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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Onze vrijwilligers zijn onmisbaar

voor onze bewoners!

Wij vinden het fijn om de lezers van 
ons blad Wegwijs mee te nemen in 
de thema’s – ook wel speerpunten 
genoemd – die belangrijk zijn voor 
Bethanië.  

Eerder hebben wij u geïnformeerd 
over bijvoorbeeld de thema’s “gezond 
en wel” en “boeien en verbinden”. In 
deze Wegwijs brengen we een volgend 
speerpunt aan de orde: “vakmanschap 
en eigenaarschap”. 

Binnen de vastgestelde kwaliteitskaders 
zetten wij ons in om onze bewoners 
zo goed mogelijk te ondersteunen. In 
Bethanië staat het methodisch werken 
centraal.
Uit de vele bedankjes en positieve 
waarderingen blijkt dat de zorg 
door onze zorgprofessionals zeer 
gewaardeerd wordt. Met zorg bedoel 
ik het “totaalpakket” dat we mogen 
bieden. Bijvoorbeeld de zorg van onze 
huishoudelijke medewerkers en die 
van de collega’s uit de linnenkamer, de 
horeca en van de zorgmedewerkers. 
Deze zorg mogen we zowel in de 
thuiszorg als binnen de muren van 
Wicherumloo en Bethanië Ede bieden. 
We richten onze onderlinge 
samenwerking dusdanig in, dat we 
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Willy de Groot - van Saane

verbonden en dienstbaar goede zorg bieden 
aan mensen die daarop een beroep doen. Dit 
betekent dat we in horizontale gelaagdheid 
werken, met als uiteindelijk doel in samenhang 
met elkaar te werken. Het traject van de 
organisatieontwikkeling dat in 2020 gestart 
is en hieraan ten grondslag ligt, inspireert ons 
ook dit jaar. Dankbaar ben ik dat we dit alles 
niet in eigen kracht hoeven te doen, maar dat 
we ons (verticaal) afhankelijk weten van onze 
God. Vanuit Zijn liefde mogen we ons elke 
dag opnieuw laten inspireren om ons werk te 
mogen doen. 

Bij vakmanschap en eigenaarschap hoort 
deskundigheidsbevordering; dit is en zal altijd 
een belangrijk speerpunt blijven en daarom 
onderdeel uitmaken van de kwaliteitsplannen. 
Bethanië is een lerende organisatie, waar 
kennis delen, feedback geven, reflecteren en 
verbeteren hoog in het vaandel staan.

In deze Wegwijs leest u de persoonlijke 
ervaringen van een aantal van onze collega’s 
en onze externe adviseur, Leo van Hoorn. 

Heel blij zijn we met de inzet van onze 
vrijwilligers; zij vormen een belangrijk onderdeel 
van ons “totaalpakket”! Van fiets-vrijwilliger 
tot avond-driedaagse-vrijwilliger en álle 
vrijwilligersactiviteiten die gedaan worden; onze 
vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze bewoners!

De komende maanden bereiden we ons 
voor op een nieuw kwaliteitsplan voor onze 
organisatie. Daar zullen nieuwe speerpunten 
naar voren komen.  

We hebben terdege rekening te houden 
met de uitdaging waar de hele zorgsector 
voor staat. Die uitdaging zit in het blijven 
werken aan kwaliteit, de toegankelijkheid 
en betaalbaarheid van de zorg, ook op de 
lange termijn. Uiteraard speelt ook de huidige 
personeelskrapte daarbij een belangrijke rol. 
Met de inzet van alle collega’s, vrijwilligers en 
onze betrokken familieleden heb ik daar alle 
vertrouwen in! 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



De Heere is bij mij, te midden van wie mij helpen.               
Psalm 118 : 7a

De Heere is onder mijn helpers
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In een ziekenhuis stond deze 
tekst op de muur van de kamer 
waarin de operatiepatiënten onder 
narcose werden gebracht. Het 
bed werd zo neergezet dat zij deze 
tekst op die muur konden lezen. 
Met deze tekstwoorden mochten 
zij in ‘slaap’ vallen. Dat is heel 
mooi.

We kunnen tegen een operatie 
opzien. Hoe zal het gaan? Al 
wordt er wel eens gesproken 
van ‘een kleine operatie’, toch 
zijn ook aan een kleine operatie 
risico’s verbonden. Er kunnen 
immers fouten worden gemaakt. 
Onze helpers zijn mensen die 
kunnen falen. Daarom moeten 
wij niet al ons vertrouwen op hen 
stellen. Met onze beste helpers 
kunnen wij toch nog teleurgesteld 
uitkomen. Het gaat erom dat wij 
ons vertrouwen op de Heere zullen 
stellen. Het is heel belangrijk dat 
de Heere bij mij is, te midden van 
wie mij helpen. Als de Heere echt 
bij mij is, terwijl ik de operatie 
moet ondergaan, kan ik gerust 
zijn. In vertrouwen mag ik mij aan 
Hem overgeven. 

Bij alle moeilijkheden die er zijn, 
hebben wij allereerst de Heere 
nodig. Hem kunnen wij echt niet 
missen. Hij is onze Helper in al 
onze noden en zorgen. Maar dat 
betekent niet dat wij naar geen 
andere helpers om hoeven te 
zien. De Heere wil juist van hen 
gebruik maken om ons te helpen. 
Natuurlijk kan de Heere het 

ook zonder hen doen. Hij is een 
almachtige God, Die wonderen 
doet en Hij is echt niet van ons 
mensen afhankelijk. 

Maar Gods gewone wijze van 
werken is om van mensen 
gebruik te maken, die Hij 
bekwaamheid schenkt om een 
goede hulpverlener te zijn. En 
niet alleen christenen kunnen 
goede hulpverleners zijn, ook 
niet-christenen kunnen zeer 
bekwame helpers zijn. De Heere 
kan van iedereen gebruik maken 
om ons te helpen. Een christelijke 
hulpverlener geeft ons vaak wat 
meer vertrouwen, daar hij zijn 
werk in afhankelijkheid van God 
doet. Maar wij kunnen en mogen 
ook geholpen worden door andere 
hulpverleners. Het gaat er ten 
diepste om dat de Heere bij mij is 
onder hen die mij helpen.

Het kan voor ons wel eens moeilijk 
zijn om hulp te aanvaarden, 
daar wij ons het liefst zelf willen 
redden. Wij moeten leren om 
geholpen te worden. Daar moeten 
wij ons niet voor schamen. Wacht 
niet te lang met het zoeken naar 
hulp. De problemen en zorgen 
worden vaak alleen maar groter 
en wij dreigen erin te verdrinken. 

Maar ondanks alle goede 
hulpverlening die er is, moet ons 
vertrouwen op de Heere gevestigd 
zijn. De Heere moet werkelijk 
bij ons zijn onder de helpers. 
En dat wil Hij ook doen. Dat ligt 
al in Zijn Naam uitgedrukt. Zijn 
Naam betekent dat Hij erbij is 
in Zijn trouw. Hij is bij mij als de 
trouwe Verbondsgod. Hij geeft 
redding. Hij laat mij niet los in 
de beproevingen. Hij leidt mij 
erdoorheen en zorgt voor een 
goede uitkomst. In dat vertrouwen 
mag ik verder leven. Ik mag de 
Heere danken voor allen die mij 
helpen op mijn levensweg. De 
Heere heeft hen op mijn pad 
gebracht. In dankbaarheid mag ik 
deze hulp aanvaarden. En terwijl 
ik zelf geholpen word, mag ik ook 
weer anderen helpen. 

Zo kunnen wij elkaar voorthelpen. 
En het mooiste is, dat de Heere 
daarbij Zelf aanwezig wil zijn. 
Als de Heere maar bij mij is bij 
alle hulp die ik krijg en zelf ook 
mag geven, zal ik gezegend 
door het leven mogen gaan. Met 
vertrouwen op de Heere reis ik 
welgemoed door deze wereld met 
al haar moeiten en zorgen en zal 
ik eenmaal door Gods genade 
behouden aankomen.

        D.C. Floor

Het gaat erom dat 
wij ons vertrouwen 
op de Heere zullen 

stellen.



Vakmanschap en 
eigenaarschap 

op De Bosrand van Bethanië
Mijn naam is Klara Bos, ik ben teamleider zorg bij Bethanië op de somatische / 

psychogeriatrische afdeling De Bosrand en alweer 23 jaar werkzaam in Bethanië. Al op 
mijn vijftiende (in 1999) ben ik in Bethanië gaan werken als weekendhulp in de keuken. 

Op datzelfde moment begon ik aan de opleiding tot verzorgende-IG. In 2003 mocht ik mijn 
diploma halen en kreeg ik een baan aangeboden als verzorgende-IG in Bethanië.  

9
wegwijs

Vanaf 2007 mocht ik de functie van meewerkend 
coördinator zorg gaan helpen opzetten en uiteindelijk 
ook vervullen. Dit was voor mij een mooie nieuwe 
uitdaging, die ik aanvulde met een opleiding tot 
verpleegkundige. Tot afgelopen januari ben ik 
meewerkend leidinggevende geweest en werkte ik 
ook vier uur per week mee als verpleegkundige in de 
zorg. Doordat mijn functie in de afgelopen maanden 
wijzigde, heb ik het besluit genomen om te stoppen 
met mijn werkzaamheden als verpleegkundige 
‘aan het bed’. Dit helpt mij in mijn rolduidelijkheid 
als leidinggevende. Vanaf 1 september jongstleden 
is mijn functie gewijzigd in teamleider zorg. Ik 
mag leiding geven aan een enthousiast team van 
ongeveer veertig collega’s. Een van de speerpunten 
van ons strategisch beleidsplan is vakmanschap en 
eigenaarschap. De redactie van Wegwijs heeft mij 
gevraagd om te schrijven over hoe wij op De Bosrand 
hieraan vormgeven, ook omdat dit het thema van 
deze editie van Wegwijs is. 

Hoe werken wij op De Bosrand en in Bethanië aan 
vakmanschap en eigenaarschap?

Het is en blijft ons uitgangspunt dat onze 
bewoners zoveel mogelijk zelf de eigen regie 
bepalen. Dit vraagt een voortdurende aandacht en 

bewustwording van keuzes, want iedere bewoner 
is weer anders. Daarom krijgen de collega’s, 
met ondersteuning van vrijwilligers, veel ruimte 
en eigen verantwoordelijkheid om die bewuste 
keuzes te maken. En ook om creatieve oplossingen 
aan te dragen en, in overleg met de bewoner 
zelf, beslissingen te nemen. Dit vraagt de nodige 
deskundigheid van de medewerkers. De collega’s zijn 
zich daarom ook telkens bewust van hun handelen, 
en voeren waar nodig het professionele gesprek 
met elkaar over de zorg aan de hen toevertrouwde 
bewoners. Ook is er telkens overleg tussen de 
verschillende teams.

Net zoals bij andere zorgafdelingen in Bethanië zijn 
er op De Bosrand verschillende collega’s die een 
aandachtsgebied hebben. Daarbij kunt u denken 
aan wondzorg, kwaliteit, Parkinson, incontinentie 
et cetera. Deze collega’s zijn op de afdeling, maar 
ook elders in Bethanië, het aanspreekpunt op hun 
aandachtsgebied. Zij kijken en denken mee en 
coachen hierin andere collega’s. Zij dragen er ook 
zorg voor dat ze de nieuwste ontwikkelingen op hun 
aandachtsgebied blijvend volgen en die onder de 
aandacht brengen bij de verschillende teams.

Op De Bosrand hebben we afgelopen acht maanden 

een kwaliteitsverbeteringstraject opgezet, in 
samenwerking met een externe coach. Tijdens dit 
traject hebben we ook ruim aandacht gegeven aan 
het onderwerp eigenaarschap. Welk aandeel heb ik 
als persoon als het gaat om kwaliteitsverbetering? 
was daarbij de leidende vraag. Maar ook: hoe laten 
we onze bewoners zoveel mogelijk eigen regie 
bepalen en hoe kunnen wij daar op een professionele 
manier op inspelen? De teamleden hebben zelf 
nagedacht over wat er daarvoor moet gebeuren 
en welke afspraken daarvoor nodig zijn. Dit zorgt 
ervoor dat de kwaliteitsverbeteringen door het 
hele team gedragen worden en een ieder er zich 
verantwoordelijk voor voelt. 

In ons team staan de volgende zaken dan ook hoog in 
het vaandel: kennis delen, feedback geven, reflecteren 
en verbeteren. Met name het methodisch werken 
met behulp van de PDCA-cyclus is belangrijk. Tijdens 
onze team-overleggen wordt hier telkens ruimte voor 
gegeven. Naast dat we delen wat beter kan, staan we 
ook stil bij wat goed gaat en welke successen er zijn 
behaald. Wij zijn ervan overtuigd dat we successen 
ook moeten vieren. We willen vasthouden en borgen 
wat we goed doen en verbeteren wat verbetering 
behoeft. Door hier steeds voor open te blijven staan, 
kunnen we samen verder groeien.

Als teamleider stimuleer ik de collega’s om vanuit 
hun professionele verantwoordelijkheid hun werk 
te doen. Waar nodig zorg ik voor de omlijsting 
daarvan door het opstellen van duidelijke richtlijnen, 
werkwijzen en procedures. Wat ik hierin ook 
belangrijk vind is om de collega’s hierin ruimte 
en vertrouwen te geven. Dit vraagt van mij wel 
dat ik kan loslaten. Een terugkerende spreuk is 
dan ook: “Fouten maken mag, mits je er wat van 
leert”. Door iedere collega te helpen om optimaal 
gebruik te maken van zijn of haar talenten, zien we 
dat veranderingen tot stand komen en collega’s 
kansen aangrijpen om verder te groeien. Het is 
mooi om te zien hoe iedere collega hiervan groeit, 
en we zodoende als team ook groeien. Collega’s 
nemen steeds meer verantwoordelijkheid en 
gaan uit zichzelf op een open en creatieve manier 
nadenken hoe ze tot oplossingen kunnen komen bij 
knelpunten.

Deskundigheidsbevordering is een belangrijk 
speerpunt en zal dat ook altijd blijven. En als 
teamleider heb ik hier zeker een belangrijke 
voorbeeldfunctie in, dit ben ik me zeer bewust. Ik 
vind het ook fijn om deze voorbeeldfunctie te mogen 
hebben om vanuit die positie verder te bouwen met 
het team aan vakmanschap en eigenaarschap.



OP DE KOFFIE BIJ

Pauline den Toom-Roeleveld (1967) is van oorsprong een ‘Zeeuws meisje’, maar heeft lange tijd 
in Zuid-Limburg gewoond voordat ze uiteindelijk in Ede belandde. Dat is echter niet de reden 
waarom ik bij haar op de koffie kom. In de afgelopen jaren heeft de redactie van Wegwijs de 

schijnwerpers gericht op veel verschillende afdelingen en functies in Bethanië, maar daarbij is 
nog niet eerder de coördinator opleidingen aan bod geweest. Daarom bevraag ik Pauline naar 

haar specifieke werkveld en komen daarbij natuurlijk ook haar verhuizingen ter sprake.

Coördinator opleidingen Pauline den Toom-Roeleveld 

`Blijvend leren is
erg belangrijk'

(door: Silvester van der Pol)

SINDS WANNEER BEN JE COÖRDINATOR 
OPLEIDINGEN?
Ik doe dit werk nu een kleine drie jaar, bijna net zolang 
als ik in Ede woon. Daarvoor heb ik met man en zoon 
in Limburg gewoond, maar oorspronkelijk kom ik uit 
Middelburg.

DAT ZIJN DRIE HEEL VERSCHILLENDE 
WOONPLAATSEN.
Ik vertrok op mijn tweeëntwintigste uit Middelburg om 
in Den Haag de inservice A-opleiding in het Bronovo-
ziekenhuis te gaan doen. In 1995 verhuisde ik naar 
Londen, omdat ik daar de verkorte opleiding voor 
verloskundige kon volgen. Daarna heb ik acht jaar als 
verloskundige gewerkt in Londen en Den Haag. In 2003 
ben ik getrouwd met Bram en vanwege zijn toenmalig 
werk bij het vliegveld in Maastricht besloten we dat het 
Limburg moest worden en verhuisde ik naar het zuiden, 
waar voor mij immers ook genoeg werk was. 

ZUID-LIMBURG IS ZO ANDERS, KON JE DAAR WEL 
AARDEN?
(lachend) Ik voelde me in Limburg soms meer een 
buitenlander dan in Londen! Maar toch wende het wel 
en ik heb er altijd met plezier gewerkt en gewoond. 
De reden dat we in 2019 in Ede gingen wonen, is 
onze zoon Jonathan (van nu 13) die een bijzondere 

hulpvraag heeft. De keuze voor passend, christelijk 
onderwijs voor hem erg beperkt. Wat ook meespeelde 
was dat er inmiddels meer familie in Midden-
Nederland was neergestreken en dat mijn eigen vader 
hier alweer sinds 2016 in Bethanië woont. 

WAT HOUDT JOUW WERK ZOAL IN?
Ik ben verantwoordelijk voor alles wat met 
opleidingen heeft te maken. Om je een idee te 
geven: ik regel de verschillende stages voor 
studenten van ROC’s en hogescholen, en daarnaast 
ook alle interne opleidingen en cursussen. Samen 
met Erlinde van P&O vragen we subsidies aan 
en werk ik mee aan diverse projecten, zoals 
onlangs ‘De medewerkersreis’, waarin er aandacht 
was voor aantrekkelijk werkgeverschap voor 
verpleegkundigen. We hebben als afsluiting van dit 
project een symposium gehouden, met onder andere 
een lezing over dementie door een psycholoog, 
en workshoprondes verzorgd door collega-
verpleegkundigen met een aandachtsgebied waarin 
kennis en expertise werd gedeeld met collega’s. Dit 
laatste past trouwens ook goed in het thema van deze 
Wegwijs: vakmanschap en eigenaarschap.  

Nog een mooi voorbeeld van vakmanschap en 
eigenaarschap is de VVAR, de Verzorgende en 
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Verpleegkundigen Advies Raad, waar ik ook deel 
van mag uitmaken. De VVAR heeft bijvoorbeeld 
meegedacht in het advies om verzorgenden 
de mogelijkheid te bieden om de specialisatie-
opleiding voor GVP te gaan volgen. GVP betekent 
Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. De 
VVAR vindt het belangrijk dat er uiteindelijk een team 
van dementie-experts in huis komt. 

KUN JE IETS VERTELLEN OVER HET LEERKLIMAAT?
Bethanië wil graag een lerende organisatie zijn. 
Daarin past een cultuur van vertrouwen, trots en 
plezier. Het blijvend leren is erg belangrijk. Zowel voor 
de organisatie als voor de medewerkers. Een klein 
voorbeeld: kort geleden is het skillslab geopend.  
Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen hun 
vaardigheden binnenshuis bijna 24/7 oefenen!  Nog 
maar kort geleden zijn alle medewerkers in de 
huishouding (thuiszorg) geschoold in het gebruik 
van het ECD, het elektronische cliënten dossier. 
Juist omdat zij vaak enkele uren achtereen in het 
appartement van een zorgvrager zijn, kunnen hun 
bevindingen er toe doen. Zij zien en horen veel meer 
dan een gemiddelde verpleegkundige, die immers 
veel kortere contacten heeft met een individuele 
zorgvrager.  Hoe mooi dat ze hun observaties nu 
kwijt kunnen in het ECD.  

JE WERKT OOK ALS VERPLEEG KUNDIGE OP DE 
BOSRAND. WAAROM DEZE COMBINATIE?
Door samen met mijn collega’s van De Bosrand ‘op 
de werkvloer’ te staan ervaar ik zelf wat er speelt 
in de praktijk van de zorg. Daardoor heb ik een 
soort brugfunctie: als coördinator help ik mee om 
te organiseren dat de zorg zich verder in de goede 
richting ontwikkelt, en als verpleegkundige merk ik 
hoe het in de praktijk gaat. Ik zorg er bijvoorbeeld 
niet alleen voor dat een stagiaire een plek in Bethanië 
krijgt, maar ik werk ‘met de handen aan het bed’ ook 
gewoon naast zo iemand.

HOE IS HET OM JE EIGEN VADER HIER TE HEBBEN 
WONEN?
Het maakt het wel bijzonder allemaal.  De ene 
keer kom je Bethanië binnen als zorgprofessional, 
de andere keer voor opleidingen en dan weer als 
dochter van je vader. Dat zijn heel wat verschillende 
petten. Ik loop geregeld in een pauze of na werktijd 
even bij mijn vader binnen. Of mijn moeder, die trouw 
elke dag mijn vader bezoekt, stapt de lift uit waar 
ik in wil stappen. Ik ervaar het als een zegen om zo 
van dichtbij de goede zorg die mijn vader en (naar 
mijn overtuiging) alle zorgvragers binnen Bethanië 
ontvangen, te mogen ervaren en hier in mijn werk 
een steentje aan bij te dragen.



EERST MAAR EVEN WAT PERSONALIA EN 
WETENSWAARDIGHEDEN
Heel in het kort: ik ben vierentwintig jaar getrouwd. 
We hebben drie zoons: nu tussen de dertien en twintig 
jaar. Mijn man werkt elders op regioniveau in de 
huisartsenzorg. Ik ben nu zestien jaar praktijkhouder in 
Wekerom en werk drie dagen per week als uitvoerend 
arts. Daarnaast gaat er meer dan een hele dag op aan 
administratie en ben ik ruim vijf uur per week bezig 
met mijn bestuursfunctie van de netwerkorganisatie 
Huisartsen Gelderse Vallei en heb ik om de veertien 
dagen weekenddienst op de huisartsenpost van het 
ziekenhuis in Ede. 

DAT KLINKT ALS HEEL VEEL WERK
Dat klopt. Vanwege vakanties kampten we deze zomer 
met serieuze personele onderbezetting waardoor ik 
weken van zestig à zeventig uur maakte. Normaliter is 
dat ruim vijftig uur. Dat heeft ook te maken met onze 
keuze om elke patiënt niet de voorgeschreven tien 
minuten consult te geven, maar vijftien, ook al wordt 
die uitbreiding niet vergoed door de zorgverzekeraars. 
 
JE BENT OOK DE HUISARTS VOOR WICHERUMLOO
Op papier: ja, maar in praktijk alleen voor een 
aantal patiënten met een lage zorgzwaarte. Toen 
Wicherumloo in 2015 opende en mij werd gevraagd 

om daar huisartsenzorg te verlenen, bedacht ik al snel 
dat ik geen specialist ouderengeneeskunde ben. En 
je moet geen twee kapiteins op een schip hebben. 
Daarom heeft mijn collega dokter Touma, samen met 
physician assistant Vendeville, nu het grootste gedeelte 
van de bewoners van Wicherumloo als patiënt. 

BENADER JE OUDEREN ANDERS DAN JONGERE 
PATIËNTEN?
In principe maak ik daar geen onderscheid in. Het 
verschil zit eerder in wat de klachten zijn. Als een 
jongere komt met bijvoorbeeld een gebroken arm 
kijk ik alleen daar naar. Maar bij ouderen moet je 
breder kijken en de hele persoon meenemen. Een 
verschil is wel dat de huisarts vroeger op een voetstuk 
stond en veel stelliger kon zijn. Nu werken we veel 
meer op basis van het meenemen van de patiënt in 
de verschillende mogelijkheden en keuzes na een 
diagnose. Dat zijn ouderen niet zo gewend.

IS HET FINGERSPITZENGEFÜHL BELANGRIJK?
Wij noemen dat het pluis of niet-pluisgevoel. En 
ja, dat is heel belangrijk. Dat leer je niet vanuit de 
boeken, maar grotendeels door ervaring. Het is het 
verschil tussen geneeskunde en geneeskunst. Kunde 
komt voort uit studie, kunst niet. Ik probeer altijd een 
verbinding te maken met een patiënt, de persoon 

INTERVIEW MET HUISARTS WEKEROM MIRJAM HOLLEMANS

Eerlijk is eerlijk. Een interview met een huisarts had natuurlijk beter gepast bij het vorige thema 

van Wegwijs: ‘gezond en wel’. Maar toen kozen we ervoor om een van de collega’s daar te bevragen 

over haar werkervaringen. Dus eigenlijk iets te laat, maar dan nu toch aandacht en ruimte voor de 

persoon en het werk van de Wekeromse huisarts van Wicherumloo: Mirjam Hollemans (1976). Aardig 

detail: nog niet eerder zat uw verslaggever zo lang en tegelijkertijd zo ontspannen in de spreekkamer 

van een arts. Al spraken we wel degelijk over zaken als leven en dood, inclusief zijpaadjes als 

overheidsbeleid en zorgverzekeraars. 

‘ER IS VERSCHIL TUSSEN  

geneeskunde en 
geneeskunst'
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te zien, en vandaaruit vragen te 
gaan stellen. 

ER IS VEEL TE DOEN OM DE 
ZORG TEGENWOORDIG
Veel heeft te maken met hoe we 
deze zaken willen bekostigen. Ik 
vind dat er vanuit overheidswege 
te weinig wordt nagedacht over de 
lange termijn. Toen het geld op was 
moesten ouderen langer thuis blijven 
wonen. Maar straks zitten we weer 
met een tekort aan verpleeghuizen. 
Veel beleid wordt vooral financieel 
gestuurd, met alle gevolgen van dien. 
Zoals dat steeds meer mensen zelf 
hun zorg moeten gaan betalen en dat 
niet goed kunnen. Dat gaat me wel 
aan het hart.

EN DAN IS ER OOK NOG 
DE DISCUSSIE OVER HET 
EINDELOOS REKKEN VAN HET 
LEVENSEINDE
Ja, maar toch is er daarin al veel 
veranderd. Als iemand oud is en 
sterk achteruit is gegaan, vragen 

we aan de persoon zelf wat hij 
nog zou willen en wat voor hem 
van waarde is. De wens van de 
patiënt is belangrijk, niet wat er 
allemaal kan of zou moeten. De 
tijd van het stelselmatig eindeloos 
doorgaan met iemand kunstmatig 
in het leven houden ligt al een tijdje 
achter ons.

HOE WORDT ER IN WEKEROM 
AANGEKEKEN TEGEN DEZE 
ZAKEN?
Dat is per patiënt verschillend. 
Soms wil iemand vanuit zijn 
geloof nog graag tot een bekering 
komen voordat het einde komt. 
Over het algemeen merk ik dat 
Wekerommers op een reële manier 
in het leven staan, met de voeten 
op de grond. Dat vind ik wel mooi. 

SPEELT HET GELOOF OOK EEN 
ROL IN DE PRAKTIJK?
Jazeker. Ik ben niet alleen op 
zondag christen. Soms bid ik 
persoonlijk voor een patiënt en 

heb ik als christen ook moeite 
met euthanasie. Wel merk ik dat 
ik steeds milder word naarmate 
ik veel mensen heb zien sterven. 
Bij ernstig lijden, bid ik om 
verlossing. Op zo’n moment ben 
je niet meer bezig met stellige 
keuzes of principes, omdat je 
merkt dat niet alles zwart of wit 
is. Er is geen gemakkelijke uitweg 
voor je verantwoordelijkheden als 
arts. 

IS ER TER AFSLUITING NOG IETS 
AARDIGS TE VERTELLEN?
Soms vertoont een oudere 
met geheugenproblemen licht-
grensoverschrijdend gedrag. 
Dan komt de ondeugd weer een 
beetje terug. Zo had ik ooit een 
oude man die aan het einde van 
een gesprek met pretoogjes zei: 
‘Ik wil met jou wel een robbertje 
vechten.’ Dat was zijn manier om 
te zeggen: ik mag jou wel. Dat 
vind ik leuk, want ik hou zelf ook 
wel van een grapje. 



DE HOBBY VAN SANNE VELDHUIZEN (door: Silvester van der Pol)

Sanne Veldhuizen (1995) werkt sinds vier jaar als medewerkster welzijn in Bethanië en sinds 

kort ook in Wicherumloo. Om die reden is ze voor veel bewoners een bekend gezicht geworden. 

Daarnaast werkt ze ook nog een dag als pedagogisch medewerkster in de christelijke buitenschoolse 

opvang BSO Koalah. Toen wij Sanne vroegen of we haar mochten bevragen over haar hobby, vroeg 

ze direct: ‘Welke?’ Sanne is namelijk iemand met meerdere hobby’s. Naast acrogym (een combinatie 

van acrobatiek en gymnastiek) houdt ze ook van tekenen en speelt ze piano. De meeste vrije tijd gaat 

echter op aan acrogym, waarvoor ze wel drie avonden in de week in de gymzaal is te vinden. 

VERTEL EERST IETS OVER JEZELF
Ik ben geboren in Ede, waar ik sinds afgelopen 
december op mijzelf woon. Ik heb een heel fijne jeugd 
gehad in een gezin met vader, moeder en een oudere 
broer. Moeder was altijd thuis voor ons en we deden 
als gezin vaak leuke dingen met elkaar. Na de havo 
heb ik even geroken aan de pabo, de opleiding voor 
basisonderwijs, maar dat bleek toch niets voor mij 
te zijn. De rest van dat schooljaar heb ik afgemaakt 
op de Evangelische Hogeschool, waar ik vooral 
veel heb geleerd op het gebied van persoonlijke en 
geloofsontwikkeling. Daarna heb ik in vier jaar de SPH 
gedaan, de hbo-opleiding die nu Social Work heet. 

HAD HET WERKEN MET OUDEREN TOEN AL JE 
VOORKEUR?
Nee, ik had er nooit over nagedacht om met ouderen 
te gaan werken. In mijn opleiding was er ook 
helemaal geen aandacht voor deze doelgroep. Dat 
vind ik echt een gemiste kans! Ik heb lange tijd het 
vooroordeel gehad dat het werken met ouderen saai 
is, maar toen ik mij er meer in ben gaan verdiepen 
en meer met de doelgroep in aanmerking kwam, 
veranderde dat beeld. In het begin moest ik nog wel 
erg wennen, ik nam de kennis van mijn opleiding 
mee. Het werken met deze doelgroep moest ik in 
de praktijk leren. Inmiddels vind ik het werken met 

ouderen razend interessant. Ik ervaar veel vrijheid 
van handelen en ook is het fijn dat er best wat 
creativiteit bij komt kijken als het gaat om de vraag: 
hoe kan ik het beste inspelen op de welzijnsvraag van 
deze cliënt?  

WAT IS ACROGYM?
Dat is een combinatie van turnen, dansen en 
acrobatiek. Een belangrijk verschil is dat je acrogym 
in kleine teams van twee of drie deelnemers 
beoefent. Op muziek worden diverse elementen 
uitgevoerd, die je deels los van elkaar en deels 
met elkaar vormgeeft. De deelnemers gaan 
bijvoorbeeld op elkaars benen of schouders staan. 
Allerlei verschillende vormen van handstanden en 
hoeksteunen komen aan bod. De acrogymmers 
klimmen daarbij vaak op elkaar of gooien de ander de 
lucht in voor bijvoorbeeld een salto. Alle elementen 
worden met elkaar verbonden door dans. 

WANNEER BEN JE HIERMEE BEGONNEN?
Ik was als jong meisje altijd al een aapje dat overal 
direct in klom. Daarom zat ik toen al op turnen. Op 
een keer ging ik mee met een klasgenootje die op 
acrogym zat. Dat vond ik ook wel wat en sindsdien, 
vanaf mijn elfde, beoefen ik deze sport al. Momenteel 
geef ik vooral training aan anderen.

''Ik was als jong meisje 
al een aapje''
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HOEVEEL TIJD BESTEED JE HIERAAN?
Ik sta drie avonden in de week op de mat en geef 
dan samen met een andere trainster in totaal 
zes uur per week trainingen. Zelf train ik nog 
drie uur op een andere avond. Voor mijn eigen 
niveaubeoefening kan ik terecht in een turnhal, 
met als voordeel dat daar een speciale zachte 
en verende vloer ligt, die nodig is voor acrogym. 
Hiernaast ben ik nog druk met allerlei regeldingen 
en wedstrijden eromheen, dus ben ik hiermee ook 
vaak op de zaterdagen bezet.

HET LIJKT MIJ TYPISCH EEN MEISJESSPORT, 
KLOPT DAT?
Nee dat niet, maar het zijn wel vooral meiden die 
het doen. Toch zitten er tussen de zestig leden van 
acrogym van DOK in Ede ook twee jongens, die 
net als ik twintigers zijn. Daar maak ik trouwens 
dankbaar gebruik van, want bij hen beiden kan ik 
ook een keer bovenpartner zijn. Bij elk element 
van acrogym ben je namelijk of onder- of boven-
partner, waarbij de onderpartner groot en sterk 
genoeg moet zijn om de bovenpartner te kunnen 
dragen. Vanaf het begin moest ik al meteen 
onderpartner zijn, omdat ik langer was dan veel 
anderen. 

JE HEBT NOG MEER HOBBY’S?
Ja, ik vind tekenen ook leuk, al heb ik daar 
nooit les in gehad. Gewoon door het maar te 
gaan doen kom ik uiteindelijk tot een bepaald 
resultaat. Sanne laat een aantal indrukwekkende 
tekeningen zien. Kort geleden heb ik 
pastelpotloden ontdekt wat mij weer een extra 
stimulans gaf. Verder speel ik piano. Als kind heb 
ik een aantal jaren klassieke les gehad, maar 
dat vond ik niet zo bevredigend. Ik vind mijzelf 
niet extreem muzikaal, maar ook hierbij begin 
ik gewoon maar. Als ik iets graag wil kunnen, 
oefen ik net zolang door totdat ik het gewenst 
resultaat heb bereikt. Onlangs heb ik geleerd om 
piano te spelen vanaf akkoorden. Meestal speel 
ik liederen, zoals uit de Opwekkingsbundel of iets 
van de gospelformatie Sela. 

HOELANG GA JE NOG DOOR MET ACROGYM?
Goeie vraag. Bij DOK is er niemand ouder dan 
dertig jaar. Ik zeg al een paar jaar tegen mijzelf dat 
ik ermee wil stoppen. Maar het is er nog steeds 
niet van gekomen. Vooral het trainen vind ik erg 
leuk om te blijven doen. Als die meiden op het 
podium staan te glunderen, dat is soms nog leuker 
dan om er zelf op te staan!



Mevrouw J. van Schoonhoven
Appartement 408

WAAR EN WANNEER BENT U 
GEBOREN?
Ik ben geboren op 24 oktober 1933 aan 
de Meikade in Ederveen.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR WERK?
Mijn ouders hadden een gemengd 
bedrijf met kippen, koeien en varkens 
en een kuikenbroederij. We hielpen 
allemaal mee. 

HOE GROOT WAS TOEN HET GEZIN?
We waren thuis met negen personen: 
vader, moeder en drie jongens en vier 
meiden. Er was altijd van alles te doen 
op de boerderij.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Ik heb (de oorlogstijd niet meege-
rekend) een onbezorgde jeugd 
gehad. Ik heb de lagere school en 
daarna de M.U.L.O. gedaan. Ik heb toen 
gekozen voor Mulo-B, ik had aanleg voor 
wiskunde. Toen ik mijn diploma had kon 
ik meteen aan het werk.

WAT HEEFT U VOOR WERK GEDAAN?
Ik heb gewerkt bij de 
Scheepjeswolfabriek in Veenendaal, 
eerst gewoon op kantoor en later op 
personeelszaken. Ik ging hier met 
mijn scooter naartoe, later werd dat 
een auto. Ik heb voor deze functie een 
studie gevolgd op de sociale academie 
De Horst in Driebergen. Het werk 
vond ik prachtig, veel contact met 
personeelsleden van allerlei pluimage. 
Bij de Scheepjeswolfabriek kwamen 
destijds de eerste Marokkanen werken. 
Ik heb daar gewerkt tot het bedrijf in 
1988 moest sluiten. Ik heb enkele jaren 
op het Bureau van Hervormde Kerk van 
Gelderland (P.K.V.) in Arnhem gewerkt en 

daarna heel veel vrijwilligerswerk gedaan 
voor de kerk en wat er verder op mijn 
pad kwam. 

WAAR BENT U GRAAG 
MEE BEZIG?

Op de recreatie-
afdeling van de 

Scheepjeswolfabriek heb 
ik kantklossen geleerd. Dat 

heb ik verschillende jaren gedaan, maar 
dat lukt nu niet meer. Nu breng ik mijn 
tijd door met wat lezen en een beetje 
praten in de Herberg van Bethanië.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Als rustig en bedachtzaam.

WAAROM BETHANIË?
Het is een christelijk verpleeghuis, het 
staat goed bekend en er was plaats 
voor mij.

HEEFT U NOG IETS TE VERTELLEN
Wat ik in mijn jeugd altijd heel mooi 
vond, was als er kuikens afgeleverd 
moesten worden. Ik mocht dan met mijn 
vader mee om deze bij de bedrijven en 
particulieren af te leveren. We reden door 
heel Nederland om deze kuikens aan 
huis af te leveren. 

KORT INTERVIEW
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De heer H.J.R Lopulalan en 
mevrouw D. Lopulalan – Wattilete
Appartement 510

Onderstaande foto’s zijn helaas niet in de vorige (zomer)editie geplaatst bij de 
betreffende korte interviews. Bij dezen alsnog...

De heer en mevrouw Moed
Appartement 302

 RheeMu Verhuizers Ede
voor al uw verhuizingen

Morsestraat 9A
6716 AH  Ede

Tel. 0318 - 694422
Fax 0318 - 629636

info@rheemu.nl
www.rheemu.nl
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WISSELENDE ACTIVITEITEN
Edes Vrouwenkoor: donderdag 29 september om 15.00 uur

Boswachter Rob over de herfst op de Veluwe: dinsdag 1 november om 15.00 uur
Kledingverkoop: woensdag 9  november van 10.00 tot 12.00 uur

‘Johannes de Heer’ zangmiddag: maandag 28 november om 15.00 uur
Charles Dickensmarkt: vrijdag 16 december vanaf 15.00 uur

VASTE ACTIVITEITEN (OOK VOOR BUURTBEWONERS!)
Kerkdienst: iedere zondagochtend om 9.45 uur

Sport en spel: op maandag en donderdagochtend van 10.30 tot 11.00 uur
Huiskamer Ede-Oost: iedere donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Spelmiddag: iedere donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Snackmiddag: iedere laatste vrijdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur

Zaterdagavondzang: iedere zaterdag van 19.00 tot 19.45 uur

Dit programma is nog niet definitief. In de loop van de weken worden er 
nog diverse andere activiteiten toegevoegd. Houdt u voor wijzigingen en 

aanvullingen de weekplanningen en de aankondigingen goed in de gaten!



19
wegwijs

Meneer Van Petegem (ik mag Wim zeggen) wist eerst 
niet zeker of hij dit gerecht wel lust, dus besloot ik het 
eerst voor beide mannen te maken. Ik kan verklappen 
dat ze ervan hebben gesmuld.

Paella is een typisch Spaans gerecht. De ingrediënten zijn 
daar per regio verschillend, maar de hoofdingrediënten 
zijn rijst, zeevruchten (schelp- en schaaldieren), kip, 
tomaten, ui, knoflook, courgette en snijboon. Ik deed er 
geen paprika doorheen omdat de heer Van Wingerden 
daar allergisch voor is. In plaats daarvan verwerkte ik 
wortel, gember en olijfolie in dit heerlijke, authentiek 
Spaanse gerecht.

Spaanse paella!

Het zijn niet alleen mooi
e veren 

die mooie vogels maken

RECEPT VAN VROEGER - Wim van Petegem en Lou van Wingerden

Het favoriete eten van twee vrinden, 

die denken over vroeger, maar liever 

samen praten over het heden: 

España!

 Gastvrije groet, 
Ron Zwitserlood

Ingrediënten
voor zes personen: 

500 gram rijst 
300 gram kippendij vlees
300 gram zeefruit 
(garnalen, octopus, en 
mosselen) 
200 gram snijbonen
5 mooie rijpe tomaten 
200 gram wortel
4 teentjes knoflook
3 Plakjes fijn gesneden 
verse gember
1 grote zoete ui
1 groene courgette 
1 deciliter olio 
extravergine di oliva 
(olijfolie)
1,8 liter bouillon of water

Werkwijze:

Kook het kippenvlees in 1,8 liter water. 
Als het water heeft gekookt, haal dan 
het kippenvlees uit de pan en gebruik 
het water om de rijst in te koken.
Pak een grote hapjespan en zet deze op 
het vuur, snij de ui in blokjes en fruit die 
in de olijfolie.
Zet het vuur wat hoger en bak hierin de 
garnalen, octopus en mosselen gaar.
Voeg de knoflook toe, samen met 
de courgette en de fijngesneden 
snijboontjes. Laat dit vijf minuten 
samen verder gaar stoven.
Voeg nu de kip weer toe, samen met 
het zeefruit en de groenten, de verse 
wortel en de gember en de vijf in 
blokjes gesneden tomaten.

Schep de gekookte rijst in een mooie 
schaal, maak er een kuiltje in en 
drapeer daar de heerlijk geurende 
paella in. Eet smakelijk.

Dit gerecht wordt geserveerd op 
dinsdag 4 oktober en donderdag 3 november.

Ik ben Nelleke van 
den Berg. Ik ben 
negentien jaar 
oud. Ik woon in 
Woudenberg en 
heb verschillende 
hobby’s zoals lezen, 
muziek luisteren 
en met vrienden 

wat doen. Sinds eind januari 2022 werk 
ik in Bethanië als vierdejaars stagiaire 
MBO-verpleegkunde en in juni ben ik 
afgestudeerd als verpleegkundige. Nu werk 
ik nog als oproepkracht op De Bosrand. 
Ik hoop op nog een leuke en fijne tijd in 
Bethanië, wat ik overigens al heb mogen 
ervaren.

Mijn naam is Aleida 
Lam en ik werk 
vanaf eind juli 
in Wicherumloo 
in Wekerom, 
te weten op de 
psycho-geriatrische 
afdeling, zowel in 
de huiskamer als in 

de zorg. Die combinatie trekt mij erg aan. 
Ik ben 55 jaar en kom uit de thuiszorg. 
Ik heb eind vorig jaar mijn diploma voor 
helpende plus behaald. Daarvoor heb ik 
tweeëntwintig jaar in Amerika gewoond 
om daar te werken als zendelinge bij Jeugd 
met een Opdracht. Naast dit werk ben ik 

ook bijna dertien jaar betaald mantelzorger 
geweest, dus ben ik niet helemaal vreemd 
in de zorgwereld. 

Ik ben Inge Floor, 32 
jaar oud en getrouwd 
met Nelson. Wij zijn 
trotse ouders van 
Joris en Lotte. Ik 
woon samen met 
mijn gezin in Ede. 
Vanaf afgelopen 
maand juni ben ik 

het team huishouding in Bethanië komen 
versterken. U zult mij zowel intern als in de 
wijk zien. Mijn passie voor de schoonmaak 
begon al vrij vroeg en ik geniet er telkens 
weer van als het weer opgeruimd en lekker 
fris is. Tot slot vind ik het belangrijk om 
waar nodig een luisterend oor of schouder 
te bieden. Humor en respect zijn hierin een 
onmisbare factor. Tot ziens!

Ik ben Nicole van 
Veldhuisen, ik ben 
17 jaar en woon in 
Barneveld. Ik kom 
werken en leren 
bij Bethanië als 
verzorgende IG. Ik 
ga werken op de 
afdeling KSW. Vorig 

jaar mocht ik hier mijn stage doen. Voor 
mij was dat een heel leuke en leerzame 

periode, vandaar dat ik nu veel zin heb om 
hier te gaan werken!

Ik ben Martine 
Rijksen en ik woon 
met mijn gezin in het 
mooie Woudenberg. 
Vanaf september 
2022 hoop ik op de 
huiskamer De Roos 
in Wicherumloo te 
gaan werken als 

medewerker huiskamer. Ik heb erg veel zin 
in deze mooie uitdaging en hoop u graag te 
ontmoeten in de toekomst!

Meestal luister ik 
wel naar de naam 
Arianne. Van Omme 
staat daarachter 
en als Van Rijswijk 
ben ik ruim 46 jaar 
geleden geboren in 
Noord-Brabant. Ik 
woon in het mooie 

Leersum. Mijn burgerlijke staat is helaas 
weduwe. Ik heb een groentetuintje en 
borduur en bak soms wat. In Bethanië 
kom ik als keukenmedewerker de 
keukenbrigade helpen om samen voor u 
een lekker hapje eten te maken. ‘k Vind het 
wel spannend, maar stiekem heb ik ook erg 
veel zin om te beginnen.

 
NIEUWE MEDEWERKERS



Het voelt wel gek, om te schrijven dat ik dit jaar mijn 25-jarig werkjubileum 
bij Bethanië mag vieren. Bijna onwerkelijk… Toen ik in september 1997 
begon in de keuken van het ‘oude’ Bethanië had ik niet durven dromen 
dat ik zoveel jaar zou mogen werken en zoveel mooie uitdagingen aan 
zou mogen gaan in onze gave organisatie. Ik solliciteerde destijds op een 
vacature in het kerkblad van Ede dat bij mijn opa en oma op tafel lag. Er 
werd een enthousiaste kok gevraagd. Enthousiast ben ik nog steeds, maar 
kok al een tijd niet meer. Bethanië heeft mij de kansen geboden om mijzelf 
te ontwikkelen in de richting van het management waar ik inmiddels al weer 
vijftien jaar deel van uitmaak.
 
Daar ben ik oprecht dankbaar voor. Allereerst dankbaar jegens onze hemelse 
Vader. Hij heeft mij immers de kracht gegeven om mijn taak uit te voeren. 
Daarnaast dankbaarheid jegens Bethanië, met alle mensen die daar wonen, 
werken en gewerkt hebben. Dankbaar ben ik voor het in mij gestelde 
vertrouwen als persoon. Dankbaar voor de ruimte om te mogen leren. 
Dankbaar voor de open en prettige samenwerking. Dankbaar voor de fijne 
contacten met bewoners, collega’s, vrijwilligers en ook leveranciers en andere 
externe contacten. Hoe mooi is het als je al vijfentwintig jaar, en in mijn geval 
de helft van mijn leven, met plezier en bevlogenheid je werk mag doen. En 
zeker niet in de laatste plaats ben ik dankbaar voor de ruimte die ik kreeg van 
mijn vrouw en dochters om er te zijn, telkens wanneer dat nodig was.

Vroeger was ik minder ambitieus dan nu. Het kwam zoals het kwam en pas als 
iets mij aansprak deed ik mee. In mijn rol als leidinggevende wordt er wel wat 
meer dan dat gevraagd. “Work hard and be nice to people” is mijn motto. Dit 
is niet eerzuchtig bedoeld, maar ik vind het fijn om een bepaald doel voor en 
met een bewoner, een collega of een vrijwilliger (en soms ook een leverancier) 
te behalen. Ambitie om het beste uit jezelf en de ander te halen. Het juiste 
gebruik van aanwezige talenten, ontwikkelingen en groei, zonder angst of 
schroom. Het inzicht en lef hebben om de weg van optimalisatie in te slaan. 
Dat kan je immers nooit alleen, daar heb je elkaar voor nodig.

Bethanië bestaat bijna vijfenzeventig jaar. Ik realiseer mij dat ik één derde 
daarvan al heb mogen meemaken. Bethanië heeft in haar bestaan veel 
ambitie gehad en nog steeds. Het welzijn van de cliënt staat daarbij voorop! 
Dat heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat we – ruim tien jaar geleden – het 
huidige Bethanië en de panden van Stichting De Oldenhof hebben kunnen 
bouwen, thuiszorg leveren en zorg zijn gaan leveren in Wicherumloo. 
Momenteel doen we ons best om een nieuw complex te gaan bouwen voor 
mensen met dementie. Ik kan u vertellen dat dit opnieuw een prachtige 
uitdaging is waarin ik in mijn nieuwe functie als directeur bedrijfsvoering 
alle zeilen wil bijzetten om samen met mijn collega’s een nieuwe woon- en 
zorglocatie te ontwikkelen. Opnieuw met de focus op de bewoner, inclusief 
een goed werkgeverschap voor onze collega’s. Deze ambitie wil ik graag 
waarmaken!

COLUMN BEN VAN GILS

Hard werken 
en vriendelijk 
zijn
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ONDERWATERWERELD
Wat is de onderwaterwereld toch wonderlijk! Die 
is eigenlijk helemaal niet na te bootsen, maar toch 
hebben we een poging gedaan. Op de foto’s ziet u 
hoe we, in de week van 15 augustus, een ruimte 

hebben omgetoverd in een onderwaterwereld. 
Bewoners konden elk moment van de dag even naar 
binnen wandelen of in een lekkere stoel gaan zitten. 
Een van hen maakte nog een grappige opmerking: 
‘Zulke vissen heb ik nog nooit gezien bij de visboer!’

ROLLATOR- EN ROLSTOELWASSTRAAT
Op vrijdag 22 juli was de rollator- en rolstoel wasstraat in Bethanië. Een flink aantal kinderen kwam boenen 
en poetsen. Erbij zitten en ernaar kijken was voor de bewoners al voldoende om een leuke middag te hebben!

Op vrijdag 8 juli konden bewoners en buren genieten van een prachtige 
roofvogelshow, die werd verzorgd door De Valk Roofvogels uit Lunteren.
Die dag vlogen er verschillende grote roofvogels rond, soms zelfs vlak boven 
onze hoofden - wat waren ze groot! De dappersten onder ons lieten de vogels 
op hun arm zitten. Ook liep de valkenier rond met vogels op zijn arm, zodat 
we die rustig van dichtbij konden bekijken. Achtereenvolgens een valk, een 
arend, een uil en een toekan. Nog nooit hadden we ze van zo dichtbij gezien. 
De roofvogelshow trok veel publiek, zowel jong als oud, en was een zeer 
geslaagde activiteit.

We konden deze middag organiseren dankzij de Ede Doetbonnen, die 
gedoneerd waren aan Bethanië. Alle gevers bij dezen heel hartelijk dank! 

25 jaar werkzaam
in Bethanie

ROOFVOGELSHOW IN BETHANIË
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WE WILLEN DE MOOIE MOMENTEN BIJ 
BETHANIË GRAAG MET ELKAAR EN 
MET DE LEZERS VAN WEGWIJS DELEN. 
WE HOPEN DAT HET DELEN VAN DEZE 
WAARDEVOLLE MOMENTEN ONDER 
ANDERE OOK BIJDRAAGT AAN MEER 
WERKGELUK.

Wat heb ik toch mooi werk! Ik kon 
er echt even zijn voor deze bewoner!

Waardevol om met elkaar te leren 
en zorg te dragen voor kwaliteit

Collega Woutje is woonzorgbegeleider op de afdeling Kleinschalig 
Wonen. Ze deelt met ons een waardevol moment:
De waardevolle momenten van mijn werk zijn vaak de gesprekjes met bewoners. 
Op een ochtend geeft een bewoonster aan dat ze eigenlijk niet uit bed wil. Ze 
vraagt me de gordijnen maar dicht te laten. Ik ga even bij haar zitten en vraag hoe 
het met haar gaat. Ze begint te vertellen over vroeger en over haar kinderen. Over 
de mooie en verdrietige momenten. Na ons korte gesprek vraagt mevrouw of ik 
haar wil helpen en kan ik haar helpen uit bed te gaan en mogen de gordijnen open.
Ik dacht: ‘Wat heb ik toch mooi werk! Ik kon er echt even zijn voor deze mevrouw.’ 
Bethanië onderscheidt zich onder andere door de persoonlijke en kleinschalige 
zorg. Daarbij staat de wens van de bewoner centraal; bewoners hebben de regie 
in hun leven en professionals, mantelzorgers en vrijwilligers spelen daarop in.  Zo 
kunnen bewoners hun leven zoveel mogelijk voortzetten in Bethanië.

Collega Harma is wijkverpleegkundige en deelt met ons een 
waardevol moment:
Onze medewerkers van de thuiszorg kunnen ook ingezet worden bij een zorgvraag 
rondom sondevoeding. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich zeker en bekwaam 
genoeg voelt om deze handeling uit te voeren, werd er de mogelijkheid geboden om 
de kennis via e-learning en een filmpje weer op te frissen. Daarnaast hebben we 
de collega’s recent tijdens een scholingsbijeenkomst extra achtergrondinformatie 
gegeven over een (jejenum) sonde en over de werking van de Amikapomp. Doordat 
er tijdens de bijeenkomst een Amikapomp beschikbaar was, konden we deze rond 
laten gaan zodat iedereen ook zelf kon zien hoe sondevoeding toegediend kan 
worden via deze pomp.
Waardevol om zo met elkaar te leren en zorg te dragen voor kwaliteit in de zorg 
voor onze cliënten en snel in te kunnen spelen op een nieuwe zorgvraag.

Waardevolle 
momenten 



HEEL EENVOUDIG GESTELD: WAT KOM JE IN 
BETHANIË DOEN?
Ik werd aanvankelijk gevraagd om mee te denken 
met het opzetten van de identiteitsraad. Daarna 
ben ik in gesprek gegaan met de bestuurder, het 
managementteam, met teamleiders, stafleden, EVV’ers 
en welzijnswerkers. Het grote doel daarbij is steeds om 
iedere medewerker ruimte te bieden om te reflecteren 
op zijn werk en zijn wijze van kijken. 

WAT IS DAARBIJ BELANGRIJK?
Dat al het handelen van iedere collega, waar dan ook 
in de organisatie, bijdraagt aan het ene doel: het goede 
samenleven. Nee, het is niet zo dat dit vanzelf gaat.

WAAROM NIET? 
Door de verregaande professio nalisering van de zorg (en 
ook van andere sectoren) gaat al gauw de organisatie zelf 
centraal staan. Dan worden productie en doelen samen 
met protocollen en voorschriften leidend voor je manier 
van werken. Voor je het weet zit je dan in een soort 
productie- en afrekencultuur, die eigenlijk niemand wil.

KUN JE EEN VOORBEELD GEVEN?
Vroeger had je de wijkzuster. Die kende iedereen en 
iedereen kende haar. Zo iemand werkte vanuit de relatie, 

niet vanuit een gestandaardiseerde methode. Vanwege 
de toegekomen professionalisering is een manager-
cultuur ontstaan met een bijbehorende administratie, 
omdat alles volgens de protocollen moet worden 
verantwoord. De organisaties worden groter, en daarmee 
ook de afstand tussen zorgvrager en zorgverlener. 

VERTAAL DIT EENS NAAR BETHANIË?
Ook Bethanië heeft te maken met de eisen en 
standaarden, alleen al omdat er van alles moet vanuit 
de verschillende instanties en overheden. Daar ontkom 
je niet aan en dat is meestal ook niet verkeerd. De 
hamvraag daarbij is: hebben wij in alles wat wij 
(moeten) doen nog steeds ‘mevrouw Jansen’ voor 
ogen? Met andere woorden: de individuele bewoner, 
voor wie Bethanië bestaat? Is het die ene cliënt 
waarvoor je ’s morgens je bed uitkomt, of is het omdat 
je de productie moet gaan halen? 

MOET ALLEEN HET INDIVIDU WEER CENTRAAL 
STAAN OF IS HET MEER DAN DAT?
Het is veel breder. Het goede leven moet centraal staan. 
Waar dat echt lukt, wordt niet alleen een enkel individu 
(zoals een bewoner) gelukkig, maar ook degene die 
zorg verleent, en iedereen die daar omheen staat, zoals 
familieleden. Bethanië heeft als slogan ‘waardevolle 

Sinds een aantal jaren geeft extern adviseur en deskundige Leo van Hoorn (1957) Bethanië 

advies over onze werkprocessen en onze manier van denken daarover. Leo voert gesprekken 

met medewerkers van verschillende werkniveaus en is daarmee voor velen een bekend gezicht 

geworden. We bevragen hem over wat hij bijdraagt aan Bethanië en hoe hij tegen de zorg (en de 

wereld) van nu aankijkt. Het werd een boeiend gesprek waarin Leo bijna onafgebroken vertelde 

wat hem drijft, waarbij hij als senior kon putten uit zijn rijke ervaring in de wereld van onderwijs, 

bestuur en zorg. Slechts één keer viel Leo stil. Daarover leest u hieronder.

(door: Silvester van der Pol)

INTERVIEW MET ADVISEUR LEO VAN HOORN

‘Het moet om mevrouw 
Jansen blijven gaan’
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zorg’. Dat is heel mooi, omdat dit 
laat zien wat er echt toe doet. Dat 
zijn doorgaans niet de grote zaken 
waar men meestal zo vol van is, 
maar de kleine verhalen, die vaak 
over het hoofd worden gezien. 

LEG DAT EENS UIT?
Het is juist de persoonlijke 
aandacht die een verzorgende aan 
iemand geeft, die daar zo intens 
blij mee is dat die verzucht: Ik 
ben zo blij dat je er bent. Enorm 
waardevol, maar dus niet in een 
protocol te vatten. In de te sterk 
geprofessionaliseerde samenleving 
zie je dat het middel (zorg leveren) 
zo maar het doel wordt. Dat leidt 
tot bureaucratie. Maar je moet het 
omdraaien: je doel (in Bethanië: de 
bewoner) moet je werk bepalen. 
Dat is werken vanuit de bedoeling. 
Waar dit misgaat worden bewoners 
verdienmodellen die de organisatie 
draaiende moeten houden. 

WAT IS DE BESTE OPLOSSING 
HIERVOOR?

Daar zijn meer dingen over te 
zeggen. Het werken in verbinding 
met de ander, bijvoorbeeld, is 
essentieel. Dat betekent niet: alleen 
je eigen ding doen, maar in relatie 
met anderen staan. Ik vergelijk 
dat met wat er in de Bijbel staat 
over het lichaam van Christus. Alle 
medewerkers zijn als het ware ook 
delen van het lichaam en samen 
bouw je elkaar op in de liefde voor 
waar het in feite om gaat: het 
goede leven. In Bethanië allereerst 
dat van de bewoners. 

WAT GAAT ER IN DE 
SAMENLEVING HIERIN MIS?
Ik zal je een voorbeeld geven. 
Laatst ging onze stofzuiger 
kapot. Vroeger kon ik naar de 
winkelier in mijn woonplaats 
die dat ding dan repareerde. Nu 
moest ik contact zoeken met 
de landelijke klantenservice van 
het merk. Lang verhaal kort: 
het werd een langdurige en 
omslachtige communicatie, vol 
met keuzemenu’s, wachttijden, 

registratieformulieren, 
gestandaardiseerde protocollen 
en heen en weer gestuurde 
onderdelen, waarbij mijn hulpvraag 
bepaald niet centraal stond 
en niemand mij verder precies 
begreep. Ik werd niet gekend en 
ben, inmiddels maanden verder, 
nog steeds niet goed geholpen.

DAT IS DUIDELIJK. ALS JE ONS 
ÉÉN ADVIES MOCHT MEEGEVEN, 
WELKE ZOU DAT DAN ZIJN?
(valt stil en denkt na) Ik 
vind Bethanië een prachtige 
organisatie. Ik bemerk zeer 
betrokken medewerkers met 
liefde voor de mensen en voor 
hun vak. Daarnaast helpt de 
kleinschaligheid, want hierdoor 
heb je korte lijnen en ken je 
elkaar. Zodoende heerst er een 
welhaast familiaire cultuur van 
verbondenheid. En net als in een 
echte familie schuurt het dan ook 
wel eens flink, maar laat je elkaar 
nooit vallen. Dus zou mijn ene 
advies zijn: houd dat vast!



DUBBELINTERVIEW MET MARINA WILLIGENBURG EN JOSELYN GOUDRIAAN

Twee leerlingen
die altijd al in de zorg
wilden gaan werken

(door: Silvester van der Pol)

IK BEGIN MAAR MET DE JONGSTE. 
JOSELYN, WAT HEB JE TOT NU TOE 
GEDAAN IN BETHANIË?
Eigenlijk alleen maar vakantie-
werk. Ik heb in mei mijn mavo-
examen gedaan. Meteen daarna 
ben ik hier gaan werken in de 
huishouding. Daarnaast heb ik 
ook direct gesolliciteerd voor een 
stageplek in Bethanië voor mijn 
vervolgopleiding.

WAT GA JE NA DE ZOMER DOEN?
De BBL-opleiding Verzorgende IG, 
de combinatie van werken en leren 
dus. Door deze vakantie baan hoop 
ik al een beetje ervaring op te doen 
met de bewoners.

IS DAT GELUKT?
Ja, het ging eigenlijk vanzelf. Gek 
genoeg vond ik het van tevoren niet 
eens spannend, terwijl ik wel zo kan 
zijn. Ik merkte al gauw dat er heel 
verschillende soorten bewoners zijn, 
maar dat het voor iedereen fijn is 
om niet gehaast over te komen en 
waar dat wordt gewaardeerd 

even een praatje te maken.

WAAROM KIES JE VOOR EEN 
OPLEIDING IN DE OUDERENZORG?
Ik heb altijd al gezegd dat ik de 
zorg in wilde. Eerst overwoog ik 
om te kiezen voor de kraamzorg, 
maar ik realiseerde me al gauw 
dat je daarbij telkens kortdurende 
contacten hebt. In de ouderenzorg 
loop je voor een veel langere tijd 
met je mensen mee en dat vind 
ik fijn. Ik ben heel blij dat ik als 
eerstejaars toch al in Bethanië 
terechtkan, want meestal wordt er 
gekozen voor stagiaires die al wat 
meer ervaring hebben.  

MARINA, WAT WAS JOUW 
MOTIVATIE OM IN DE ZORG TE GAAN 
WERKEN?
Net als Joselyn dacht ik eerst ook 
aan de kraamzorg. Maar daarvoor 
werd ik uitgeloot tijdens mijn 
opleiding zodat ik mijn tweede 
keuze moest gaan volgen. Nee, 
ik was niet heel gemotiveerd 
toen ik voor de tweede keer in de 

ouderenzorg moest stagelopen 
omdat ik de eerste stage in de 
ouderenzorg niet heel erg leuk 
vond, maar dat veranderde 
gaandeweg. 

WAAR LAG DAT AAN?
Aan voor jongere mensen en 
buitenstaanders misschien heel 
kleine dingen, maar die voor 
bewoners juist van grote waarde 
zijn. Even iets extra’s voor hen 
betekenen, zoals bijvoorbeeld 
een boodschapje voor hen doen, 
betekent zoveel voor hen. En voor 
mijzelf ligt de motivatie dus ook 
daarin: dat je merkbaar iets voor 
een ander kunt betekenen. Ook ik 
heb trouwens altijd gezegd dat ik 
later de zorg in wilde.

WELKE OPLEIDING VOLG JIJ NU?
Ik ga straks beginnen aan het 
vierde en laatste leerjaar van de 
opleiding Verpleegkundige IG. 
Hiervoor heb ik de opleiding gedaan 
waar Joselyn nu aan gaat beginnen. 
Na mijn stage indertijd ben ik aan 
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bevalt me heel goed! 

JIJ HEBT DUS AL DE STUDIE 
GEDAAN WAARAAN JOSELYN GAAT 
BEGINNEN. HEB JE ÉÉN GOEDE TIP 
VOOR HAAR?
(na even peinzen) Denk goed na 
over waar je mee bezig bent. 
Verricht niet alleen de nodige en 
voorgeschreven handelingen, 
maar leer ook klinisch redeneren 
en vraag je daarbij af: wat is er 
aan de hand?

KUN JE DAT UITLEGGEN MET EEN 
VOORBEELD?
Ja, als verzorgende mag je 
onder andere iemands bloeddruk 
opmeten en die noteer je en dan 
denk je er soms verder niet over 
na. Maar in toenemender mate 
zul je worden uitgedaagd om na 
te denken over de betekenis van 
wat je hebt gemeten. Het is ook 
heel goed om te leren kijken naar 

de hele persoon, en niet alleen 
maar naar de uitslag op een 
meetinstrument of iets dergelijks. 

JOSELYN, HEB JIJ OP JOUW BEURT 
MISSCHIEN OOK EEN VRAAG DIE 
JE AAN MARINA WILT STELLEN?
(na enige aarzeling) Ik sta nog 
helemaal aan het begin van alles 
en weet niet zo goed wat ik moet 
vragen. Vooral het leren omgaan 
met ouderen in afwijkende 
situaties is iets waar ik nog geen 
enkele ervaring mee heb. Dus zou 
mijn vraag kunnen zijn: hoe ga je 
om met ouderen?

Marina: Dat is erg afhankelijk van 
de persoon en van de situatie. Er 
kunnen situaties zijn waarin een 
bewoner ‘nee’ zegt. Dat zul je altijd 
moeten respecteren. De neiging 
bestaat om altijd alleen maar lief 
te doen, maar daar help je iemand 
niet altijd echt mee verder. Dan 
is het beter om de ander de tijd 

te gunnen om even tot zichzelf te 
komen. Dat kan op verschillende 
manieren, zoals door zelf even 
uit de situatie te stappen of door 
rustig met iemand te praten 
en zo het vertrouwen weer te 
winnen. Ook het leren verstaan 
van het waarom van een ‘nee’ is 
belangrijk: moet er misschien eerst 
een hobbel worden weggenomen? 
Ook hierin moet je de hele persoon 
willen zien. 

We komen aan het einde van het 
vraaggesprek en dan moet Joselyn 
nog iets van het hart: 
‘Ik kan er slecht tegen als mensen 
negatief over mensen met 
dementie praten. Daar zeg ik dan 
altijd iets van.’
Na deze opmerking gelooft uw 
verslaggever dat, net als bij 
Marina, het ook met Joselyn wel 
goed gaat komen in haar verdere 
opleidings- en stagetijd. 

&
Marina 

Willigenburg

Joselyn 
Goudriaan

Juist omdat we de jonge mensen die voor de zorg kiezen moeten koesteren (zeker in deze tijd van 

personeelskrapte), leek het de redactie goed om twee van hen eens in ons blad aan het woord te 

laten. Dat doen Marina Willigenburg (23) en Joselyn Goudriaan (16), op een zomerse namiddag in 

augustus, direct aansluitend op hun werkdag, buiten op het terras van ons restaurant.



Een afscheid is definitief, maar herinneringen zijn onuitwisbaar.

Schaapsweg 79 • 6712 CC  Ede • 0318 - 650 000 • zorgvooruitvaart.nl

Een laatste afscheid, een laatste groet. Daar dragen wij met liefde en 
betrokkenheid zorg voor. Als een warme familieband rondom elke familie. 
Voor onze families vervullen we elke laatste wens. 
Bij elke uitvaart staan wij u bij.  Dank u wel voor uw vertrouwen.

Maanderweg 21
6711 NC Ede

Tel 0318 610518

Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom

Tel 0318 414451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom

Tel 0318 419407

WWW. BAKKERIJTENVEEN.NL
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PUZZELPAGIN
A

WOORDZOEKER 

Oplossing:

Dhr./Mw.:

Straat:                 nr.: 

Postcode:        Plaats:

Telefoonnummer:

Wint u graag een mooi boeket? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een fraai boeket 
bloemen. Vul uw  gegevens in, lever dit vel uiterlijk 1 november 
2022 in bij de receptie en doe mee!

Beukennootje
Binnen
Blaadjes
Boek
Boom
Bos
Bruin

Egel
Eikeltjes
Geel
Guur
Haardvuur
Herfst
Kaal

Kastanjes
Koud
Laarzen
Paddenstoel 
Regen
Regenjas
Rood

Struik
Thee
Vogels
Wind
Worm

De oplossing van de vorige woordzoeker was het woord ‘WARMTE’. 
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VOLG DE STIPPEN...

S A J N E G E R W S A T

E L E N M M S L E G O V

S O E R O O H J R G I E

E J T O O N N E K U E B

J T B O T A E M R B U N

T H L D T S N Z R F B G

L E A S L W N U R O S K

E E A L E I I E E A W T

K K D E G N B K D U A R

I A J E E D K O U D E L

E A E R U U V D R A A H

N L S O B S T R U I K P



BEGRAFENISONDERNEMING

VAN HOLLAND

LUNTEREN E.O.

J. van Holland | 0318 48 47 44 | 06 21 51 07 35

G. J. Rijswijk | 0318 48 38 37 | 06 20 49 27 97

Wij verzorgen alleen begrafenissen.

v a n h o l l a n d b e g r a f e n i s . n l

Ede  |  Lunteren  |  Wageningen 
0318 685 685  |  vpvanotarissen.nl

Als het einde 

dan de rust dat 
alles wordt
geregeld? 

dan de rust dat
alles wordt
geregeld?
Ede | Lunteren | Voorthuizen | Wageningen 

0318 685 685 | vpvanotarissen.nl

ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 

E info@vanedendruk.nl • I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

PARTSNL EDE
Achterdoelen 10, 6711 AV Ede
Tel: 0318-84 85 86 • partsnl.nl

VAKMENSEN MET ECHT 
GEVOEL VOOR SERVICE

Alle  merken  

verkrijgbaar

Het  grootste  

onderdelen 

assortiment 

 van  Nederland!

Wij  repareren  ook!

Verkoop van tweedehands artikelen 
voor het onderhoud van de Oude Kerk 
en de andere kerkgebouwen in Ede.

Adres: Veenderweg 118a, 6712 AE  Ede

Openingstijden:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur

13.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

De bovenverdieping is alleen op woensdagavond open
van 19.00 - 21.00 uur.

Moeten er goederen opgehaald worden of apparte-
menten en of huizen leeg? Wij halen dit op, als u belt
naar tel. 0318-655222, dan maken wij een afspraak.
E-mailadres is : info@winkelvansinkel-ede.nl

Bellen kan tijdens de openingstijden 
en dagelijks van 17.00 - 18.00 uur. 

Voor meer informatie zie onze website: 
www.winkelvansinkel-ede.nl Frankeneng 14, 6716 AA  EDE - 0318-241001

info@zorgtotaalwinkel.nl - www.zorgtotaalwinkel.nl

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

KOM LANGS!

Linthorst Techniek  
verzorgt sinds 2015  
met veel plezier het  
technisch onderhoud  
voor Bethanië,  
Hospice Ede – De Olijftak  
en Stg. De Oldenhof.

Meer weten? 
linthorsttechniek.nl
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ALLES OVER 
GEZOND
ZITTEN!

ZIT-COMFORT.NL

ALLES OVER 
GEZOND
ZITTEN!

ERVAAR HET ZELF IN ONZE WINKEL!

Kerkstraat 6
Bennekom
0318 20 18 18

Maandag  13:30 – 17:30 uur
Dinsdag  09:30 – 17:30 uur
Woensdag  09:30 – 17:30 uur
Donderdag  09:30 – 17:30 uur
Vrijdag  09:30 – 17:30 uur
Zaterdag  09:30 – 17:00 uur

Gratis!
BroekakkerpleinP zitten als een vorst

BENNEKOM

Bent u op zoek naar een 
comfortabele fauteuil op uw 

maat? Dan is dit hét moment om 
uzelf te verwennen. Bij Zitcomfort 

Bennekom ontvangt u nu maar 
liefst €300 voor uw oude stoel als 
u een stoel op maat aanschaft.

Welkom in onze showroom. De 
koffi  e staat klaar!

VOOR UW 
OUDE STOEL

Onze stoelen zien er niet alleen 
fraai uit maar geven u ook 
maximaal comfort. Door de 

ergonomische vormgeving zijn ze 
goed voor lijf en leden. 

OUDE STOEL ERUIT, NIEUWE ERIN!

BEL ONS 
VOOR EEN 

DEMO BIJ U 
THUIS

DE MOOISTE FAUTEUILS 
PRECIES OP UW MAAT!

GRATIS THUIS-BEZORGD

INRUIL
KORTING

DE MOOISTE FAUTEUILS 
PRECIES OP UW MAAT!

BEZORGDBEZORGD

INRUILINRUILINRUIL
KORTINGKORTINGKORTING

ALLE 
STOELEN OP 
VOORRAAD

ALLE 
KLEUREN EN 

STIJLEN

OP UW MAAT!

DE GROOTSTE COLLECTIE 
STA-OP FAUTEUILS
DE GROOTSTE COLLECTIE DE GROOTSTE COLLECTIE 
STA-OP FAUTEUILS

ALLES 
OP UW 

MAAT

GRATIS THUIS-BEZORGD

STA-OP EN 

RELAXSTOELEN 

AL V.A 

€595

ALLE 
KLEUREN EN 

STIJLEN
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