Al 10 jaar...

Oog voor mensen
Wie zijn toch die mensen die oog hebben voor innovatie in de zorg? Waar
halen ze de inspiratie vandaan om een nieuw initiatief te starten? Dit jaar
bestaat de CZ Zorgprijs tien jaar. Voor het CZ Fonds een feestelijke aanleiding
om via deze speciale jubileumuitgave terug te blikken met de winnaars van
de hoofdprijs. Vragen als ‘Hoe staat het met hun project?’, ‘Is het van de grond
gekomen zoals ze van tevoren hadden bedacht?’ en ‘Wat betekent het voor de
patiënt?’ worden beantwoord. Stuk voor stuk vertellen zij hun verhaal. Ook
komen juryleden en andere betrokkenen aan het woord over hun band met
de CZ Zorgprijs en het belang ervan.
Het CZ Fonds beheert sinds 1999 de ‘reserves voormalige vrijwillige
ziekenfondsverzekering’, de zogenoemde RVVZ-gelden, van CZ groep. Met
deze reserves ondersteunt het CZ Fonds bijzondere projecten die vaak niet,
of slechts deels, worden betaald vanuit de reguliere financieringsregelingen.
Projecten die zijn gericht op zorgvernieuwing en zorgzame of informele zorg,
specifiek voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking in
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“Hulde voor al
die betrokken
mensen die
hun ideeën
instuurden
en zo de kans
grepen om
de zorg te
verbeteren”

de regio’s Haaglanden, West-Brabant, Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden,
Zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg en Rijk van Nijmegen. Om vernieuwing,
kwaliteit en doelmatigheid in de zorg te stimuleren, looft het CZ Fonds jaarlijks
de CZ Zorgprijs uit. De hoofdprijs is een bedrag van 25.000 euro.
De afgelopen tien jaar heeft de prijs zich ontwikkeld van een tweejaarlijkse
naar een jaarlijkse prijs. Thema’s die aandacht kregen waren onder andere
‘zelfhulp en lotgenotencontact’, ‘zorgzame zorg’, ‘de patiënt als partner’ en
‘kleding in de zorg’. We zijn bijzonder trots dat alle winnende projecten nog
steeds actief zijn. Soms in aangepaste vorm, maar niet minder effectief. Zo
vertelt coördinator Welzijn Yvonne Michelbrink van de RSZK-locatie Floriaan
– winnaar 2014 – dat ze dankzij de CZ Zorgprijs de service van een
confectieatelier kunnen aanbieden aan de ouderen in hun verpleeghuizen.
Permanent jurylid Ine van Hest zegt dat het boeiend blijft om te zien dat
er altijd weer mensen bereid zijn om hun nek uit te steken om de zorg voor
patiënten en cliënten te verbeteren. En ook juryvoorzitter prof. dr. Jan Hamers
ziet het belang van de prijs. “Het mooie aan de CZ Zorgprijs is dat hij aandacht
geeft aan de positieve dingen. Hij is een prikkel die mensen motiveert.”
Hulde voor al die betrokken mensen die hun ideeën instuurden en zo de
kans grepen om de zorg te verbeteren. Wij vinden het een eer dat we al die
prachtige projecten hebben mogen belonen met een prijs. Dit zorgde ervoor
dat innovatieve projecten eerder konden starten, uitbreiden of bleven bestaan.
En na tien jaar gaan we gewoon verder met de CZ Zorgprijs. Heeft u zelf een
innovatief idee dat financiële ondersteuning kan gebruiken? Aarzel niet ons
daarmee te benaderen, want samen kunnen we door oog te hebben voor
vernieuwing in de zorg het verschil maken!
Wim van der Meeren
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Over het CZ Fonds
Jaarlijks helpt het CZ Fonds zo’n tachtig initiatieven om de zorg
te verbeteren. Initiatieven en projecten die zich richten op de
zorgpreventie, de zorgkwaliteit, cliëntervaringen en informele
zorg. Ook reikt het CZ Fonds jaarlijks twee zorgprijzen uit,
waaronder de CZ Zorgprijs, organiseert het presentaties en
bijeenkomsten en regelt het de inzet van vrijwilligers van CZ
die met hun expertise projecten ondersteunen.

HOE HET BEGON Zorgverzekeraars houden financiële reserves
aan, zodat ze altijd genoeg in kas hebben. Dat was vroeger
ook al zo bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering, die bedoeld
was voor minder draagkrachtigen. Zo konden ook mensen
zonder werk toch zorg krijgen. Toen de overheid in 1986 een
particuliere standaardverzekering wettelijk vastlegde, werd
de vrijwillige ziekenfondsverzekering opgeheven.

GELD VOOR VERNIEUWING CZ en de andere zorgverzekeraars
besloten de overgebleven reserves te besteden aan nieuwe
initiatieven in de gezondheidszorg. CZ gebruikt hiervoor het
CZ Fonds.

www.czfonds.nl
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OOG VOOR l een beter leven

CZ Zorgprijs stimuleert
vernieuwende
initiatieven in de zorg
In 2017 ondersteunt het CZ Fonds al tien jaar zorgvernieuwende initiatieven met
de CZ Zorgprijs. Van kleine projecten tot veelbelovende onderzoeken. Alle met één
gemeenschappelijke deler: de kwaliteit van leven – nu of straks – voor patiënten en
cliënten beter maken.
De CZ Zorgprijs is een jaarlijkse prijsvraag rondom een specifiek en actueel zorgthema.
Dit om innovatieve projecten in de zorg aan te jagen. De drie prijswinnaars worden
beloond met een geldbedrag van € 25.000, € 10.000 of € 5.000.
HOE WERKT HET? Elk voorjaar ontvangen professionals en zorgaanbieders een
uitnodiging om hun project in te zenden via czfonds.nl. Het thema van de prijsvraag is
vooraf bedacht en sluit aan bij een actueel zorgonderwerp. De zorgaanbieders krijgen
zes weken de tijd om hun initiatief aan te melden. Vervolgens checkt het CZ Fonds
of alle benodigde documenten aanwezig zijn, of er voldoende informatie in staat en
of aan de formele eisen wordt voldaan. Daarna nomineert het CZ Fonds samen met
materiedeskundigen tien projecten voor de vakjury.
JURERING De jury komt bij elkaar om de genomineerde initiatieven te beoordelen.
Vaste juryleden voor de CZ Zorgprijs zijn CZ-bestuursvoorzitter Wim van der Meeren
en Ine van Hest, voormalig directeur Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Daarnaast
bestaat de jury uit vakjuryleden die vanwege hun professie verbinding hebben met het
thema. Deze vakjuryleden wisselen dus ieder jaar. Ze zijn afkomstig uit verschillende
domeinen zoals een beroepsgroep, de wetenschap of een patiëntenorganisatie.
Dit jubileumjaar is de voorzitter van de jury prof. dr. Jan Hamers, hoogleraar
ouderenzorg aan de Maastricht University. Al in een vroeg stadium selecteert het CZ
Fonds een voorzitter met kennis van het betreffende thema. Deze voorzitter wordt
intensief betrokken bij de inhoud. Zo denkt hij bijvoorbeeld mee over de exacte
formulering van de prijsvraag.
PRIJSUITREIKING In het najaar reikt de voorzitter de drie prijzen uit tijdens een
feestelijk symposium op een aantrekkelijke locatie. Enkele sprekers met kennis
van het specifieke terrein geven hun visie en daarna pitchen de genomineerden
hun inzending. Op basis van alle informatie bepaalt de jury wie uiteindelijk de
drie prijswinnaars worden. De winnaars krijgen een juryrapport en een ingelijste
oorkonde. Tot slot sturen de prijswinnaars na verloop van tijd nog een verslag naar
het CZ Fonds als verantwoording waaraan het geldbedrag is besteed.
TIEN JAAR Sinds de introductie van de CZ Zorgprijs in 2007 werden 24 inzendingen
beloond met een prijs. Werd de CZ Zorgprijs aanvankelijk elke twee jaar uitgereikt,
sinds 2013 gebeurt dit jaarlijks. In totaal investeerde het CZ Fonds met de CZ Zorgprijs
320.000 euro in vernieuwende initiatieven voor een beter leven van patiënt en cliënt.
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OOG VOOR l samenwerking - visie Jean Pruyn

Integrale zorg
floreert bij
samenwerking
Al twintig jaar zet hij zich in voor samenwerking in de zorg. Anno 2017 is dit nog
steeds hard nodig. “Zet nou eens allemaal
de bril van de patiënt op. En ga dan kijken
hoe je in samenwerking met elkaar de
patiënt helpt”, aldus prof. dr. Jean Pruyn,
adviseur afdeling Longziekten Erasmus
Medisch Centrum en directeur Instituut
voor Gezondheids- en Omgevingsvraagstukken (IGO).
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OOG VOOR l samenwerking - visie Jean Pruyn
Innovatie in de zorg bereik je met samenwerking en niet met nieuwe producten zoals
logboeken of checklists. Daarvan is Pruyn overtuigd na twee decennia ervaring met
zorginnovatieprojecten. Zijn ogen werden echt geopend toen hij een groot project
leidde over borstkanker in een groot oncologisch ziekenhuis. “Met een man of dertig
kwamen we voor het eerst bij elkaar en ik stelde voor om het voorstelrondje over te
slaan. Het zijn collega’s. Ze zien elkaar dagelijks, zitten in dezelfde gang, gebruiken
hetzelfde koffieapparaat en houden zich allemaal bezig met borstkanker. Iemand zei
dat hij toch die behoefte had, want hij kende driekwart van de aanwezigen niet. Ik
dacht: het zal toch niet waar zijn? Maar dat was het wel. En dat binnen één ziekenhuis.
De behandelaars van dezelfde patiëntengroep kennen elkaar niet, laat staan dat ze
weten wie de huisarts, de wijkverpleegkundige of de mantelzorger is.”
Bruggen bouwen
Sindsdien is de psycholoog een voorvechter van integrale zorg. Zijn visie over
samenwerken gaat uit van een holistische kijk op de mens, waarbij de patiënt centraal
staat en alle behandelaars samenwerken met hetzelfde brilletje op: het brilletje van
de patiënt. “Oncologiepatiënten bijvoorbeeld krijgen te maken met drie eilanden van
zorgbehandelaars, ondersteunende zorg en vrijwilligers. Vooral die laatste is onbekend
bij de eerste twee. En die eerste twee kennen elkaar ook niet of onvoldoende. Maar de
patiënt is erbij gebaat dat er tussen die eilandjes bruggen worden gelegd, zodat hij zelf
de regie kan voeren.”
Dat er in de gezondheidszorg eilandjes bestaan is een gegeven, zegt Pruyn. “Als er echt
goed samengewerkt wordt, dan komt er meer daadkracht met veel minder kosten,
een hogere efficiency, betere doorverwijzingen en minder wachttijden. Daarbij neemt
de arbeidsproductiviteit toe en de burn-out in de zorg af. En nog belangrijker: een
patiënt wordt minder angstig en onzeker, want voorlichting en begeleiding sluiten dan
goed op elkaar aan. Die samenwerking floreert als er een gemeenschappelijk kader is:
integrale zorg.”
Kiekeboe
Pruyn weet dat veel mensen met longkanker te horen krijgen dat genezing niet meer
mogelijk is. “Die patiënten worden naar huis gestuurd met de boodschap om als er een
probleem is naar het ziekenhuis te komen. De huisarts wordt geïnformeerd over de
diagnose met een brief of een telefoontje. Maar vervolgens doen niet alle huisartsen
iets. En dan krijg je een soort kiekeboe-situatie. De patiënt gaat niet naar de huisarts,
want die denkt: ik sta onder controle van het ziekenhuis. En wat die huisarts denkt…

Jean Pruyn en CZ
Met ondersteuning van het CZ Fonds
leidt Jean Pruyn een project voor
longkankerpatiënten in het Amphia

“Als het
luisteren
ontbreekt,
raken
mensen
in een
isolement”

Ziekenhuis in Breda. Dit project richt
zich op patiënten met longkanker
in stadium 4, de palliatieve fase,
om hen beter te ondersteunen en
te helpen bij het maken van keuzes
tijdens de behandeling. Daarnaast
maakte Pruyn in 2015 deel uit van de
vakjury voor de CZ Zorgprijs.

ik weet niet wat hij denkt, hij heeft het waarschijnlijk druk, maar hij gaat niet naar de
patiënt. Dat is een veelgehoorde klacht: dat de huisarts dit niet altijd op zich neemt,
terwijl hij wel een centrale rol heeft in de gezondheidszorg. Komt de huisarts wel na
een diagnose, dan wordt dat heel erg op prijs gesteld. Vaak zeggen patiënten: ‘De
huisarts? Die hebben we niet gehoord of gezien.’ Daarin kan veel verbeterd worden.”
Gelijkwaardigheid
Echt luisteren naar het verhaal van de patiënt én zijn partner helpt bij het bieden van
de beste zorg, benadrukt de psycholoog. “Mensen willen serieus genomen worden.
Dat er écht naar ze geluisterd wordt. Op basis van gelijkwaardigheid. Dat is net zo
essentieel als het medische traject. Als het luisteren ontbreekt, raken mensen in een
isolement. Die holistische manier van kijken, samenwerken gericht op en vanuit de
beleving van de patiënt, mis ik nog. In de gehele breedte van de gezondheidszorg.”

illustrator: Erik Elferink
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THEMA 2007

ZELFHULP EN LOTGENOTENCONTACT
Het allereerste thema van de CZ Zorgprijs was

Zelfhulp en lotgenotencontact. Daar word je beter
van! Winnende projecten konden rekenen op
financiering van het project en een extra vrij te
besteden bedrag van 750 euro. In totaal reserveerde
het CZ Fonds 125.000 euro voor initiatieven van
bestaande en nieuw op te richten zelfhulp- en
lotgenotencontactgroepen. Zo stimuleert het CZ
Fonds mensen om via lotgenotencontact de regie
over het eigen leven te voeren. Want onderling
contact verbetert de levenskwaliteit van mensen
die

geconfronteerd

worden

met

bijvoorbeeld

verlies of ziekte. In 2007 ontving het CZ Fonds 48

Prijswinnaars

projectvoorstellen.

1

Zeeuws Verlies
(voorheen Zeeuws Steunpunt voor Verlies en 		
Rouw) voor het ontwikkelen van de 			
Lotgenotenkaart, een bewaarkaart voor steun en
rouw na overlijden of ander groot verlies.

2

Stichting Chaja
voor het opzetten van een cursus meditatief dansen
voor mensen met kanker en hun naasten.

3

MD-groep Eindhoven
voor een project dat draait om het kennismaken
met mensen die manisch-depressief zijn.
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“Rouw heeft een
luisterend oor nodig.
Geen pillen”

OOG VOOR l zelfhulp en lotgenotencontact
midden in een situatie, en dan het gesprek aangaat.”

ANK

“Voor een nabestaande
is het allerbelangrijkste
dat er echt naar je wordt
geluisterd. Dat ze je ook
begrijpen”

Rouw is geen
ziekte

Gerda: “Was de drempel hoog voor jou om de Lotgenotenkaart
in te vullen?”
Ank: “Ja, want de gesprekken met de psycholoog waren mislukt.
Het was een jong meisje dat met de handen in het haar zat. Ik
zag haar denken: wat moet ik hiermee? Het gaf mij alleen maar
verdriet om daar weer naartoe te gaan.”
Gerda: “Vreselijk. Mensen vertellen wel eens dat ze de kaart
een jaar lang onder hun telefoon laten liggen. Elke keer denken
ze: nee, nog niet. En dan bellen ze toch op een dag. Wij weten

Het was de begrafenisondernemer

Gerda: “In Zeeland overlijden gemiddeld meer mensen, ook

dat het moeilijk is om hulp te vragen, maar de kaart is een

die Ank (71) de Lotgenotenkaart

via zelfdoding, dan in andere provincies in Nederland. Wat de

heel klein duwtje richting die drempel over. En als iemand belt,

reden daarvan is, weten we niet zeker, maar er wonen hier wat

gaan we daar direct op in. De nood is dan hoog. Het zou toch

gaf nadat haar man in februari

meer senioren. Tien jaar geleden ontstond het idee voor de

verschrikkelijk zijn dat je nog een paar maanden moet wachten

Lotgenotenkaart. Een bewaarkaart na overlijden of een groot

als je die drempel over bent.”

2013 overleed. In een psychose

verlies, die kan worden ingestuurd voor emotionele of praktische

Ank: “Door de Lotgenotenkaart heb ik iemand ontmoet die mij

steun. Toen heetten we nog Steunpunt voor Verlies en Rouw.”

persoonlijk leerde kennen en echt naar me luisterde. Ik kon erover

maakte hij onverwachts een einde

Ank: “Drie maanden nadat mijn man was overleden, heb ik de kaart

praten en open zijn over het gemis. Want het verlies stapelt zich op.

gebruikt. Ik wilde met iemand praten. Het was een heel heftige

De achtergrond van de vrijwilliger moet heel groot zijn om dat te

aan zijn leven. Een groot gemis na

periode. Ik liep bij een psycholoog, maar dat klikte niet. Ze keek

kunnen begrijpen.”

de hele tijd naar de klok. De vrijwilliger van de Lotgenotenkaart

Gerda: “Dat is ook zo. Ze krijgen een heel stevige opleiding als het

luisterde echt naar mij. Dat was zo’n verschil.”

gaat om het rouwproces en communicatie. Daarnaast zijn het

Gerda: “Het is zo jammer dat dit gebeurt. Je ziet het ook bij

ervaringsdeskundigen. Vaak hebben ze zelf ook iemand verloren

huisartsen, dat er weinig tijd is. Het moet snel, ook bij de

en willen ze anderen helpen.”

praktijkondersteuners. Zij hebben maar twintig minuten. Twintig

Ank: “Dat heb ik echt gemerkt. Het is heel hard werken, wil je

minuten... dan heb je misschien net je verhaal verteld.”

met rouw en verlies kunnen omgaan. Voor een nabestaande is

Ank: “Dat was vroeger wel anders. Toen in 2000 mijn zoon overleed

het allerbelangrijkste dat er echt naar je wordt geluisterd. Dat ze

kon ik wel terecht bij de huisarts. Die belde ook op of kwam even

je verdriet ook aanvoelen. Ik voelde me machteloos. In totaal heb

vragen hoe het met me ging. Maar nu met mijn man niet. Hij zegt

ik een stuk of acht gesprekken gehad met een vrijwilliger van de

gewoon: u moet ermee leren leven.”

Lotgenotenkaart. Nu heb ik goede mensen om mij heen met wie ik

Gerda: “Dat helpt niet.”

kan praten. Dat blijft belangrijk.”

Ank: “Nee, jullie werk is heel belangrijk.”

Gerda: “Gemiddeld hebben mensen aan vijf gesprekken genoeg.

Gerda: “Wat wij doen, kan gewoon samengaan met bezoeken

Rouw is geen ziekte, het heeft tijd en aandacht nodig. Een

aan de huisarts, de praktijkondersteuner of de psycholoog. Zij

huisarts denkt algauw dat je in de war bent of depressief, maar

doen wat ze moeten doen, wij hebben de tijd en de aandacht

je hebt gewoon heel veel verdriet. En de eigen omgeving is niet

voor je. De meestgestelde vraag is: wanneer gaat het over? Maar

altijd even gevoelig voor groot verdriet. Werkgevers vaak ook

het gaat niet over, het wordt anders, de ergste pijn verdwijnt. En

niet. Als je het zelf niet hebt meegemaakt, dan is het moeilijk om

je zou ook niet willen dat het overgaat. Je blijft verbonden met

je hierin te verplaatsen.”

degene die er niet meer is.”

Ank: “Rouw heeft een luisterend oor nodig. Geen pillen. Want dat

Ank: “Niet alleen de gesprekken bieden steun, het is ook de

is wat je van de huisarts krijgt. Maar die rotzooi wil ik niet. Rouw

begeleiding. De vrijwilliger stuurde af en toe een boekje op, nam

gaat er niet van over, het wordt alleen maar erger.”

een keer een zonnebloem mee en ze ging zelfs mee naar het graf.

Gerda: “Veel mensen denken en hopen dat het vanzelf wel weer

Zo hartverwarmend. Fantastisch.”

overgaat.”

Gerda: “We kijken goed wie bij wie zou passen. Is de match

Anke: “Of ze zeggen dat je het een plek moet geven. Nou, ik heb er

gemaakt, dan gaat de vrijwilliger langs om kennis te maken. Voor

geen plekje voor.”

allebei is het een vrijblijvend gesprek. Klikt het niet, dan komt er

Gerda: “Vroeger spraken ze over rouwverwerking, maar afval

iemand anders.”

verwerk je. Je moet je ermee verweven. Het oude leven dat je

Ank: “Het was eigenlijk meteen goed. Ik heb maar een of twee

samen had verweven met je nieuwe leven zonder de ander. Maar

gesprekken gehad. Heel knap hoor, dat iemand zo bij je binnenstapt,

er zijn zoveel momenten dat je eraan denkt. Een verjaardag of

45 jaar huwelijk. “Die kaart heb ik
eerst laten liggen, want het duurde
even voordat ik eraan toe was”,
vertelt Ank. “Toen ik belde, kreeg
ik Gerda van Leeuwen van Zeeuws
Verlies aan de lijn.” Vier jaar later
blikken ze samen terug.
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OOG VOOR l zelfhulp en lotgenotencontact

een trouwdag.”
Ank: “Dan ben ik een week vooraf al van slag. Als de datum voorbij

GERDA

“Een huisarts denkt
algauw dat je in de war
bent of depressief, maar
je hebt gewoon heel veel
verdriet”

is, krijg ik weer lucht.”

ZEEUWS VERLIES
ANNO 2017

Gerda: “Soms zeggen mensen iets als: ‘Ze mogen februari van mij
overslaan.’”

Een telefoon, een website, een Facebookpagina,

Ank: “Dat heb ik met Koningsdag. We zijn getrouwd één dag na de

een postbus en veel betrokken vrijwilligers. Dat

geboorte van Willem-Alexander. Dat is gewoon een snertweek. De

zijn de beperkte middelen die Zeeuws Verlies

vlaggen hingen uit toen wij trouwden en nu…”
Gerda: “Maar vind je dat de grote pijn eraf gaat?”
Ank: “Ja, ook omdat ik een jaar lang alles heb opgeschreven. Dat lees
ik nu nog wel eens terug.”
Gerda: “En denk je dan: ik heb het goed gedaan?”
Ank: “Ja.”

nodig heeft om het vrijwilligerswerk uit te voeren.
Ondanks dat de stichting geen subsidie krijgt, is
er na de Lotgenotenkaart veel uit voortgekomen,
bijvoorbeeld:

•

Ondersteunen van professionals zoals thuiszorgmedewerkers, praktijkondersteuners, psy-

Gerda: “Fijn.”

chologen en maatschappelijk werkers die

Ank: “Door de gesprekken met de vrijwilliger klim je uit een dal.

te maken krijgen met rouw en verlies bij

Ook kun je alles delen. Mijn andere zoon ziet wel dat ik niet altijd

hun cliënten en het geven van trainingen in

goed in mijn vel zit, maar je wilt anderen je verdriet besparen. Het is

bijvoorbeeld de kinderopvang.

makkelijker om je verdriet aan een vrijwilliger te laten zien.”
Gerda: “Rouw gaat ook in fases. Dat weten de vrijwilligers. Zij laten
je zien dat het heel normaal is wat je doormaakt. Veel mensen

•

voor- en najaar.

•

de trouwdag of sterfdag van hun dierbare

Maar Zeeland is dunbevolkt en er is niet altijd direct een groep

naderbij zien komen. Dankzij de kaart weten zij

beschikbaar. Daarom organiseren wij nu in het voor- en najaar

dat iemand – ook na jaren – aan hen denkt in

groepssessies en daartussen bieden we individuele hulp. In tien

een voor hen moeilijke periode. Zo worden de

jaar tijd is de Lotgenotenkaart zo’n 650 keer aangevraagd, circa
Ank: “Wat jullie doen is zo mooi, na al die jaren en met zo weinig

•
•

mensen.”
Gerda: “Hoe zeg je dat? Liefdewerk oud papier. We doen niet in oud
papier, maar wel in liefde. Daarbij worden we er nog steeds heel

Troostkaarten voor volwassenen en kinderen,
bestemd voor nabestaanden die bijvoorbeeld

die tegenwoordig bellen, willen graag praten in een groep.

vijftig tot tachtig aanvragen per jaar. Dit gaat nu vooral online.”

Gespreksgroepen over partnerverlies in het

kindertroostkaarten in de klas gebruikt.
Steun voor jonge ouders die vlak voor, tijdens of
net na de geboorte hun baby hebben verloren.
Samenstellen

van

herinneringsdozen

voor

gezinnen waarin een ouder gaat overlijden.

•

Kerstwensboom. Mensen mogen een kaartje in

blij van dat we ooit de kans hebben gekregen van het CZ Fonds.

de metershoge boom hangen met een mooie

Want dan zie je dat je heel veel kunt bereiken. En nog steeds. We

boodschap voor een dierbare. In drie weken tijd

hadden alleen een idee en verder niks. Met het prijzengeld van
de CZ Zorgprijs konden we de Lotgenotenkaart ontwikkelen,

•

goed besteed geld geweest.”

•
•

GERDA

“De CZ Zorgprijs heeft ons
de kans gegeven om de
Lotgenotenkaart op te
zetten”

Om het jaar een symposium voor professionals,
onder andere over rituelen of verdriet bij

vrijwilligers trainen en een jaar lang twee parttimers aanstellen
die de basis legden voor onze lotgenotenkaartorganisatie. Het is

worden er honderden verhalen opgehaald.

kinderen.
Ieder jaar een lezing voor het ‘grote publiek’,
zoals in 2017 over babyverlies.
Een Facebookpagina met dagelijks informatie,
verhalen en contact.

Meer weten? www.zeeuwsverlies.nl
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THEMA 2009

THUIS IN HET ZIEKENHUIS
Voor een bepaalde groep kinderen is het ziekenhuis
hun tweede thuis. De vraag is hoe de contacten met
de leefomgeving en contacten met thuis, het gezin of
de school kunnen dóórlopen in het ziekenhuis. Dat
was het thema van de CZ Zorgprijs in 2009.

Prijswinnaars
1

Zuyderland Medisch
Centrum
(toen nog Atrium MC) voor het project van drie
gespecialiseerd verpleegkundigen: ‘Help, een 		
chronisch ziek kind op school’.

2

Haaglanden Medisch
Centrum
voor de Mozaïekpoli, een kinderpolikliniek voor
allochtone ouders en kinderen. Het doel: de 		
kwaliteit van de zorg voor kinderen met een
niet-Nederlandse afkomst verhogen.

3

Kindergeneeskunde
Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis
voor het initiatief ‘Knuffelen met dieren in het
ziekenhuis’.
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JOHN

“Er komen steeds
meer chronisch
zieke kinderen
op school”

OOG VOOR l chronisch zieke kinderen
In 2009 wonnen gespecialiseerd verpleegkundigen John Kölker

Begrip

en Nico Peeters samen met collega Philip Ribbink de CZ Zorgprijs

De diabetesspecialisten zagen het in de praktijk voorbijkomen:

voor hun project ‘Help, een chronisch ziek kind op school’. Met het

scholen die kinderen met een chronische ziekte weigerden of

gewonnen bedrag bezochten zij talrijke scholen in Zuid-Limburg

weinig begrip toonden. “Je hebt te maken met een opgroeiend

om die persoonlijk te informeren over en te begeleiden bij de

kind. De ziekte heeft al een weerslag op alle fronten. Het helpt

een chronisch ziek
kind op school

zorg voor leerlingen die chronisch ziek zijn. Ook ontwikkelden ze

als scholen inspelen op de zorgbehoefte en waar mogelijk het

voorlichtingsmateriaal. Tegenwoordig richten zij zich specifiek op

individuele leerplan daarop aanpassen. Als een leerling ’s nachts

kinderen met diabetes.

een astma-aanval heeft gehad, dan is hij de volgende dag minder

Vrijwillig

en hiervoor begrip heeft, is dat voor het kind en de ouders van

Er zitten steeds meer kinderen

De begeleiding van chronisch zieke kinderen op school gebeurt

grote waarde. Zo werd een diabetespatiënt bijna uitgesloten

op basis van vrijwilligheid. “In Nederland zijn we afhankelijk van

van een examen, omdat hij tussentijds insuline moest toedienen

de school en de leerkracht die wel of niet een ziek kind kunnen

met behulp van een pomp. De surveillant was hiervan niet op de

en willen ondersteunen als het gaat om de zorg”, stelt Kölker.

hoogte en dacht dat hij spiekte. Dit soort situaties wil je als ouder,

“Met de invoering van de Wet passend onderwijs en de Wet

kind en behandelend arts voorkomen.”

Help,

fit en kan hij zich slechter concentreren. Als de leerkracht dit weet

met een chronische zorgvraag op
basisscholen en het voortgezet

gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte

onderwijs. En ze zijn allemaal heel
verschillend. Het ene kind heeft

is een stap in de goede richting gemaakt. Die stellen vooral dat

Landelijke regeling

van scholen een actieve houding wordt verwacht bij het zoeken

Volgens Kölker en Peeters zou het een oplossing zijn als er extra

naar doeltreffende aanpassingen om onderwijs te kunnen

budget komt voor thuiszorg of verpleegkundige ondersteuning

volgen. Chronisch ziek ben je tenslotte 24 uur per dag. Zo moeten

op scholen. “Feit is dat er steeds meer chronisch zieke kinderen

leerlingen met diabetes regelmatig hun

astma of diabetes en het andere

bloedwaarden meten, koolhydraten tellen en
insuline spuiten. Sommige scholen zeggen:

bijvoorbeeld een nierziekte of

‘Dan moet hiervoor maar een ouder naar
school komen. Elke middag.’ Maar realiseer je

hartproblemen. Sommige moeten

je wat je dan vraagt? Wat die situatie concreet
betekent voor het gezin, alleen al als je kijkt

vaak

naar

het

ziekenhuis

NICO

op school rondlopen. Het helpt enorm als

“Als er een
acute situatie
ontstaat, moet
je handelen. 112
bellen is ook
handelen”

die scholen begeleiding krijgen bij medisch
handelen of iemand kunnen bellen bij vragen.
Dat voorkomt ook dat er acute situaties
ontstaan. Mede dankzij de CZ Zorgprijs kunnen
wij met de school en de ouders om tafel gaan
zitten om over de zorgbehoefte van een kind

of

naar werk? Dat proberen wij uit te leggen

blijven soms thuis, terwijl andere

wij een passende oplossing voor het kind.”

langdurig zieke kinderen gewoon

Handelen

waar meerdere kinderen met diabetes zijn. Daarbij zijn we altijd

Peeters benadrukt dat elk chronisch ziek kind een andere

bereikbaar voor vragen. Want uiteindelijk gaat het om onze

iedere dag naar school gaan.

zorgbehoefte heeft en dat het belangrijk is om voor elk kind te

patiënten, die levenslang verbonden zijn aan ons ziekenhuis.

bekijken wat passend onderwijs is. “Kinderen komen met een

Steeds meer scholen nemen de handschoen op, andere zijn nog

Gespecialiseerd verpleegkundigen

rugzakje binnen en een groot gedeelte van de leerkrachten weet

huiverig. Als er een landelijke regeling komt, ben je niet meer

niet hoe te handelen. Wij steken veel tijd in het wegwijs maken

afhankelijk van de persoon die je voor je hebt. Zo kun je in de zorg

van de poli Kindergeneeskunde van

van scholen. Ze zijn vooral huiverig voor de consequenties van hun

echt een stap vooruit maken.”

het Zuyderland Medisch Centrum

en hoe is de aansprakelijkheid geregeld? Wie is er verantwoordelijk

op scholen en samen met ouders zoeken

informatie te delen. Ook organiseren we
speciale diabetesspreekuren voor mentoren
en leerkrachten op scholengemeenschappen

handelen. Mogen ze überhaupt medische handelingen uitvoeren
als een kind het bewustzijn verliest, een allergische reactie
krijgt of een epileptische aanval heeft en er gehandeld moet

– voorheen Atrium MC – zetten zich

worden? Daar is veel onduidelijkheid over en in onze gesprekken
proberen we die lading eraf te halen. Het doel is vooral om het

via voorlichting en educatie in om

onderwijspersoneel te bekwamen in het uitvoeren van bepaalde
handelingen en dit schriftelijk vast te leggen binnen de huidige

de ondersteuning van chronisch

regelgeving. Als je meer weet over een aandoening, is die ook
minder eng. In een noodsituatie móét je zelfs handelen. Maar 112

zieke kinderen op scholen én hun
ouders te waarborgen.

met diabetes te praten. En om praktische

bellen is óók handelen.”
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Nederland telt 8.000 schoolgaande kinderen en
jongeren met diabetes. Jaarlijks komen er 500
tot 600 bij. Welke zorg zij nodig hebben staat op
speciale websites als diabetesopschool.nl,
zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl en
mijnkindheeftdiabetes.com, waar het Zuyderland Medisch Centrum aan meewerkte. Bronnen
van waardevolle informatie voor ouders van
schoolgaande kinderen met diabetes en hun
leerkrachten en begeleiders.

Oog voor
innovatie
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PROF. DR. JEAN PRUYN, adviseur afdeling Longziekten

KARIN IDEMA, beleidsadviseur patiëntenvereniging De

Erasmus Medisch Centrum. Lid vakjury CZ Zorgprijs 2015

Hart&Vaatgroep. Lid patiëntenjury CZ Zorgprijs 2015

“Zorgverleners
moeten weer een
mens voor zich
zien in plaats van
een patiënt met
een risico”

“Dat ik gevraagd werd als jurylid voor de CZ Zorgprijs vond ik
een hele eer. Het is een klein stukje erkenning van je autoriteit
en deskundigheid. Daarbij lever ik graag een bijdrage aan de
impuls van het CZ Fonds om zorginnovaties in Nederland te
verbeteren.
Wat ik heel belangrijk en aansprekend vind, is dat het gaat
om projecten uit de praktijk in plaats van bedacht op basis
van de theorie. Mijn visie over samenwerken in de zorg sluit

“De CZ Zorgprijs vind ik belangrijk. Het zorgt voor een positieve energie in de sector. De zorg ligt onder een vergrootglas
en er gaat vooral veel aandacht uit naar het negatieve, zoals
de hoge werkdruk. Dat is één kant van het verhaal. Het is
ook goed om te laten zien wat wél goed gaat en dat doet de
CZ Zorgprijs. Het zou mooi zijn als andere sectoren dit soort
initiatieven ook oppakken.
Bij het beoordelen van de inzendingen keken wij vooral vanuit

helemaal aan bij het werk van het CZ Fonds en een initiatief

het perspectief van de patiënt. En dat gaat verder dan alleen

als de CZ Zorgprijs. Die visie gaat uit van een holistische

het zorgaspect. Wat heeft de patiënt er nu daadwerkelijk

kijk op de mens waarbij de patiënt centraal staat en alle

aan? En hoe is die erbij betrokken? Door te nomineren kreeg

behandelaars samenwerken met hetzelfde brilletje op: het

je een kijkje in de praktijk: wat speelt er allemaal in de zorg.

brilletje van de patiënt. Hoe gaan wij samen deze persoon

Erg interessant. Het was heel leuk om te doen.

helpen? Want als er een gemeenschappelijk kader is,

Een belangrijk toekomstig thema, zowel voor zorg-

gericht op de kernproblemen van de patiënt, dan floreert de

verzekeraars als voor initiatieven zoals het CZ Fonds,

integrale zorg. Met als gevolg dat de patiënt minder angstig

is persoonsgerichte zorg. De afgelopen jaren is er hard

en onzeker is, omdat de voorlichting en begeleiding naadloos

gewerkt aan het standaardiseren van zorg. Hierdoor is er

op elkaar aansluiten.

veel verbeterd als het gaat om de kwaliteit. Maar het gevaar

En natuurlijk is een antitumorbehandeling essentieel, maar

bestaat dat die standaardisatie met alle regels, metingen en

het is net zo belangrijk om te luisteren naar de patiënt én zijn

scores een keurslijf wordt. Het is en blijft belangrijk om naar

partner. Want die heeft bijvoorbeeld ook de zorg dat hij zijn

de individuele patiënt te kijken en hierop in te spelen. Wat

hond niet meer kan uitlaten. Als daar écht een luisterend oor

heeft iemand nodig om een beter leven te leiden? En wat

voor is, als je er oprecht voor ze bent, dan zie je de mensen als

kan de patiënt hier zelf aan bijdragen? Dan leg je de focus op

het ware omhoogliften.

het leven, het welzijn, in plaats van op de medische kant. Dit

Naast oog voor de patiënt is het belang van de CZ Zorgprijs

betekent tegelijkertijd dat je soms gedurfde conclusies moet

ook dat het de teamgeest vergroot. De zogenoemde

trekken. Als iemand bijvoorbeeld overgewicht heeft en weet

voorlopers, de prijswinnaars, krijgen erkenning voor een

dat hij er iets aan moet doen, maar opgeslokt wordt door

project dat straks weleens in de rest van Nederland kan

zorgen om een schuldenproblematiek, dan moet je soms de

worden toegepast. En hoe het CZ Fonds dat doet, vind ik heel

moed hebben om te zeggen: we pakken eerst die schuld aan

bijzonder. Gericht op het welbevinden van de patiënt, vanuit

en kijken daarna verder naar je gezondheid. De zorgsector

de praktijk, niks wetenschappelijks. De overheden hebben

worstelt hiermee. Want hoe gaan we met elkaar echt de

ook wel programma’s, maar die zijn minder uitdagend.

stem van de patiënt laten doorklinken? Hoe krijgen we oog

In mijn juryjaar heb ik patiënten betrokken bij de beoordeling

voor het persoonlijke verhaal achter de ziekte? Er gebeurt al

van de ingezonden projecten. Daar ben ik best trots op. Het

veel op dit gebied, maar het kan nog beter.

was nieuw voor het CZ Fonds. Maar in mijn optiek draait
alles om de patiënt. Hoe kun je dan een prijs uitreiken als
je de mening van die patiënt niet hebt? Het was best een
organisatie om het voor elkaar te krijgen, maar het bleek toch
een toverstokje te zijn. In een gezamenlijke sessie namen we
alle projecten door en maakten we een voorselectie. Waar is
de patiënt nu echt bij gebaat? En het mooie is dat de vakjury
de mening van de patiëntenorganisaties goed heeft laten
doorklinken in de einduitslag. Eigenlijk zouden ze dit ieder
jaar zo moeten doen.”

“Alle behandelaars
moeten samenwerken
met hetzelfde brilletje
op: het brilletje van
de patiënt”

Het mooie is dat de CZ Zorgprijs die persoonsgerichte zorg
stimuleert. Heel kleine dingen kunnen al zoveel betekenen.
Denk aan een foto van de patiënt in elk dossier, zodat je niet
telkens je identiteitsbewijs hoeft te laten zien. De arts weet
al wie je bent voordat je binnenkomt bij een consult. Als het
verhaal achter de patiënt meer naar de voorgrond komt,
wordt het werk voor de zorgverlener ook leuker. Je ziet weer
een mens voor je in plaats van een patiënt met een risico.”

INE VAN HEST, voormalig directeur Innovatiefonds

MARTIN BOS, lid Ledenraad CZ groep. Lid patiëntenjury

Zorgverzekeraars. Permanent jurylid CZ Zorgprijs

CZ Zorgprijs 2015

“Het werk van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ver-

“Ik zat net in de Ledenraad van CZ toen ik werd gevraagd

schilt niet zo veel van wat het CZ Fonds doet. Ook het

om een eerste selectie te maken van de inzendingen voor de

Innovatiefonds ondersteunt innovatieve projecten, alleen de

CZ Zorgprijs. Onbevangen stapte ik erin. Het CZ Fonds heb

budgetten zijn groter.

ik ervaren als een enthousiaste club, die zich inzet voor het

Als jurylid blijft het heel boeiend om te zien dat er altijd weer

stimuleren van goede ideeën in de zorg. Ideeën die vanuit

mensen bereid zijn om hun nek uit te steken om de zorg
voor patiënten en cliënten te verbeteren. En voor die kleinere
en minder spectaculaire projecten is het lastig om geld bij
elkaar te krijgen, terwijl het juist heel belangrijk is. Want het

“Iedereen die een
aanvraag indient, moet
geprezen worden”

de zorg zelf komen, waar patiënten en cliënten zich achter
kunnen scharen. En om uit alle inzendingen dan de pareltjes te
halen was heel interessant. Samen met vertegenwoordigers
van patiënten- en cliëntenorganisaties selecteerden we

initiatief komt vaak vanuit de medewerkers. De CZ Zorgprijs

projecten waar mensen echt iets aan hadden. Is het echt

zorgt ervoor dat deze mensen kunnen aankloppen voor

vernieuwend? Is er draagvlak voor? Vervolgens boog een

financiële ondersteuning als dit binnen de eigen organisatie

vakjury zich over onze voorselectie.

niet kan.

Het CZ Fonds weet iedere keer weer belangrijke zorgkwesties

Elk jaar ben ik heel benieuwd wat voor projecten er

op de kaart te zetten, zoals het thema dit jaar: samen

binnenkomen. Vaak is dat best verrassend. En ik weet

kwetsbare ouderen kwalitatief beter helpen. Het sluit aan

hoeveel werk het is om een project een gezicht, handen en

bij het vraagstuk van de vergrijzing, dat de samenleving de

voeten te geven. Iedereen die een aanvraag indient, moet

komende jaren met steeds meer uitdagingen confronteert.

dan ook geprezen worden. Voor de genomen moeite om iets

En ik zeg heel eerlijk: de politiek heeft dit kunnen zien

te willen verbeteren in het werk voor de patiënt. Dat vind ik

aankomen, iedereen had dit kunnen zien aankomen. Maar

hartverwarmend. Dit zijn mensen met het hart op de goede

preventie is blijkbaar van niemand.

plek. Dat zie ik ook als ze hun plan presenteren tijdens de

Dat het CZ Fonds met onder andere de CZ Zorgprijs

prijsuitreiking. Dan word ik geraakt door hun enthousiasme.

aandacht vraagt voor actuele onderwerpen en projecten

Allemaal mensen waarvan je uiteindelijk zou willen dat alle

stimuleert vind ik zeker een meerwaarde. Want ideeën voor

zorgverleners zo zijn.

zorgvernieuwing verneem ik liever van mensen die echt in

Om projecten op de lange termijn ingebed te krijgen in

de zorg werken dan van grote consultancybureaus. Daar

een organisatie is het belangrijk om draagvlak te hebben

moet het vandaan komen, van mensen die dagelijks aan het

binnen de Raad van Bestuur én op de werkvloer. Anders

bed staan en zorgen voor zieken en ouderen. En die kleinere,

slaagt het niet. Ik begrijp dat het voor afdelingen in heel

patiëntgerichte projecten hebben ook de bovenhand bij de

grote organisaties een hoge drempel is om naar de Raad van

inzendingen voor de CZ Zorgprijs.

Bestuur te stappen om aandacht te vragen voor een project.

Als Ledenraad willen wij dat zorgverzekeraar CZ voortdurend

Maar voor de continuïteit is het wenselijk dat dit toch

werkt aan een betere kwaliteit in de zorg, een betere dekking

gebeurt. En het omgekeerde geldt even hard. Als de Raad

van de verzekering tegen een lagere premie en dat er goed

van Bestuur iets verzint en de werkvloer is niet betrokken of

wordt omgegaan met ons geld. Misschien dat de CZ Zorgprijs

loopt daar niet warm voor, dan slaagt dat ook niet. Ik zou het

zich in de toekomst ook kan richten op de doelmatigheid

mooi vinden als zorgverzekeraars die zo’n prijs uitreiken ook

van de zorg. Ik ben er heel kritisch op dat er niet te veel geld

een actievere, faciliterende en ondersteunende rol zouden
spelen in het waarborgen van de continuïteit. Een vorm van
nazorg.
Eerlijk is eerlijk, met € 25.000 als hoofdprijs kan de CZ
Zorgprijs geen heel grote doorbraak ondersteunen. Daarvoor
is veel meer geld nodig. Maar het plant wél een zaadje dat
gaat groeien en zich verder verspreidt. CZ is een sociale

“Ideeën voor
zorgvernieuwing
verneem ik liever van
mensen die dagelijks
aan het bed staan”

wordt uitgegeven aan zaken die niet direct met de zorg te
maken hebben. De zorgkosten stijgen, dus we moeten er
scherp op letten waar we het geld aan uitgeven. Dit geld zie
ik ook echt als ons geld, want we brengen het met elkaar als
verzekerden op. En die discussie over dure medicijnen vind ik
verschrikkelijk, want de beschaving stopt als patiënten met
een dure ziekte niet meer worden behandeld. Als iemand

verzekeraar die oog heeft voor de noden die er zijn. Wat ik

onze solidariteit verdient, dan zijn het die mensen. Ik weet

heel graag zou zien, is dat de verzekeraar CZ zegt ‘wij gaan

zeker dat er patiënten, cliënten en ook cliëntenraden zijn die

door met het CZ Fonds en de CZ Zorgprijs’. Dan kan dit mooie

verbeteringen kunnen benoemen waardoor het zorggeld

initiatief blijven voortbestaan.”

beter wordt besteed.”

PROF. DR. JAN HAMERS, hoogleraar ouderenzorg aan

DIANDA VELDMAN, directeur-bestuurder

de Universiteit Maastricht. Juryvoorzitter CZ Zorgprijs 2016 en

Patiëntenfederatie Nederland. Lid vakjury CZ Zorgprijs 2015

2017
“Het thema van dit jaar en vorig jaar is nauw verbonden met
mijn vakgebied. Al jaren verricht ik onderzoek naar ouderenzorg
en bij uitzondering, vanwege de thema’s, ben ik twee jaar
achter elkaar juryvoorzitter. Hoe kunnen we er nu voor zorgen
dat de persoonsgerichte ouderenzorg over de hele keten en
in combinatie met de sociale aspecten vlekkeloos verloopt? Zo
willen we met elkaar dat bijvoorbeeld de zorg in een verpleeghuis
beter wordt. Hoe kun je bewoners een betere kwaliteit van leven
bieden, zodat zij nog zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen
blijven leiden? We zien dat sommige instellingen het slecht
doen, soms op onderdelen of alleen een bepaalde afdeling.
Maar met de kwaliteit in de zorg zit het over het algemeen
best goed. Alleen dat hoor je nooit. En dat is het mooie aan de
CZ Zorgprijs. Die geeft aandacht aan de positieve dingen. Het
is een prikkel die mensen motiveert. De aanwezige creativiteit
van medewerkers wordt benut, instellingen worden verleid om
nieuwe dingen te doen die de zorgsector verder helpen. Vooral
kwetsbare ouderen die zorg krijgen, moeten hiervan profiteren.
De prijswinnaars worden beloond met substantiële middelen om
hun idee uit te voeren of te laten groeien. Dat spreekt mij aan.
Wat me vorig jaar is bijgebleven, zijn de mooie en diverse
voorstellen die worden ingediend. Bedacht door medewerkers die
betrokken zijn bij de dagelijkse zorg. Voor hen is de prijsuitreiking
ook een spannend moment. Dat ze horen dat ze genomineerd zijn,
vervolgens hun plan moeten presenteren aan alle aanwezigen en
uiteindelijk horen wie gewonnen heeft. Je ziet dat het leeft. En de
mensen zijn trots op de waardering, terecht trots. Dat is erg leuk
om mee te mogen maken.
De komende jaren gaat er veel aandacht uit naar de
zelfredzaamheid in de ouderenzorg. Hoe kunnen we zoveel
mogelijk tegemoetkomen aan de wensen als het gaat om
kwaliteit van leven? Hierover wordt veel gepraat, maar het
uiteindelijk veranderen is toch een verschil. Het is een goede
tendens dat we ernaar streven dat ouderen minder snel naar
een verpleeghuis gaan en steeds langer thuis blijven wonen.
Want iedereen wil zo lang mogelijk in zijn eigen huis, in de eigen
omgeving blijven wonen. Of beter gezegd, zoveel mogelijk regie
over zijn eigen leven houden. Vanuit die optiek is het alleen maar
toe te juichen. Maar dan heb je een goed netwerk nodig van
professionals, mantelzorgers, familie en vrijwilligers. Als we dit
echt willen, dan moeten we er samen voor zorgen dat het ook
kan. Niet door taken over te nemen, maar door mensen echt in
staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Daarin ligt
de grote uitdaging.”

“De CZ Zorgprijs
geeft aandacht aan
de positieve dingen
in de zorg”

“Het is heel
belangrijk dat mooie
innovaties niet in
schoonheid sterven”

“De CZ Zorgprijs daagt de zorgsector uit om te vernieuwen,
het helpt mooie innovaties verder op weg. Ook steekt het
mensen die al met mooie vernieuwingen bezig zijn een hart
onder de riem. Want het is heel fijn als je iets moois hebt
ontwikkeld, dat dit ook gezien wordt door anderen. Dan
ben je des te gemotiveerder om het verder uit te dragen.
En dat vind ik heel belangrijk: dat mooie innovaties niet in
schoonheid sterven. Dat ze niet ergens bij een instelling
blijven steken, maar dat het hele land ervan leert en
profiteert. Ik vond het heel mooi om te horen dat het project
van het Westfriesgasthuis om ongeneeslijk zieke patiënten
thuis te laten sterven standaardbeleid is geworden. Een
initiatief van IC-verpleegkundigen dat in 2011 de tweede
prijs won.
Bij initiatieven als de CZ Zorgprijs is de inbreng vanuit
patiënten heel belangrijk. Zij moeten zelf kunnen meedenken
over de zorg en innovaties. Vertegenwoordigers van
patiënten moeten dan ook zitting hebben in de jury, want
uiteindelijk gaat het om die patiënt. En daar ligt ook de grote
uitdaging voor de toekomst: de kanteling naar persoons- en
mensgerichte zorg. Van oudsher is de zorg georganiseerd
op basis van wat voor de organisatie of instelling handig is,
zonder dat er oog is voor de patiënt. Als wij mensen spreken,
zeggen zij: ‘Zie mij als mens in plaats van patiënt en spreek
mij als zodanig aan. Ik ben niet een long of een nier, maar ik
ben een mens die leeft met iets.’
Voor zorgverleners wordt het steeds belangrijker dat zij
zich richten op de kwaliteit van leven in plaats van op de
kwaliteit van zorg. De CZ Zorgprijs stimuleert initiatieven
als het gaat om mensgerichte zorg, zoals nu met het thema
‘kwetsbare ouderen beter helpen’. Dat sluit hier exact bij aan.
In de zorg bestaat er wel een soort angst voor het ontstaan
van een machtsstrijd met de dokter als mensen meer regie
krijgen. Maar uiteindelijk krijgen mensen de beste zorg als
je de medische kennis van de zorgverlener goed weet te
combineren met de ervaringskennis van degene om wie de
zorg draait: de patiënt, de mens met een aandoening.”

THEMA 2011

GEHOORD EN GEZIEN WORDEN
Zorgzame zorg: gehoord en gezien worden, vanuit een
toegewijde, aandachtige relatie, dat was het thema
van de CZ Zorgprijs in 2011. Het contact tussen de
zorgverlener en de patiënt is een belangrijk aspect van
zorg. De kwaliteit ervan is van belang voor patiënten.
De aandacht, zorgzaamheid, toewijding, oprechte

KARIEN

interesse in de mens, die toevallig ook patiënt is en

“Het ontmoetingscentrum
is het paradepaardje van
onze organisatie”

niet zonder kan: om deze aspecten draaide het in dit
jaar. In totaal kwamen er 89 inzendingen binnen.

Prijswinnaars
1

ZorgSaam Zorggroep
Zeeuws-Vlaanderen
voor het realiseren van een ontmoetingscentrum
voor mensen met dementie en hun verzorgers.

2

Westfriesgasthuis
voor de realisatie van een nazorgpoli voor patiënten
op de intensive care.

3

Groene Hart 			
Ziekenhuis
voor een belevingsonderzoek onder patiënten en
hun partners.
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OOG VOOR l zorgzame zorg

Ontmoetingscentrum voor
mensen met
dementie

Wonen “Op deze locatie hebben we een

worden er soms uitstapjes gemaakt. We

geclusterde woonvorm met 84 appartementen

proberen ideeën voor activiteiten ook van de

en aanleunwoningen. Daarnaast is er het

bezoekers zelf te laten komen. Zo is er nu een

ontmoetingscentrum waarvoor we de CZ

groepje mannen waarvoor een medewerker

Zorgprijs hebben gewonnen. En sinds 2013

een soort van klusjesdienst heeft opgezet.

zijn we uitgebreid met twee kleinschalige

Het gaat om heel eenvoudige klusjes, maar ze

woningen voor mensen met gevorderde

zijn er goed mee bezig en enthousiast over. Ze

dementie.”

voelen zich nuttig, wat heel belangrijk is. Dat ze

ZorgSaam Coensdike in Aarden-

ook gewoon in de wijk, zie je mensen die tegen

Waardering “Mantelzorgers zijn heel positief

hun beperkingen aan lopen door beginnende

over het ontmoetingscentrum. Ze waarderen

burg – nu ZorgSaam Zorggroep

dementie. Vaak dragen mantelzorgers 24

de laagdrempeligheid en het persoonlijke

uur per dag, 7 dagen per week de zorg voor

contact. Dat we de zorg echt samen doen.

Zeeuws-Vlaanderen – won de

hun partner, vader of moeder. In Amsterdam

Bij cliënten bekijken we vooral of ze het naar

was

het

ontmoetingscentrum

hun zin hebben. En als dat zo is, dan is het

hoofdprijs van de CZ Zorgprijs in

voor

mensen

dementie

hun

goed. Soms moeten mensen op een gegeven

mantelzorgers een groot succes. Daar was

moment toch naar een verpleeghuis of een

2011. Het geldbedrag van 25.000

de insteek: verpleeghuisopname uitstellen

andere zorginstelling, maar willen ze gewoon

en de kwaliteit van leven verbeteren voor

blijven komen. Dat vinden wij bijzonder.”

euro werd besteed aan het ont-

mensen met beginnende dementie. Het

nog een rol hebben in de maatschappij.”
Behoefte “In een geclusterde woonvorm, en

moetingscentrum voor mensen
met dementie dat in 2010 is opgericht. “Met deze prijs zetten
we een gigantische stap vooruit”,
vertelt Karien de Vriese, leidinggevende

Ouderenzorg

woonzorgcentrum.

bij

het

eerste
met

ontmoetingscentrum

bleek

en

een

Impuls “De CZ Zorgprijs heeft ons enorm

effectieve ondersteuning te geven. Hier is het

daarin

geholpen om het ontmoetingscentrum te

ontmoetingscentrum ook aangeslagen en we

promoten. Het nog bekender maken, zodat

breiden nog steeds uit. Het is uitgegroeid tot

meer mensen hun weg hiernaartoe weten te

het paradepaardje van onze organisatie.”

vinden. Ook konden we nieuwe materialen
aanschaffen. In de zorg is het passen en meten

Ondersteuning

ontmoetingscentrum

met budgetten. Als je dan zoiets krijgt, is er

biedt bezoekers structuur, een heel fijne plek

“Het

meer mogelijk. Het gaf een enorme impuls in

waar ze op een ontspannen manier de dag

de opstartfase.”

kunnen doorbrengen. En dat drie dagen in de
week. Voor de mantelzorger betekent het drie

Betere zorg “Het team ziet mensen die

dagen in de week op adem komen, weer iets

vanuit de wijk de stap zetten om naar het

voor jezelf kunnen doen waar je anders niet

ontmoetingscentrum te komen echt een stukje

aan toekomt. Daarbij voelt de mantelzorger dat

opknappen. Door de structuur die geboden

hij er niet helemaal alleen voor staat. Ook voor

wordt, het samenzijn; je haalt ze uit de

de mantelzorgers bieden wij ondersteuning,

eenzaamheid. Ook stimuleren de medewerkers

zoals een uitje, gespreksgroep of intervisie.

bezoekers om te helpen bij de activiteiten voor

En we bellen ze ook regelmatig om te vragen

die dag. Dat is een heel mooie manier van

hoe het gaat. Dat maakt deel uit van het

ondersteuning bieden. Daarbij weet het team

zogenoemde ondersteuningsplan dat we voor

van de extramurale verzorging de medewerkers

onze bezoekers opstellen.”

van het ontmoetingscentrum goed te vinden.
Als onze medewerkers merken dat een cliënt

Activiteiten “Op de eerste plaats brengen

achteruitgaat en dat er meer verzorging nodig

cliënten samen de dag door in het ont-

is, dan geven zij dit door aan hun collega’s. Een

moetingscentrum. Er wordt van alles ge-

bezoek volgt en de mogelijkheden worden

organiseerd. Zo is er aandacht voor beweging,

besproken. Met elkaar zien we sneller wat er

geheugentraining en samen koken. Ook

nodig is.”

THEMA 2013

DE PATIËNT ALS PARTNER
In 2013 werden projecten beoordeeld die gericht zijn
op een betere aansluiting van de zorg op de behoeften
van patiënten en het versterken van de positie en
inbreng van de patiënt. Belangrijke dimensies van
kwaliteit van zorg, want onderzoek wijst uit dat
patiëntgerichtheid en patiëntinbreng bijdragen aan
efficiëntere en doelmatigere zorg. Het thema dit
jaar was dan ook De patiënt als partner: zorg die

patiëntgerichtheid en patiëntinbreng stimuleert. Het
CZ Fonds ontving 57 inzendingen.

Prijswinnaars
1

Mondriaan Kinderen
en Jeugdigen
instelling voor geestelijke gezondheidszorg in 		
Limburg, voor de webbased applicatie M’n Mattie
(nu Back-Up) voor jongeren met psychiatrische
problemen.

2

Hartcentrum van het
AMC
voor het project ‘Patiënteneducatie op maat’.

3

Oogheelkundig 			
Instituut uit Rotterdam
voor een project waarmee urgente 			
oogaandoeningen op de spoedeisende hulp van een
algemeen ziekenhuis sneller kunnen worden 		
behandeld of doorverwezen.
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ANNE

‘Vernieuwing staat
bij ons hoog op de
agenda, maar het
geld is niet altijd
voorhanden’

OOG VOOR l de patiënt als partner

App voor
jongeren met
psychiatrische
problemen

ANNE

“Back-Up bereidt
jongeren beter voor
op hun behandeling”
Volgens Anne sluit de app aan op de belevings- en

naam een knipoog naar de weg terug omhoog, die

communicatiewereld van jeugdigen. “Uit eigen

wij samen met de jongeren willen bewandelen.”

onderzoek weten we dat jongeren tussen de 16

De webbased applicatie M’n Mattie

en 21 jaar geen lappen tekst willen lezen, niet

Rugzak

overvoerd willen worden met informatie aan het

Met de nieuwe naam kreeg de app ook een

begin van het behandeltraject en traditionele

aangepaste functie. Zo is het bestaande hulpplan

bronnen als folders niet lezen. Wel gebruiken ze hun

omgebouwd naar twee verschillende functies:

problemen van Mondriaan Kinderen

smartphone en nemen ze informatie op via video en

het signaleringsplan en het hanteringsplan. “Het

beeld. Back-Up sluit hierop aan. Zo kunnen we alleen

signaleringsplan helpt de jongere tijdig te ontdekken

en Jeugdigen en GGzE won in

de informatie geven die op dat moment aan de orde

hoe het met hem of haar gaat”, legt Anne uit. “Het

is. Ook kunnen jongeren en hun ouders dankzij de

hanteringsplan biedt handvatten voor de jongere

2013 de CZ Zorgprijs. “Dankzij het

app meer de regie nemen in het behandelproces.”

zelf en voor de omgeving om met moeilijke situaties

geldbedrag van 25.000 euro konden

Houvast
Eindhoven

Ook na de aanpassing blijft Back-Up vertrouwde

we de app professionaliseren en

ontwikkelde Mondriaan de app. In eerste instantie

informatie bieden die de jongeren tijdens de

onder de naam M’n Mattie, omdat de app bedoeld

behandeling graag bij zich hebben. Vragen als ‘wat is

uitbreiden”, vertelt Anne Wetsels,

is als buddy die met veel beeld- en filmmateriaal

een kennismakingsgesprek’ en ‘wat is een diagnose’

informatie geeft over iedere stap in de behandeling.

worden beantwoord. Verder bevat de app een

beleidsmedewerker en projectleider

De jongeren zijn actief betrokken geweest bij het

beschrijving van de behandelmodules, informatie

ontwikkelproces. Anne: “Met de internetapplicatie

over de afdeling waar ze terechtkomen en wie ze

bereiden

hun

daar tegenkomen. Anne: “Er zit een agenda op met

behandeling. Hierdoor is de angst en onzekerheid

alertfunctie en er kunnen notities gemaakt worden,

voor de aankomende behandeling minder. Ook

bijvoorbeeld om huiswerk te noteren dat door de

biedt de app in moeilijke situaties houvast

behandelaar is opgegeven. Het delen van informatie

wanneer er geen ondersteuner of hulpverlener in

is echt de kracht van de app.”

voor jongeren met psychiatrische

voor geestelijke gezondheidszorg
in Limburg. In juni 2014 was M’n

Mattie een feit. Twee jaar later is de
applicatie vernieuwd en veranderde
de naam in Back-Up.

In

Geportretteerden zijn geen cliënten van Mondriaan Kinderen en Jeugdigen

e-health van Mondriaan, instelling

om te gaan. Zie de app als een rugzak met tools die
de jongeren verder helpen.”

samenwerking

we

met

jongeren

GGzE

beter

uit

voor

op

de buurt is. Het online hulpplan, in een beveiligde
webomgeving, is altijd oproepbaar.”

Betere zorg
Een eerste prototype van de app werd ontwikkeld

Nieuwe naam

in het E-lab van GGzE samen met de ICT-opleiding

Ruim drie jaar na de lancering biedt de applicatie

van Fontys Hogeschool Eindhoven en de opleiding

nog steeds ondersteuning aan jongeren die zijn

Communicatie & Multimediadesign van Zuyd

aangemeld bij een ggz-instelling en in spanning

Hogeschool in Maastricht. Anne: “We wisten

en onzekerheid wachten op hun behandeling. Wel

dat we iets goeds in handen hadden. Met het

in vernieuwde vorm en onder een andere naam.

geld van het CZ Fonds hebben we de app verder

Anne: “We merkten dat de naam M’n Mattie te

geprofessionaliseerd. Dat was anders niet mogelijk

kinderachtig was voor de oudere jeugd. Ook wilden

geweest. Als zorginstelling wordt van ons verwacht

we via de naam een verwijzing maken naar de rol

dat we innoveren. Vernieuwing staat binnen onze

die de app in de behandeling van jongeren speelt.

instellingen ook hoog op de agenda, maar het geld

Back-Up geeft antwoord op veel vragen en is een

is niet altijd voorhanden. Voor het bieden van betere

hulpmiddel tijdens de behandeling. Daarnaast is de

zorg is steun van de CZ Zorgprijs erg belangrijk.”

OOG VOOR l verandering

Andere tijden,
andere zorg
De eisen die we aan de zorg stellen, verschillen per generatie.
Inzichten passen zich aan de tijd
aan. Ook hoe de zorg is georganiseerd en wordt aangeboden
en hoe artsen met patiënten omgaan. Josephine Vogel
van het CZ Fonds gaat hierover in gesprek met Baziel van
Engelen, filosoof en neuroloog
bij het Radboudumc.
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OOG VOOR l verandering

In een overheidsrapport ‘IBO Innovatie in de zorg’

het vonkt als je dingen doet die aansluiten bij jouw

Er zijn ook steeds meer partijen die zich bekommeren

Als persoon ben je ondergeschikt aan het proces.

werd innovatie omschreven als ‘ideeën op een

aspiraties. En die balans is nu scheef in de zorg, die is

om iemands gezondheid.

“Precies. De meeste dokters zijn gewend om te

nieuwe manier vormgeven’. En wel zo dat die

doorgeschoten. Uitsluitend de focus op protocollen

“Als je de geneeskunde van het bestrijden van

denken vanuit hun eigen ik. Van ‘ik heb die en die

nieuwe manier waarde toevoegt. Wat versta jij

haalt vonken weg bij zorgverleners. We geven goede

stoornissen herdefinieert tot het stimuleren van

titels, ik heb zoveel publicaties’. En social designers

onder innovatie?

zorg op stoornisniveau, maar als je niet oppast, is er

gezondheid, dan krijg je ineens heel veel mensen

lijken net zo, zij willen ook horen dat ze goed

“Innovatie is een sleets begrip dat veel wordt

niemand die zich verder om de mens bekommert.”

aan boord die daarmee bezig zijn. En op heel veel

zijn. Maar het doel lijkt me om te spelen met

gebruikt. Vaak is het een vernieuwing binnen de

Moeten professionals in de zorg dan een bredere

vlakken. Dat vind ik mooi. Een rijkere geneeskunde

elkaar. Elkaar te inspireren vanuit verschillende

bestaande kaders die wordt gebracht alsof die een

focus hebben?

waarin je samen op zoek gaat naar een leefbaardere

invalshoeken. De onderlinge relatie is hierin heel

wicked problem aanpakt. Theoretisch wordt het

“Ja, want nu zijn er te veel mensen bezig met het

wereld. Zelfs kunstenaars

vaak mooi neergezet, maar ik zie weinig radicale

verminderen van de kwaal in plaats van met het

houden zich hiermee bezig.

innovaties die daadwerkelijk grote veranderingen

stimuleren van gezondheid. Daarmee doen we de

Ik zie dat als een soort

brengen.”

patiënt tekort, maar ook onszelf als dokter. In de

erfgoed als academicus.”

belangrijk. Dat geldt ook voor
mijn contact met CZ. Voor

BAZIEL

mij is CZ veel meer dan twee

communicatie richting patiënten?

hun spreekkamers kwamen, denk bijvoorbeeld aan

“Taal is een prachtig middel tot communicatie,

de invloed van artsen op hygiëne en daarmee op het

maar leidt ook vaak tot misvatting in de zorg. Vaak

leven van mensen. En dat zie je nog steeds. Lifestyle

bedoelen we het tegenovergestelde van wat er

is een van de belangrijkste factoren om iemands

wordt uitgedrukt.”

gezondheid in kaart te brengen. Wil je weten hoe

letters. We gaan met elkaar
“Ik zie weinig
Verbinding maken in de zorg
gesprek, we stimuleren
radicale innovaties inelkaar.
geeft meer betekenis. Dat
En het CZ Fonds geeft
die
daadwerkelijk
voegt waarde toe.
betekenis, zin en waarde.
“En daar gaat het om. In grote veranderingen Op een proactieve manier.
Nederland zijn mensen
Dat is heel mooi. Sommige
brengen”
tamelijk tevreden met de
fondsen houden zich bezig

Leg eens uit.

oud iemand wordt, dan kun je het beste kijken naar

zorg, maar ik zie ook veel

met

“Als artsen bijvoorbeeld spreken van personalized

de postcode. Woon je in een postcodegebied met

mensen die in de zorg de weg

wetenschappelijk onderzoek.

approach, dan betekent dat voor de wetenschapper

hogeropgeleiden, dan word je gemiddeld tien à

kwijt zijn. En dan bedoel ik dat ze op stoornisniveau

Maar dat is wachten tot dingen komen. CZ Fonds

dat je een persoon genetisch definieert, op

vijftien jaar ouder en krijg je dus ook later last van

wel gezien worden, maar geen aansluiting vinden

wacht niet, waardoor je veel meer zicht krijgt op

molecuulniveau. Dat heeft niets te maken met

chronische ziektes.”

op persoonlijk vlak. Soms zeggen patiënten met een

wat er leeft in de maatschappij. Ik vind dat uniek.”

een persoonlijke benadering. In het Radboudumc

Kun je het zorgstelsel in Nederland als erfgoed zien?

chronische ziekte tegen mij: die vraag is mij nog

Dank je wel, wat een mooi compliment.

zeggen wij vaak ‘de patiënt als partner’, maar dat

Als een waarde die we moeten koesteren, zodat het

nooit gesteld. Ik vind dat je als arts een verhaal moet

“Dat is ook wat wij in het ziekenhuis proberen:

drukt het verkeerde uit. Want als dokter denk je dan:

niet verdwijnt?

vertellen waarmee een patiënt verder kan, niet iets

zin en betekenis geven. Belangrijk is wel dat er

de patiënt mag een partner zijn, maar de patiënt

“Erfgoed vind ik een mooi begrip, maar ik associeer

waarmee je je eigen juridische positie optimaliseert.

consistentie is. Mensen zijn er heel gevoelig voor of

denkt: deze dokter mag een tijdje met mij meeliften

het niet direct met de zorg. Ik weet niet of de

Samen met de patiënt moet je op zoek gaan naar

je het een zegt en het ander doet.”

en is een tijdje mijn partner. Dus we leggen het uit

waarden die we toeschrijven aan erfgoed van

de nog niet gerealiseerde mogelijkheden. De ziekte

Jij

vanuit het perspectief van de dokter, terwijl we

toepassing zijn op de zorg.”

moet wat vervagen en de mens moet scherper

persoonsgerichte zorg, dat de mens achter de

het tegenovergestelde bedoelen. Of denk aan de

Zijn de waarden in de zorg veranderd als je het

worden.”

patiënt gezien moet worden. Is dat een visie die ook

aanduiding ‘de patiënt staat centraal’. Hierbij ga je

vergelijkt met vroeger?

In Nederland ligt de focus in de zorg vooral op

breder gedeeld wordt?

dus uit van de stoornis, maar mensen lijden uit het

“De vraag is eerder: hebben wij de zorg die bij de

productinnovatie en niet op procesinnovatie. Hoe

“Vroeger had je een huisarts die altijd bereikbaar

feit dat ze gedefinieerd worden vanuit hun ziekte.

huidige maatschappij past? Dat was vroeger zo

zou de sector dit kunnen stimuleren?

was. En die huisarts was voor een grote groep

Dat ze alleen maar beter worden als je de ‘storing’

en dat is nu weer zo. De zorg van dertig, veertig

“Innovatie is niet iets wat je van tevoren kunt

toegankelijk. Nu zijn er vaak maatschappen

weghaalt. Maar het gaat om de mens, dus het moet

jaar geleden paste bij de tijd dat de dokter niet

plannen. Het is geen lineaire extrapolatie van wat je

van huisartsen waarbij je wisselend van de ene

zijn: de mens staat centraal.”

communiceerde – volgens de huidige invulling van

aan het doen bent, maar een op en neer gaan tussen

huisarts bij de andere terechtkomt. In vergelijking

Dat valt jou dus op als filosoof. Jij kijkt naar ‘wat

communicatie – maar zei wat er moest gebeuren.

ambacht en denken. Dat is ook de manier waarop

met vroeger is de continuïteit in de zorg en in het

zeggen we’ en ‘wat drukken we uit’ in de zorg?

De aandacht

voor de menselijke ontmoeting in

social designers werken: uitproberen, reflecteren,

ziekenhuis minder. Mede door parttime werken.

“Vergelijk het met de grote aantallen zorg-

de geneeskunde is zeker iets wat behouden moet

denken, uitproberen, reflecteren, denken. Er zijn

Maar ook als je samenwerkt kun je als arts toch

professionals met een burn-out. Mensen hebben

blijven. Dat is een belangrijke waarde. Mensen

allerlei mensen op zoek om waarden te vergroten.

proberen de mens te zien. Het gevaar zit in het

hun eigen opvattingen over zinvol werk. En

verwachten aan de ene kant deskundigheid en aan

Naast de lineaire manier van denken kunnen we ook

grote geweld van protocollen en technologieën. Als

tegelijkertijd doen ze werk waarvan ze denken dat

de andere kant misschien ook een compensatie

samen met kunstenaars nadenken over hoe we tot

je niet oppast, ben je alleen daarmee bezig. Dat de

ze geacht worden dat zo te doen, wat kan schuren

van de huidige anonieme maatschappij. Dat ze

vernieuwing kunnen komen. Want innovatie komt

balans van vinkjes zetten te ver doorslaat ten koste

en vaak schuurt met de eigen opvatting. Het verschil

gezien worden als mens. De zorg zie ik niet graag

vooral voort uit een andere denkrichting, het moet

van het menselijke gesprek. Primair ben je mens en

tussen ‘vinken en vonken’. Bij vinken voer je als een

als uitzondering, maar als iets wat past in de

schuren. Daar is vertrouwen voor nodig, want je laat

toevallig is je ambacht neuroloog of huisarts, dát

buikspreker uit wat het protocol voorschrijft. En

maatschappij van nu.”

anderen binnen in jouw vakgebied.”

mis ik wel eens in de zorg. Ik heb het idee dat de

Valt

onder

innovatie

ook

de

veranderende

geneeskunde zijn stappen gezet omdat artsen uit

bent

duidelijk

het

een

financieren

voorstander

van

van

OOG VOOR l verandering

BAZIEL

jongere generaties artsen ook steeds meer met deze

maatschappij steeds meer overeenkomt met het

visie bezig zijn.”

Amerikaanse model: alles is maakbaar en het ligt

Hoe gaat de jongere generatie hier dan mee om?

aan jezelf als het niet goed gaat. Maar kun je dat wel

“Ook zij gaan door de medische windtunnel heen

zeggen als je een psychiatrische aandoening of een

en ook hen zie je, als ze niet oppassen, een beetje

neurologische ziekte hebt en ook nog in scheiding

hetzelfde worden. Ze missen dan iets van de

raakt? We doen alsof het leven heel robuust is, maar

empathie, omdat ze graag willen deelnemen. Dat

dat is het niet. Het kan soms tegenzitten door een

heet disciplinering: ze passen zich aan aan wat

cascade van gebeurtenissen. Daar moet je als arts

ze denken dat er van ze verwacht wordt. Maar als

compassie en begrip voor hebben.”

ze wat ouder worden, zie je die empathie weer

Iedereen kan aan de meskant van de maatschappij

wat toenemen. En wat heel leuk is aan de nieuwe

terechtkomen. Het gewone leven is allesbehalve

generatie, is dat ze meer bezig zijn met zingeving.

vanzelfsprekend, maar juist heel kostbaar.

Als ik tien jaar geleden aan coassistenten vroeg:

“Als de ideale maakbaarheid wat minder is, is dat

wat wil je later worden, dan zeiden ze: rijk. Als ik het

voor velen niet acceptabel. Een mensbeeld waar veel

nu vraag zeggen ze: ik wil een zinvolle baan. Ik heb

onder geleden wordt. Zie ook de pil als representant

veel geloof in deze generatie van midden twintig tot

van het geluk. In die pil zit een verwachting, zoals

dertig jaar. Die zijn echt bezig met waardecreatie.”

wij denken dat ons lijf moet functioneren. En dat

Het viel me op dat er op de afdeling neurologie veel

verwachtingsniveau levert ontevredenheid op, want

vrouwen rondlopen.

alles moet tegenwoordig toch te fiksen zijn? En dan

“Vrouwen op de leeftijd van coassistenten en arts-

heb je een groep die geen symptoombestrijding wil.

assistenten presenteren zich over het algemeen

Nee, we willen de oorzaak wegnemen, gaan als het

beter, ze hebben een beter cv en ze hebben hogere

ware voor God spelen en vanaf de moleculen alles

cijfers. Cognitief vragen we veel van nieuwkomers

opnieuw opbouwen. En dat lukt ons nog niet. Zo

in de neurologie. Ze moeten hard werken en goed

past het ingrijpen in DNA heel goed bij het concept

communiceren. Daarin zijn vrouwen meestal beter.

van maakbaarheid.”

Daarbij zijn jonge mannen doorgaans hormonaal

Het moet steeds beter, mooier en groter.

nog niet in balans. Soms hangen ze er als coassistent

“Vooral maakbaarder. Zo van: als ik ervoor betaal,

een beetje bij van ‘leg mij maar eens uit waarom ik

dan moet het er toch komen. We hebben drie

dat interessant moet vinden’. Later zie je dat die

miljoen betaald, waar blijft dan die pil voor die

mannen bijtrekken en dan creatiever zijn. Ze kleuren

bepaalde ziekte? Die vraag heb ik letterlijk gehad.”

meer buiten de lijntjes. Maar we hebben inderdaad

Zou de regelgeving in Nederland een belemmering

moeite om voor ons neuroloog-in-opleidingstraject

kunnen vormen voor de authenticiteit tussen arts

mannen te vinden. Als je puur naar de cijfers en

en patiënt?

communicatie kijkt, zijn vrouwen beter. Ik ben

“Ja, dat denk ik wel. Mensen voelen zich niet gehoord

voorstander van een goede mix, want ze kunnen van

tussen de protocollen en de toepassing daarvan.

elkaar leren.”

Dat merk ik als ik mensen ontmoet voor een second

Staat de nieuwe generatie artsen open voor de

opinion. Op stoornisniveau zijn zij wel geholpen,

mens en kijken ze verder dan de stoornis?

maar als persoon staan ze in de kou. Als je je als arts

“Ik vind de jonge generatie van nu veelbelovend.

alleen concentreert op bijvoorbeeld het hartinfarct

Wat ik ze probeer te leren is: het is geweldig wat

maar de vermoeidheid en de slaapproblemen,

je doet, maar houd ook een soort eigenheid. Blijf

stemmingswisselingen en relatieproblemen ne-

zelf nadenken, bevraag je supervisors en wees

geert, dan ontneem je de patiënt veel mogelijkhe-

niet alleen bezig met te voldoen aan de normen

den om te verbeteren, te helen. Want juist door ook

in de opleiding. Want die generatie ertussen is

de levensstijl te bespreken en te veranderen, kan

juist heel protocolgericht. Het gaat erom dat je

de patiënt een betere kwaliteit van leven hebben.

een authentiek mens blijft naast je ambacht. Hoe

Zelfs als de stoornis niet of nauwelijks afneemt. We

je als dokter een mens kunt blijven. Ik zie dat onze

moeten kijken naar wat de patiënt nodig heeft.”

“Wij hebben de zorg
die bij onze huidige
maatschappij past”
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KLEDING IN DE ZORG
‘Er schuilt een mens in mij’ is een uitspraak van een
verbaasde chronische psychiatrische patiënt die in
de spiegel keek na een wasbeurt, een bezoek aan de
kapper en de aanschaf van een stel mooie nieuwe
kleren. Kleding is belangrijk voor patiënten en
cliënten: voor hun identiteit en hun mens-zijn. Met
dit thema richtte het CZ Fonds de blik op de betekenis
van kleding voor het welbevinden van de patiënt,
cliënt en zorgverlener in de zorg.

Prijswinnaars
1

RSZK
voor het opzetten van het Confectieatelier.

2

Bartiméus
instelling voor blinden en slechtzienden, voor het
project ‘Persoonlijke Effectieve Presentatie’, een
initiatief gericht op zelfpresentatie en 		
zelfvertrouwen.

3

GGzE Eindhoven
voor Sigi 2.0, een kledingwinkel voor mensen met
een psychiatrische achtergrond die wonen op 		
landgoed De Grote Beek in Eindhoven.

Eervolle vermeldingen
Het KinderOOGcentrum uit Rotterdam voor zijn
T-shirtproject, dat zorg en kunst combineert om
angst bij kinderen te verminderen.

BrabantZorg samen met MVO Nederland voor het
initiatief om duurzame kleding voor de zorg te
ontwikkelen.
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“Het Confectieatelier
is ook een
ontmoetingsplek”

OOG VOOR l kleding
Gratis service “De CZ Zorgprijs maakte het

altijd zit te friemelen aan kledingstukken, is

voor onze organisatie mogelijk om een extra

er een voelkussen gemaakt van verschillende

dienst aan te bieden aan de ouderen in onze

lapjes stof en touwtjes met knopen eraan.

verpleeghuizen. Een gratis service die anders

De vrijwilligers vinden het ook heel fijn om

Confectieatelier

nooit was opgezet, omdat we zelf de middelen

mensen zo te kunnen helpen.”

Confectieateliers in bedrijf: bij RSZK Merefelt

Waardevol “Het Confectieatelier is veel meer

Een zoom maken, een broek

en Sele in Veldhoven, RSZK ‘t Hofhuys in

dan alleen kleding herstellen, het is ook een

Bergeijk en RSZK Floriaan in Bladel. Twee zitten

ontmoetingsplek. Ouderen komen hiernaartoe

uitleggen, een knoop vervangen of

er nog in de planning.”

voor een kopje koffie en een praatje. De

een nieuwe rits inzetten: de vrij-

Kosten “Het gewonnen bedrag is onder andere

hier welkom voelen. Als ze willen kunnen de

besteed

fournituren,

mensen zelfs meehelpen. Als een vrijwilliger

strijkijzers, strijkplanken, een pashokje, een

ziet dat mevrouw of meneer zelf de knoop

passpiegel en stoffen. Ook is het deels besteed

eraf kan halen als er een nieuwe op moet, dan

aan promotie. Nu zijn de kosten minimaal. Wat

wordt dit gestimuleerd. Het doel is ook dat

knopen, naalden, ritsen en garen; tientjeswerk.

mensen voor de gezelligheid komen, met een

En

niet hadden. Inmiddels zijn er op vier locaties

vrijwilligers zorgen ervoor dat cliënten zich

willigers van het Confectieatelier
draaien hun hand er niet voor om.
Elke week vermaken of herstellen
zij kosteloos kleding van cliënten

zijn Yvonne Michelbrink regelt het
Confectieatelier op de RSZK-locatie
Floriaan in Bladel.

komen

zelf

met

kledingstuk. De service vinden de ouderen heel
prettig, ze voelen zich bijna schuldig dat ze

knopen: ‘Dit lag nog in de kast en is voor jullie.’

echt niets hoeven te betalen. En de vrijwilligers

Zo helpen we elkaar.”

worden ook echt gewaardeerd. Af en toe komt
het kan en mag.”

direct bezocht door de ouderen en ook de

mogelijk nadat deze instelling

won in 2014. Coördinator Wel-

spulletjes

aanzetten, bijvoorbeeld doosjes met oude

Vrijwilligers “De Confectieateliers werden

centra de Kempen (RSZK). Dit werd

Zuidoost-Brabant de CZ Zorgprijs

cliënten

lockmachines,

er een kaartje of een bloemetje als dank dat

van de Regionale Stichting Zorg-

voor wonen, zorg en welzijn in

aan

vrijwilligers waren snel gevonden. Twee

Organisatie “De Confectieateliers worden

vrijwilligers per atelier. Stuk voor stuk erg

geleid door een team van welzijnscoördina-

enthousiast, ze zetten zich heel veel uren in

toren, die de coördinatie meenemen in hun

om de Confectieateliers goed te laten draaien.”

dagelijkse werkzaamheden. De vrijwilligers
bemannen de Confectieateliers op een vast

YVONNE

“Dankzij de
CZ Zorgprijs
kunnen we
deze extra
service aanbieden aan
de ouderen
in onze
verpleeghuizen”

Zonde “Innemen en uitleggen is de hoofdmoot

moment in de week. Verder werken we soms

qua werkzaamheden. Kleine reparaties zoals

samen met scholen waarvan de leerlingen

een knoopje aannaaien, of een broek innemen

hun maatschappelijke stage bij ons vervullen.

omdat iemand is afgevallen. Ouderen vinden

In RSZK ‘t Hofhuys is het Confectieatelier zelfs

het zonde om daar nieuwe kleren voor te kopen.

gekoppeld aan vrijwilligers van de Zonnebloem

Ook krijgen we veel specifieke zorgvragen die

die daar ook komen handwerken. Dat zorgt

met kleding te maken hebben. We kunnen niet

voor extra ambiance.”

alles oplossen, maar we denken graag mee.
Zo ontstaan er bijzondere oplossingen die het

Bewaken

gemak voor de cliënt bevorderen.”

Confectieatelier geen naaiatelier wordt. Je

“We

waken

ervoor

dat

het

kunt geen drie tassen met broeken brengen
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Pyjama “Voor een vrouw die veel op bed ligt,

die korter gemaakt moeten worden en ze

heeft een vrijwilliger haar pyjama van achter

een week later weer ophalen. Dat is niet de

ingekort. Dus een lange pyjama van voor en

insteek. Als het fysiek mogelijk is, moeten

van achteren kort. Zo ligt zij niet op de kreukels

cliënten zelf komen. Tijdens een praatje en

van de pyjama, wat irritatie gaf. Die familie was

een kop koffie wordt het kledingstuk gemaakt.

er zo blij mee. En voor een cliënt in een rolstoel

Ook vrijwilligers willen graag weten voor

is er tricotstof achter in zijn blouse gezet. Dat

wie ze aan het werk zijn. Het sociale aspect,

vergrootte het draagcomfort en hij kreeg meer

het persoonlijke contact, is voor ons heel

bewegingsvrijheid. Voor een mevrouw die

belangrijk.”

THEMA 2015

PATIËNTGERICHTE ZORG
Waardevolle zorg is patiëntgerichte zorg, zorg die
is afgestemd op de behoeften van de individuele
patiënt. Je bent patiëntgericht of je bent het niet
als thema impliceert dat elke zorgverlener voor
het hoogst haalbare gaat en dat iedere patiënt zou
moeten kunnen zeggen: ‘Ik heb precies de hulp
gekregen die ik nodig had en wilde, op het juiste
moment en op de juiste manier.’ Een thema dat
ervan uitgaat dat lastige patiënten niet bestaan.
Het staat onder andere voor de bejegening van
patiënten, met de nadruk op het weghalen van
machtsongelijkheid. Maar het gaat ook over
de cultuur en de inrichting. En waar zit dan het

Prijswinnaars

verbeterpotentieel? Dat lieten de prijswinnaars
heel duidelijk zien.

Uit het juryrapport:

1

De Hoogstraat 			
Revalidatie

“Bij het ochtendritueel van De Hoogstraat Revalidatie

afdeling neurorevalidatie, voor het aanpassen

gaat het om mensen die (klinisch) revalideren

van het ochtendritueel zodat patiënten na een

na een beroerte. Vooral de ochtendactiviteiten

beroerte revalideren op een manier die aansluit bij

worden (op maat) geoefend. Dit spreekt de jury erg

hun eigen leven.

aan: hier wordt instituutslogica, het traditionele
denken in de zorg, losgelaten. Daarmee wordt de
patiënt veel zelfvertrouwen teruggeven. Daarvoor
is intern een gedragsverandering nodig. Maar het

2

Elkerliek Ziekenhuis
voor het project ‘Mantelzorgers doen mee’, waarbij

idee is behapbaar en geeft positieve energie! Een

mantelzorgers meekijken bij de behandeling van

duurzaam voornemen dat ook bestuurlijk draagvlak,

hun naaste met een beroerte.

commitment vraagt. In zekere zin paradoxaal, het
gaat om ‘veranderen door stil te staan’.

3

Westfriesgasthuis
voor het begeleiden van intensivecarepatiënten met
een korte levensverwachting om thuis te kunnen
sterven.
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In de oude situatie volgden patiënten een

met de revalidant om dat overhemd dicht

redelijk strakke planning in de ochtend, zegt

te krijgen en de veters te strikken. Voorheen

Wilma. “Het wassen, aankleden en ontbijten

kregen mensen het advies om tijdens de

Op blote voeten
naar de douche

stond in dienst van het op tijd zijn bij de

revalidatie zo makkelijk mogelijke kleding te

therapie. Als iemand wat langzamer was met

dragen zoals schoenen met klittenband en

douchen, werd hij geholpen om het sneller te

T-shirts. We kunnen nu veel meer maatwerk

laten gaan. Nu start de therapie direct in de

leveren.”

De Hoogstraat

Revalidatie uit

verschil.”

Utrecht wilde dat patiënten na

Intensief

mensen gewend zijn te ontbijten. “Als een

In plaats van dat de revalidant naar de therapie

revalidant een eitje wil eten bij zijn ontbijt,

een beroerte veel en intensief kon-

toe gaat, komt de therapeut nu naar de

dan oefent hij dat samen met de therapeut.

kamer van de patiënt. Wilma: “Tot 10.00 uur

Hetzelfde geldt voor koffiezetten met een

den revalideren op een manier die

zijn er geen groepen meer op vaste tijden.

koffiefilter, daar kunnen we nu ondersteuning

Revalidanten krijgen begeleiding op maat

bij bieden. Ook is het moment van ontbijten

aansluit bij hun eigen leven. Dat

tijdens de zelfverzorging en het ontbijt. De

minder strikt. Als iemand ’s ochtends wat meer

therapeut sluit ’s ochtends vroeg aan, waardoor

tijd nodig heeft, dan helpen we niet meer om

er veel meer tijd en aandacht is om het

sneller klaar te zijn omdat het ontbijt alweer

ochtendritueel te oefenen zoals de revalidant

wordt afgeruimd. Revalidanten kunnen hun

het wil. Als iemand bijvoorbeeld gewend is om

ochtendritueel in eigen tempo doen en daarna

vanuit bed op blote voeten naar de douche

ook ontbijten zoals zij dat willen.”

ochtend bij het opstaan. Dat is het heel grote
Revalidatie ook beter kan inspelen op hoe

daarvoor de bestaande werkwijze
’s ochtends op de afdeling op de
schop moest, namen ze voor lief.

te lopen, dan is er een therapeut beschikbaar

“Mensen kunnen nu hun eigen
ochtendritueel oefenen”, vertelt
revalidatiemanager Wilma Jentink.
“Dit vroeg een andere organisatie
van de zorg én een gedragsverandering van therapeuten en verpleegkundigen. De CZ Zorgprijs
gaf ons een enorme stimulans om
dit idee in de wereld te zetten. We
kregen de ruimte om deze veran-

Wilma vertelt verder dat De Hoogstraat

WILMA

“Er is nu veel
meer tijd en
aandacht om
het ochtendritueel te
oefenen zoals
de revalidant
het wil”

die dat goed ondersteunt. Voorheen zou de

Naar buiten

verpleging, vanwege de veiligheid, iemand

Naast de therapeut is ’s ochtends ook de

in een rolstoel naar de douche brengen. En in

logopedist aanwezig om te overleggen over

plaats van bij voorbaat al een douchezitje te

welke manier van communicatie geoefend

gebruiken, kan de revalidant door de therapeut

kan worden. Ook leert de logopedist andere

geholpen worden om staand te douchen.

therapeuten

Deze aanpak zorgt ook voor een intensievere

slikproblemen kunnen begeleiden tijdens het

samenwerking met de verpleegkundigen. Die

eten. Wilma: “Om het praten uit te lokken

zijn vaak al bij de revalidant als de therapeut er

en dus te oefenen, wordt het gezamenlijke

is, waardoor op andere momenten van de dag

moment aan de ontbijttafel volop benut om

dezelfde aanpak gevolgd kan worden.”

met elkaar in gesprek te gaan.

hoe

ze

revalidanten

met

En door de andere werkwijze is er ter plekke tijd,

dering heel goed aan te pakken.”

Eigen tempo

of anders de dag erna, om revalidanten dingen

De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat

te leren die ze bij een ander zien en die ze zelf

verpleegkundigen

ook

nog nooit gedaan hebben. De revalidant heeft

rekening kunnen houden met hoe de revalidant

veel baat bij deze multidisciplinaire werkwijze,

voorheen was als persoon. Wilma: “Iemand

die aansluit bij de Richtlijn Beroerte. Daarin

is opgenomen die bij het tanden poetsen ook

staat dat er het beste geoefend kan worden

graag wil flossen. Maar dat is eenhandig best

in een functionele context. We zien ook dat

lastig. Nu kijkt de therapeut direct mee hoe

er meer ruimte ontstaat voor creativiteit en

hij dat het beste kan doen en wordt dat ook

spontaniteit. Zo is er in de ochtend gelegenheid

geoefend. Of iemand is bijvoorbeeld gewend

om even met de revalidant naar buiten te gaan.

een overhemd te dragen met knoopjes of

In de oude situatie kon dat helemaal niet.”

en

therapeuten

schoenen met veters, dan oefent de therapeut
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Veel draagvlak
Om deze omschakeling te maken is de afdeling
opnieuw ingericht met ook andere werktijden.
Wilma: “Veel therapeuten beginnen nu om 8.00 uur
en tot 10.00 uur hoeft er helemaal niks ingepland
te worden. Natuurlijk zit er een onzichtbare
organisatie onder, zodat iedereen wél weet wat
hij moet doen. En therapeuten moeten leervragen
van revalidanten voortdurend herkennen en er ook
mee aan de slag gaan. Dankzij de CZ Zorgprijs is de
invoering heel goed en gedegen gebeurd, met veel
draagvlak in het team. We konden daadwerkelijk
tijd vrijmaken, anders was het toch weer sneller
iets in de marge geweest. Therapeuten vinden
deze werkwijze enorm stimulerend. Het geeft veel
vrijheid en het prikkelt om nieuwe uitdagingen te
zoeken. De verandering staat als een huis.”

Voorlichtingsvideo
Met het gewonnen geldbedrag heeft De Hoogstraat
Revalidatie ook een voorlichtingsvideo gemaakt
voor revalidanten. Dit naar aanleiding van de
geleerde lessen na de invoering van het nieuwe
ochtendritueel. Wilma: “Zelf de regie nemen is voor
revalidanten makkelijker gezegd dan gedaan. Hun
leven staat op zijn kop, alles is in de war en velen
zijn geneigd om te doen wat zorgverleners van ze
vragen. Daarom willen wij benadrukken dat het
om hun eigen revalidatie gaat. Dat ze het heft in
eigen hand mogen nemen en het gesprek aangaan.
Wat is voor hen belangrijk om te oefenen? Daar
gaat de film over. Iedereen die hier komt, krijgt de
film te zien. En ook in ziekenhuizen wordt de video
aangeboden aan patiënten die naar ons toe komen.”

“Raken aan
wensen & dromen
van mensen”

Pubers van 80
Wat is ze lief, wat is ze kwetsbaar en wat is ze ongelofelijk eigenwijs. Ze is al
82 maar soms lijkt ze wel een puber. Tegen haar 90ste is ze misschien voor de
tweede keer volwassen, als meneer Alzheimer geen roet in het eten gooit.
Laatst is ze gevallen in huis. Ze viel niet hard, ze kwam op haar billen terecht,

VINCENT

“Ze heeft recht
op hulp, maar
ze is een zorgweigeraar ”

maar ze kon niet meer overeind komen. Ze is over het tapijt naar een tafeltje
geschoven waar haar mobieltje op lag. Toen ze dat bereikt had heeft ze mij
onmiddellijk geappt, ja, ze is zeer modern. Soms zit ik urenlang met haar te
chatten en met onze vakanties kijkt ze live mee. Maar ik was op het moment
dat ze appte aan het optreden en mijn mobieltje lag in de kleedkamer van het
theater.
Ben gevallen, las ik twee uur later. Kan niet meer opstaan, kunnen jullie snel
komen? Ik belde haar boos op. “Zit je nog steeds op de grond?” riep ik. “Nee zeg”,
zei ze. “Ik zit aan een glaasje wijn, heerlijk in een stoel. Jij reageerde niet, dus ik
heb gewoon 112 gebeld. Toen is er een motoragent gekomen. Leuke jongen joh,
helemaal in pak, die had me in een wip overeind.”
Ze is onweerstaanbaar. “En hoe is hij binnengekomen, heeft-ie de deur ingetrapt
met zijn motorlaarzen?” “Nee, de deur was nog open, die was ik vergeten dicht
te doen.” Ik hoor dat ze verschrikkelijk opgelucht is dat het goed is afgelopen.
Nu moet ik eigenlijk zeggen: je moet nu echt een alarmknop nemen, dit gaat
zo niet langer. In plaats daarvan zeg ik: “Maar misschien lopen er nu een paar
gevaarlijke criminelen op vrije voeten rond omdat de agent die jou overeind
geholpen heeft ze niet kon arresteren.” “Dat is dan maar zo”, zegt ze. “De deur is
nu wel dicht hoor, heeft hij zelf gedaan. En ik ga nu ophangen, ik ga De Slimste
Mens kijken.” “Dat hoef je niet te kijken”, zeg ik. “Je spréékt met de slimste
mens!” De verbinding is al verbroken. Grapjes, ik maak altijd grapjes. Ik durf wel
hard te zijn, maar dat werkt alleen maar averechts.
Ze is een zorgweigeraar. Natuurlijk weet ze dat haar krachten afnemen, dat
haar geheugen slecht wordt en dat ze niet goed eet. Ze verwaarloost zichzelf,
ze doucht niet meer. Dat geeft ze overigens gewoon toe. “Ik heb altijd al zo’n
hekel aan douchen gehad”, zegt ze. “Blij dat ik dat niet meer hoef.” Ze weet dat
ze recht heeft op hulp, maar hulp is voor ouwe mensen die van alles mankeren
en zij mankeert he-le-maal niets. Met hulp verlies je de regie, zegt ze altijd.
Nee, heb ik al vaak gezegd, met hulp houd je juist de regie in eigen handen! Ik
zei het tegen dovemansoren, maar gehoorapparaten? Onbespreekbaar!
Het gaat altijd goed, zegt ze. Ze klaagt nooit, maar ik hoor – in wat ze níét zegt –
dat ze lijdt aan het lange, lange leven zonder haar man, die is al dertien jaar
dood. “Waarom maak je het jezelf niet wat makkelijker”, zei ik gisteren. “We
willen allemaal dat je lekker comfortabel oud wordt, als er iemand is die dat
verdiend heeft dan ben jij het.” “Ik? Ach welnee, ik heb niets nodig, niets, het
gaat prima.”
De kwaliteit van haar leven zou veel hoger kunnen zijn. Ze weet dat ergens
diep vanbinnen zelf ook wel, maar ze wil het niet weten. Ze zou eigenlijk best
geholpen willen worden, maar dat mag niet. Er is iets, in haar hoofd, dat dat
tegenhoudt. Hulphulp, die zou ze moeten hebben. Hulp die haar helpt om zich
te laten helpen. Daar zouden ook wij enorm mee geholpen zijn. Sterker nog, al
die 735.000 pubers van boven de 80.
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Vincent Bijlo

cabaretier

THEMA 2016

DE CLIËNT WIKT, DE ANDER BESCHIKT
Wat als je zorg krijgt die je niet wilt? Daar draait
het om bij het thema van de CZ Zorgprijs 2016. Uit
onderzoek bleek dat een op de vier ouderen zorg
krijgt die hij of zij eigenlijk niet wil. Beslissingen over
bijvoorbeeld medicatie, het moment van douchen
en het gebruik van vervoermiddelen worden door
zorgverleners en mantelzorgers voor de oudere
genomen. Maar patiëntgerichte zorg is zorg die
is afgestemd op de behoeften van de individuele
patiënt. Op zo’n manier dat de autonome patiënt een
zo actief mogelijke rol in zijn eigen zorgproces krijgt.
Welke ideeën en oplossingen voorkomen onvrijwillige
zorg bij ouderen? Met als doel dat de oudere wat hij
nog kan, ook kan blijven doen.

Prijswinnaars
1

GGzE
voor de online module ‘Begrijpend (onder)		
handelen bij een dementie’.

2

Zorggroep Ter Weel
voor het project ‘Van onvrijwillige zorg naar 		
afgestemde zorg’.

3

Mondriaan 				
Ouderenpsychiatrie
voor het inzetten van een familie-			
ervaringsdeskundige in de ambulante 		
en klinische ouderenpsychiatrie.
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NIENKE

“Mantelzorgers
leren via de
module hoe ze
op een tactische
manier het gesprek
kunnen aangaan
met hun partner
of familielid
met dementie,
bijvoorbeeld over
een bezoek aan de
huisarts”

OOG VOOR l onvrijwillige zorg

Vijf vragen
aan...

Nienke Flaman,
GGzE eLab
In 2016 won de online module
‘Begrijpend (onder)handelen bij een
dementie’ van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en omgeving
(GGzE) de CZ Zorgprijs van 25.000
euro. De module richt zich op het
voorkomen van onvrijwillige zorg
bij mensen met dementie.

1
Hoe is het idee voor de
module ontstaan?

aan vooraf, omdat we ook iets goeds willen neerzetten. De

“Steeds meer zorg wordt extramuraal gegeven. We merken

illustraties en videoscribes. De verwachting is dat de

dat het steeds vaker voorkomt dat cliënten met dementie

module eind dit jaar live gaat.”

module maakt straks deel uit van de bestaande module
‘Psycho-educatie: alles over dementie’ die al heel veel
wordt ingezet. Naast teksten maken we ook filmpjes,

zorg weigeren door de zorgprofessional niet in huis toe te
laten. Iedere zorgverlener gaat daar op een eigen manier
mee om. Met de online module geven we ze handvatten
om dit structureel aan te pakken en om onvrijwillige zorg
te voorkomen. We willen laten zien hoe ze in gesprek
kunnen blijven met de cliënt vanuit een gelijkwaardige

4
In welke behoefte van
zorgprofessionals en mantel-

positie, zonder betweterig te zijn of te dwingen. De module

zorgers voorziet de module?

ondersteunt vooral ook mantelzorgers. Zij leren hoe ze op

“Juist

een tactische manier het gesprek kunnen aangaan met

communicatie stroef verloopt, is er een grote behoefte

hun partner of familielid met dementie, bijvoorbeeld over

aan achtergrondinformatie, tips en adviezen. Denk

een bezoek aan de huisarts.”

aan mensen die weinig tot geen inzicht hebben in hun

bij

mensen

met

dementie

waarbij

de

situatie, zorg mijden, snel agressief worden of zichzelf

2
Hoe belangrijk was
de CZ Zorgprijs voor de

ernstig verwaarlozen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je in
contact komt en blijft, zodat mensen toch de benodigde
zorg krijgen? De groep over wie de module gaat, heeft zeer
uiteenlopende problemen. Van ontremd gedrag tot totale

ontwikkeling?

initiatiefloosheid. Wat heb je dan nodig als mantelzorger

“De module stond al langer op onze wensenlijst, want

is het mogelijk om via de online module persoonlijk advies

zelfmanagement en zelfregie zijn de laatste jaren steeds

te vragen.”

om overeind te blijven? Daar speelt de module op in. Ook

belangrijker geworden. Vooral het omgaan met de eigen
regie bij cliënten en hoe je dat positief kunt stimuleren.
Maar hoe handel je als je ziet dat het misloopt, dat iemand
te veel de eigen regie houdt en zichzelf daarbij zichtbaar
tekortdoet en er gevaarlijke situaties ontstaan? De huidige
richtlijnen richten zich op ernstig verstoorde situaties

5
Hoe wordt gewaarborgd
dat de module echt helpt om

zoals gedwongen opname. Concrete handreikingen voor

de zorg te verbeteren?

het tussenveld ‘effectieve bemoeizorg’, zoals het in de

“Net als bij al onze andere projecten vragen we

psychiatrie genoemd wordt, ontbreken. En deze module

zorgverleners, mantelzorgers en cliënten om input. Die

vult dat gat op. Dankzij de CZ Zorgprijs hebben we nu

informatie bepaalt de inhoud van de module. In Brabant

daadwerkelijk de middelen om de module te ontwikkelen.

wordt op brede schaal samengewerkt en gezocht naar

Daarbij voelt de prijs als een erkenning voor het werk dat

slimme, nieuwe, innovatieve oplossingen op het gebied

is verzet. We hebben zeer positieve reacties gekregen.

van dementiezorg. Deze innovaties testen we in de

Ook is de prijs een nieuwe ingang geweest om opnieuw

thuisomgeving van mensen met dementie. Dit resulteert

gesprekken te voeren met zorgprofessionals. Het was een

in hulpmiddelen die hun functioneren verbeteren,

moment dat alle betrokkenen zich extra trots voelden.”

mantelzorgers een steuntje in de rug bieden en de kwaliteit
van leven kunnen verhogen. Het doel is dat meerdere

3
We zijn een jaar verder.
Wat is de status?
“De ontwikkeling is in volle gang. Het is een hele klus,
omdat er nog niets bestaat voor deze specifieke groep
mensen met dementie. Er gaat veel onderzoek en studie

instellingen in en om Eindhoven gebruik kunnen maken
van de module. De module moet toegankelijk worden
voor een grote groep mensen.”

EYEOPENER
IDEEËN BREDER UITDRAGEN
“Als patiëntenorganisatie is De Hart&Vaatgroep
enthousiast over initiatieven als de CZ Zorgprijs.
De impact zou groter kunnen zijn als het CZ
Fonds na de prijsuitreiking inspiratiesessies houdt
waarin prijswinnaars anderen kunnen vertellen
hoe ze het gedaan hebben en waarom. Dat je
anderen enthousiasmeert om deze aanpak ook te
implementeren in de eigen organisatie. Daar zou CZ
Fonds een handje bij kunnen helpen, mooie projecten uitdragen naar andere instellingen. Want zo’n
zorgprijs geeft energie: kijk eens hoe goed wij bezig
zijn! Het is juist ook een kans voor anderen om die te
benutten.”
Karin Idema,
beleidsadviseur patiëntenvereniging De
Hart&Vaatgroep

IMPACT VERGROTEN
“Het zou heel mooi zijn als bij de criteria van de
CZ Zorgprijs staat dat je het project samen met
patiënten hebt ontwikkeld. Want uiteindelijk gaat
het om die patiënt. Verder zou er meer accent
moeten komen liggen op het delen en vergroten,
een stimulans om ermee door te gaan en het groter
te maken. Het begin van een grotere verandering.
Dat een deel van de prijs wordt bestemd voor het
project en een ander deel om het op te schalen. In
de eigen instelling, maar liever ook daarbuiten.
Want als je ervoor zorgt dat het structureel wordt
ingebed, is de impact ook groter. Dus niet alleen een
beloning voor mensen die iets moois hebben gedaan,
maar ook een stimulans om het verder te delen.”

Dianda Veldman,
directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland
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“Ideeën op
een nieuwe
manier
vormgeven”

OOG VOOR l ouderenzorg - visie Jan Hamers

Samen kwetsbare
ouderen
kwalitatief beter
helpen
Mensen worden steeds ouder en hebben
steeds langer zorg nodig. Hoe krijgen
deze kwetsbare ouderen de zorg die
ze nodig hebben op een plek die bij ze
past? En hoe zorgen we ervoor dat ze een
goede kwaliteit van leven ervaren? Dat
is in het jubileumjaar het thema van de
CZ Zorgprijs. Jan Hamers, juryvoorzitter
van de CZ Zorgprijs 2017 en hoogleraar
ouderenzorg aan de Universiteit Maastricht, schetst de ouderenzorg aan de
hand van vier stellingen.
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OOG VOOR l ouderenzorg - visie Jan Hamers

STELLING 1:

STELLING 3:

Persoonsgerichte zorg is de
verantwoordelijkheid van de
zorgorganisaties

Er moet meer geld naar
verpleeghuizen om persoonsgerichte zorg goed te organiseren

“Het stimuleren van de eigen regie, de fysieke en mentale bewegingsvrijheid en het welbevinden

“Mensen die in een verpleeghuis wonen, moeten ook zoveel mogelijk hun eigen regie houden.

van kwetsbare ouderen is een taak van alle partijen. Persoonsgerichte ouderenzorg moet zo

Dat ze bijvoorbeeld zelf hun broodbeleg kiezen en de boterham smeren en melk in de koffie

ingevuld worden dat cliënten en hun naasten zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden.

doen als ze dat willen. Niet dat dit voor ze gedaan wordt, wat op veel plaatsen zo is. Dat zijn

Ook na opname in een verpleeghuis. Daarom moet de ketenzorg rondom ouderen in de Wet

allemaal automatismen die dan gevolgd worden voor de rest van de tijd dat je er woont. Daar

langdurige zorg, maar ook het sociale aspect zoals hobby’s en sociale contacten vlekkeloos

gaat de CZ Zorgprijs nu ook over: welke ideeën hebben mensen om die zelfregie mogelijk te

geregeld zijn. En er moet gefaciliteerd worden. Naast professionele hulp hebben ouderen ook

maken? En welke aspecten in de zorg die de zelfregie beletten schaffen we af? Er hoeft niet per

een goed netwerk van mantelzorgers nodig en daarnaast mensen die de mantelzorgers af en toe

definitie meer personeel of meer geld bij om dit voor elkaar te krijgen. Dat is een misvatting.

ontlasten. Dit willen we wel in Nederland, maar dan moeten we dat eerst met elkaar mogelijk

Geld kan helpen, maar uiteindelijk staat of valt alles bij het type mensen en het leiderschap

maken. Niet door allerlei dingen over te nemen, maar door mensen echt in staat te stellen

in een organisatie. Want als je echt goed gaat kijken in organisaties, dan zie je heel mooie

om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Dit betekent dus ook ondersteuning bieden bij het

voorbeelden van organisaties die het heel goed doen terwijl ze dezelfde budgetten hebben als

organiseren van een sociaal netwerk en bespreken wie wat kan doen. Hoe kan dat netwerk van

ieder ander. Het hangt af van mensen die de zaken op een andere manier organiseren, ik noem

familie, buren en vrienden een bijdrage leveren in de zorg? Uiteraard met ondersteuning van

dat inhoudelijk leiderschap. Die met bevlogenheid sturen op sfeer en bejegening, heel basale

professionele zorgverleners, zodat alles zo goed en veilig mogelijk verloopt.”

dingen eigenlijk. In een omgeving waar medewerkers zelf dingen mogen aandragen en waar
er een dialoog plaatsvindt over ‘wat vinden wij goede zorg’ en ‘hoe zouden wij dat kunnen
organiseren’. Dit heeft alles te maken met visie en hoe je je organisatie runt. Alleen al door een

STELLING 2:

andere visie te volgen of een manager te vervangen, kun je grote stappen zetten.

Langer thuis blijven wonen doe
je in je eigen huis
“Tegenwoordig kun je pas in een zorginstelling terecht als je bij wijze van spreken bijna dood

STELLING 4:

Er zijn meer handen nodig aan
het bed

bent. Dat was vroeger wel anders. Nu stimuleren we ouderen om langer thuis te blijven wonen,
maar dan moet je de zorg thuis goed regelen. Kinderen wonen vaak niet meer in de buurt,
waardoor ouderen toch al langer hun leven zelf moeten regelen. En dan is het heel mooi dat

“Een goede mix van hart, handen en hoofd is essentieel om goede zorg te kunnen bieden. Een

zij daarin ondersteuning krijgen van zorgorganisaties die oog hebben voor hun behoeften en

groep van mensen met het hart op de goede plek, mensen die deskundig zijn en goed nadenken

levenswijze in plaats van dat ouderen zich naar een bestaand systeem moeten voegen. Dat

over dingen én mensen die heel goed met hun handen zijn. Daar moet je naar zoeken, naar die

is een heel positieve ontwikkeling. Want als je rondvraagt, is dat ook wat mensen willen. Dus

combinatie van personeel. Want de zorg is veranderd, onze eisen zijn tegenwoordig heel anders,

vanuit die optiek is het alleen maar toe te juichen. Maar wat verstaan we onder ‘thuis wonen’?

wat ook andere competenties vraagt van mensen. En dat mag je niet allemaal verwachten

Dat kan ook wonen in een veilige omgeving zijn in een aanleunwoning of een appartement in

van de mensen die nu werkzaam zijn in de zorg. Die moeten daarin geholpen worden door

een zorgcomplex. Thuis wonen wil niet per se zeggen ‘het huis waarin je al heel lang woont’.

andere en hoger opgeleide medewerkers, zodat je een goede mix krijgt. Mensen die andere

Dat moeten we echt wat ruimer zien. Het gaat erom dat je in een ‘eigen’ omgeving woont. Op

vaardigheden hebben dan de mensen die er nu al zijn. Het gaat dus niet om meer handen aan

een plek waar jij bepaalt hoe jouw leven eruitziet. En dát is het probleem wanneer je naar een

het bed, het gaat om andere handen aan het bed. Wanneer je een goede mix hebt, profiteert

zorginstelling gaat zoals een verpleeghuis. Dat mensen dát verliezen. Niet zozeer een kamer,

iedereen daarvan.”

maar veel meer de regie over je leven. Dat jíj bepaalt wanneer je opstaat, wanneer je eet en wat
je eet, dat je ’s nachts naar het toilet wilt gaan of welke activiteit je doet. Als je op jezelf woont,
ervaar je die zelfbeschikking en als je naar een zorginstelling gaat, wordt dat voor een groot deel

Nawoord redactie: de winnaar van de CZ Zorgprijs 2017 was nog niet bekend toen deze

voor jou bepaald en gedaan. En dat is niet wat mensen willen.”

jubileumuitgave van het CZ Fonds naar de drukker ging. Weten wie er in de prijzen viel? Kijk op
www.czfonds.nl.
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MVO Nederland

LEERKRACHT WORDT EEN
BEETJE VERPLEEGKUNDIGE

HET OCHTENDRITUEEL
WINT CZ ZORGPRIJS

Marten van de Wier - 1 juli 2009

Op 9 november is de jaarlijkse CZ zorgprijs uit-

EERVOLLE VERMELDING VOOR
DUURZAME ZORGKLEDING BIJ
CZ ZORGPRIJS

gereikt, die dit jaar in het teken van patiënt-

Een R&D-gelegenheidscollec-

Leerkrachten moeten beter kunnen omgaan met

gerichtheid stond. De eerste prijs van 25.000

tief van grote Nederlandse

chronisch zieke kinderen. Het Heerlense Atrium

euro ging naar ‘Het ochtendritueel’, een initi-

zorginstellingen,

Medisch Centrum helpt hen daarbij, en won de

atief van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.

brikanten en onafhankelijke

CZ-zorgprijs.
Juf Judith van basisschool De Griffel in Heerlen helpt

experts ontwikkelt momen-

In totaal deden 52 zorginstanties mee aan de

teel een voorbeeldcollectie

wedstrijd, uitgeschreven door het CZ Fonds,

van duurzame kleding voor

voor innovatieve projecten in de zorg. Hieruit

medewerkers in de zorg.

werden tien zorginstanties genomineerd. De

Het project is ontstaan uit

en en overbelasting te voor-

genomineerde projecten kwamen uit alle hoek-

het MVO Netwerk Zorg en

komen. Gezonder ook voor de

en van de gezondheidszorg, van revalidatie tot

wordt tevens begeleid door

mensen die het maken, want

dementiezorg en van intensive care tot GGZ.

IMVO-experts

MVO

de kleding wordt gemaakt

Nieuw dit jaar was de beoordeling van zowel

Nederland. Voor hun inno-

door producenten die een

een patiëntenjury als een vakjury.

vatieve inspanningen kreeg

eerlijk loon en goede arbeids-

Meer regie

de projectpartners nu al een

omstandigheden voorstaan.

De winnaar ‘Het ochtendritueel‘ helpt patiënten

‘eervolle vermelding’ bij de

En gezonder voor iedereen:

om na een beroerte weer voor zichzelf te zorgen

uitreiking van de CZ Zorg-

de mileubelasting van nieuw

Bron:

prijs op 13 november, waar-

gekozen stoffen is vele malen

Eindhovens Dagblad

voor BrabantZorg het project

lager dan de huidige mix met

had aangedragen.

katoen. Er is zelfs een variant

Circulair en inclusief

die helemaal hergebruikt kan

De kledinglijn is een voor-

worden.

beeld van ‘circulaire en in-

Deze ‘zorgzame bedrijfskle-

clusieve’ bedrijfskleding. Ge-

ding’ is uniek in de wereld,

zonder voor de mensen die

net als het internationale

het dragen, want de onder-

samenwerkingsverband dat

kleding biedt steun bij het

deze baanbrekende vernieu-

fysiek zware werk dat ver-

wing mogelijk maakt. Presen-

leegkundingen en verzorg-

tatie van deze hartverwar-

enden dagelijks doen. En er

mende collectie (nu nog in de

kunnen zelfs ‘wearables’ in

maak, foto) is op 4 december

zitten; elementen die helpen

tijdens het nationale Congres

om je houding goed te houd-

Gezonde Zorg.

diabeticus Whitney Kiers. (Annemiek Mommers) ©

door middel van op maat gemaakte oefeningen

Annemiek Mommers

van ochtendrituelen. Het werd door de jury als
een behapbaar idee gezien dat positieve ener-

In de klas van Judith Eijgelshoven klinkt zacht

gie geeft. Het loslaten van de strakke institutio-

geroezemoes. Iedereen is zelfstandig aan het

nele planning werd radicaal genoemd door de

werk. Kinderen die een groen bordje op hun tafel

jury. “We behandelden eerst enkel in groepen.

hebben staan, zijn beschikbaar voor vragen van

Dat hebben we losgelaten. De revalidant kan

de anderen. „Je moet een brief schrijven met deze

oefenen wat die persoon op dat moment nodig

woorden erin”, legt Whitney Kiers (11) uit aan een

heeft. Het geeft de patiënten echt meer regie

klasgenootje.

en mogelijkheden”, aldus de winnaar.
De patiënt centraal
De tweede prijs van 10.000 euro ging naar
het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, dat mantelzorgers hechter betrekt bij de zorg voor hun

Bron:
wijlimburg.nl
SEVAGRAM GENOMINEERD
VOOR CZ ZORGPRIJS 2015 MET
PROJECT ‘BELEVINGSGANG VAN
DE TIJD’
Sevagram is genomineerd voor de CZ Zorgprijs
2015 en neemt met hetzelfde project ‘Belevingsgang van de Tijd’ deel aan het Programma Waardigheid en Trots van het Ministerie van VWS dat
als doel heeft de kwaliteit van de verpleeghuiszorg
structureel en blijvend te verbeteren.

textielfa-

naasten. Door dit initiatief ontstaat volgens de

korte levensverwachting toch naar huis kun-

jury een vloeiende overgang tussen het zieken-

nen. De jury gaf aan het mooi te vinden dat in

huis en de thuissituatie. Het brons ging naar

dit project de patiënt en familie echt centraal

het Westfriesgasthuis in Hoorn. Hier zorgen

staan.

van

ze ervoor dat intensive-care patiënten met een

Bron:
Bron:

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

L1.nl

ZORGAWARDS: 5 NEDERLANDSE PRIJZEN OP EEN RIJ

CZ ZORGPRIJS:
DRIE LIMBURGSE KANDIDATEN

Een van de bekendste kenmerken van demen-

Drie van de 22 projecten in de gezondheidszorg

psychiater George Westermann onderzocht de

tie is het vergeten. Mensen met dementie raken

die kansmaken op de Zorgprijs 2011 van

tevredenheid onder ouders indien hun kind een

geleidelijk aan steeds meer herinneringen kwijt.

zorgverzekeraar CZ komen uit Limburg.

advies krijgt voor een behandeling in de gees-

Op een dag is er geen besef meer van de tijd. Dit

Bij radiotherapeutisch instituut Maastro Clinic

telijke gezondheidszorg.

vergeten is een pijnlijk proces, zowel voor de cliënt

in Maastricht kunnen patiënten een rode kaart

zelf als voor hun familie, vrienden, kennissen en

uitdelen voor zaken die echt niet kunnen, een

De derde Limburgse kanshebber voor de titel

andere mantelzorgers. Voor de dementerenden

gele kaart voor verbeterpunten en een groene

is het Academisch Ziekenhuis Maastricht, met

betekent het dat ze de grip op hun leven en hun

kaart voor een compliment.

een nieuwe manier om patiënten te bejegenen

omgeving kwijtraken. Dit kan grote angst, onzeker-

Ook Orbis Medisch en Zorgcentrum in Sit-

op de poliklinieken.

heid en boosheid met zich meebrengen.

tard-Geleen is genomineerd. Kinder- en jeugd-

Ook zorgverzekeraar CZ reikt een

tal experts, vervolgens kiest een vak-

telzorgers terecht voor dagopvang

en kon het plan verder tot uitwerk-

award uit, de CZ Zorgprijs. Het CZ

jury een winnaar uit. De winnaar van

en een praatje. Het doel van de

ing gebracht worden. Momenteel

Fonds wil hiermee vernieuwende

de CZ Zorgprijs krijgt 25.000 euro en

dagopvang is om beginnende de-

zijn er 23 cliënten verdeeld over 2

projecten aanjagen die gericht zijn

moet een lichte verantwoording af-

menterenden meer zelfvertrouwen

groepen die het ontmoetingscen-

op het beter aansluiten van zorg

leggen, bijvoorbeeld door aandacht

te geven zodat ze zo lang mogelijk

trum bezoeken. Volgens Karien de

bij de behoefte van patiënten, die

in het jaarverslag.

zelfstandig kunnen blijven. Verder

Vriese, leidinggevende bij ZorgSaam

de positie en inbreng van patiënt-

In 2011 won verzorg- en verpleeg-

wil het centrum mantelzorgers met

Coensdike, zou het centrum zonder

en stimuleren. Aandacht voor zorg

huis Zorgsaam Coensdike de prijs

elkaar in contact brengen, er zijn ook

de prijs wel bestaan maar veel mind-

vanuit patiëntperspectief is belang-

met hun initiatief voor een ontmoe-

activiteiten voor mantelzorgers al-

er aangekleed met materiaal en zou

rijk voor deze prijs. Van alle online

tingscentrum voor mensen met

leen. Met behulp van de prijs werd er

de uitbreiding trager zijn gegaan.

inzendingen worden er 10 genomi-

dementie. Bij Zorgsaam Coensdike

activiteitenmateriaal

neerd door het CZ Fonds en een aan-

kunnen zowel cliënten als hun man-

konden uitstapjes gepland worden

aangeschaft,

OOG VOOR l de toekomst

Elk jaar richt de CZ Zorgprijs zich op een actueel thema in de zorg.
Zijn er ontwikkelingen die de komende jaren speciale aandacht
vragen? Met andere woorden: wat zijn mogelijk toekomstige
zorgthema’s voor de CZ Zorgprijs?

Karin Idema,

Martin Bos,

Dianda Veldman,

Baziel van Engelen,

beleidsadviseur

lid Ledenraad CZ

directeur-bestuurder

neuroloog Radboudumc

patiëntenvereniging

Patiëntenfederatie

De Hart&Vaatgroep

Nederland

Naasten in beeld

Ouderenzorg

Mens- en persoonsgerichte zorg

Kunstenaars betrekken

“In de zorg gaat er veel aandacht uit naar de zieke;

“Het thema van dit jaar vind ik heel goed gekozen.

“De grootste uitdaging voor de zorg in de toekomst

“Ik zie vooral een andere benadering van hoe je

de naasten zijn nauwelijks in beeld. Denk aan de

Daar mag het CZ Fonds zich de komende jaren

is het bieden van mensgerichte zorg. Dit betekent

de thema’s kunt formuleren. Dat je de komende

partner, de kinderen, de ouders en de broertjes en

ook voor inzetten. Denk aan dementie, hoewel CZ

inspelen op de behoefte van de patiënt en daar

jaren thema’s neerzet die het resultaat zijn van

zusjes. En eigenlijk draagt deze groep de zwaarste

daar al veel aandacht voor vraagt. Ook vind ik dat

de zorg omheen organiseren. Een mooi voorbeeld

interacties tussen patiënten, artsen, kunstenaars,

last en die valt ook vaak uit. Voor ons is dit een

bewoners in verpleeghuizen recht hebben op een

hiervan is een inzending van twee jaar geleden:

wetenschappers en filosofen. Dan heb je een groep

belangrijk onderwerp, ook richting de zorgverlener.”

menswaardiger bestaan. Er zijn goede verzorgings-

ziekenhuisapparatuur thuis plaatsen, zodat mensen

bij elkaar die op totaal verschillende manieren naar

en verpleeghuizen, maar er zijn er helaas ook waar

in hun eigen omgeving kunnen sterven.

de zorg kijkt, die buiten de orde kan denken. Je kunt

Stressmanagement

het niet zo goed gaat. Laten we daar vooral wat aan

Van oudsher is de zorg georganiseerd zoals het voor

elkaar een beetje uit evenwicht brengen, waardoor

“Mensen die een chronische ziekte hebben, moeten

doen. Zo is de vergrijzing een thema dat de komende

de organisatie of instelling handig is en niet voor de

je heel goed gaat nadenken. Zo kun je tot thema’s

hiermee leren omgaan. Maar als je bijvoorbeeld een

jaren steeds meer uitdagingen laat zien. Iedereen

patiënt. Het CZ Fonds zou initiatieven voor mens- en

komen waarmee CZ het verschil kan maken.”

hartinfarct hebt gehad, is je bloeddruk alleen niet

heeft dit kunnen zien aankomen, maar preventie is

persoonsgerichte zorg kunnen stimuleren. Waarin

het belangrijkste. Wat doet het met je als mens?

van niemand.”

de focus ligt op kwaliteit van leven in plaats van op
kwaliteit van zorg.”

Vaak ben je angstig, wat een nadelig effect heeft
op het stressniveau. Hoe krijg je weer balans in je

Langer thuis blijven wonen

leven? Als we mensen hiermee helpen, daalt het

“De volkshuisvesting staat misschien een beetje

stressniveau en is er een betere kwaliteit van leven.

ver af van het CZ Fonds, maar kijk eens naar alle

Ervaringsdeskundigen, mensen die zelf ook kampen

huizen zoals ze nog steeds worden gebouwd. Die

met een hart- of vaatziekte, geven trainingen aan

zijn helemaal niet gericht op mensen die straks wat

patiënten. Dit werkt heel positief, je begrijpt elkaar

moeilijker ter been zijn. En dan denk ik: waar zijn

beter. Om bij zorgthema’s als stressmanagement

we mee bezig? Iedereen moet langer zelfstandig

Colofon

ervaringsdeskundigen te betrekken, vinden wij als

thuis blijven wonen, maak de woningen dan ook

Dit is een publicatie van CZ Fonds

patiëntenorganisatie heel belangrijk.”

levensloopbestendig.”
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“Het is heel
belangrijk
dat mooie
innovaties
niet in
schoonheid
sterven”
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