10.00 uur

Huisdiensten in de kapel
27 mei 14.30 uur
24 juni 14.30 uur

ACTUEEL
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