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Iedereen verdient
een laatste wens
Ernstig ziek en toch nog een
diep gekoesterde wens? Eentje
die onmogelijk in vervulling
lijkt te kunnen gaan? Stichting
WensAmbulance Brabant
staat altijd klaar.
‘Nee’ staat eigenlijk niet in het woordenboek van WensAmbulance
Brabant. Alleen als iemand té ziek is, het vliegtuig genomen moet
worden of het echt te kort dag is. Maar een ambulance neemt ook
direct actie, zelfs als die wordt gebeld wanneer hij op de weg terug
is van een andere wens.
In 2010 kwamen oprichters Frans van Gerven (ambulancechauffeur) en Giel van Genugten (ambulanceverpleegkundige) met het
idee. Zij zagen dat veel patiënten kwamen te overlijden zonder dat
ze alles hadden afgesloten. Dan knepen ze een oogje toe als een
patiënt een wens had. De bedankjes die daaruit volgden, zetten
de plannen om met de stichting te beginnen in de steigers.
WensAmbulance Brabant bestaat inmiddels uit liefst 160 vrijwilligers en vier locaties. De stichting leeft van giften en donaties om de
wensen van terminaal zieke patiënten te vervullen (700 in 2019).

Frans van Gerven (65),
medeoprichter Stichting
WensAmbulance:

Anton van Limpt (59),
ambulancechauffeur sinds
2012:

“Alles kan, zolang we veilig en verantwoord
de wensvrager kunnen vervoeren. We
hebben ooit een aanvraag gekregen van
iemand die graag wilde sterven in Turkije.
Met pijn in het hart hebben we ‘nee’ moeten
verkopen, want een brancard krijgen we
niet in het vliegtuig. Het aantal aanvragen
groeit ieder jaar gestaag door. Langzaamaan krijgen we steeds meer bekendheid in
Brabant, en ook landelijk weten steeds meer
mensen de stichting te vinden. Dat vinden
we enorm belangrijk. Iedereen verdient een
kans op een supermooie dag.

“Ik stond op de hoek van de straat te
wachten en zag een ambulance staan. Mijn
interesse was gewekt. Ik ging even kijken,
bleek het een WensAmbulance te zijn.

Will Helmer (70), coördinator
en verpleegkundige sinds 2012:
“Soms krijgen we acht aanvragen per dag,
soms geen enkele. Als coördinator is het
heel belangrijk om een goed beeld van de
wens te hebben. Waar moeten we rekening
mee houden bij de wensvrager? Is hij of
zij allergisch? Welke medicatie moet mee?
Vaak luister je een half uur naar het verhaal
van de contactpersoon, zonder amper een
vraag te stellen. Ze willen graag hun verhaal
kwijt. Privacy vinden we erg belangrijk dus
de wens sturen we altijd geanonimiseerd
naar onze vrijwilligers die zich dan kunnen

Lieke Kox (37), wensvrager
“Ik was bij mijn ernstig zieke oma op
bezoek toen ik via mijn moeder hoorde dat
de zus van mijn oma graag afscheid wilde
komen nemen. Zijzelf had darmkanker en
is daar gelukkig van genezen, mijn oma was
terminaal. Vraag mij niet waarom, maar ik
zocht direct contact met WensAmbulance
Brabant. Een half uur later kreeg ik telefoon
dat de stichting heel graag wilde meewerken. We moesten wel zelf even goedkeuring
aan de arts vragen voor het vervoer. De
ochtend daarna stonden ze al op de stoep in
het ziekenhuis in Veldhoven om de zus van
mijn oma naar het ziekenhuis in Eindhoven
te brengen. Ze mocht zo lang blijven als ze
zelf wilde. Gelukkig bleek het een gouden
zet. De zus van mijn oma herinnert het zich
nu nog als de dag van gisteren. Ik ben echt
heel blij dat ik contact heb gezocht. Als ik
het aan zou kunnen en verpleegkundige zou
zijn, dan had ik zo graag als vrijwilliger voor
de WensAmbulance gewerkt. Ze nemen elke
aanvraag even serieus. Ik dacht dat het altijd
om heel speciale verzoeken ging, maar het
kan ook iets heel simpels zijn. En dat brengt
zoveel geluk. Fantastisch!”

We werken goed samen met andere stichtingen door het hele land. Dus een wens
kan eigenlijk altijd worden vervuld. Als het
vanuit Brabant niet mogelijk of te ver weg is,
dan schakelen we naar de dichtstbijzijnde
vestiging. We zijn weleens naar Portugal
en Polen gereden en blijven dan vijf tot zes
dagen weg. Als de wensvrager maar een
fantastisch mooie dag heeft. Als ambulancechauffeur heb ik al heel wat meegemaakt,
maar ook na negen jaar grijpt dit werk mij
nog steeds aan. Zeker als het om jonge ouders met kinderen gaat (pinkt traantje weg).
We zijn ook gewoon mensen, hè. Emotie
hoort erbij.”

Twee vrienden werken bij de ambulancedienst in de regio Eindhoven en zij hebben
mij alles erover verteld. Hun verhaal greep
mij zo aan dat ik mij direct heb aangemeld
als chauffeur. Bij mijn rijtest heb ik een
half uur op de brancard gelegen. Je voelt
elke drempel en bocht. De uitdaging van
de chauffeur is om de wensreis zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Je wilt niet dat
iemand ziek wordt door jouw rijgedrag.
Doordat ik nog een fulltime baan heb, rijd
ik drie of vier keer per jaar. Wennen doet
het nooit, het blijft bijzonder. Een wensvrager wilde heel graag naar een concert.
Tijdens het concert werd het lievelingsnummer van de wensvrager speciaal
aangekondigd en gezongen. Kippenvel over
mijn hele lijf. Het is ook fantastisch om te
zien hoe het theater meewerkte met deze
wens. Het liefst zou ik vaker rijden en dat
ga ik ook zeker doen wanneer ik minder
werk. Dit werk is dankbaar, zeker als je na
terugkomst van een rit nog een glimlach
ziet op het gezicht van de wensvrager.
Helaas is er geen ‘tot ziens’.”

aanmelden. Soms gaat het om heel simpele
aanvragen: opa wil nog één keer met de
hele familie samenzijn. Het kan ook wat
ingewikkelder: naar een gevangenis in
België of de Tweede Kamer in Den Haag.
Daar moet je veel voor regelen, maar dat
doe ik met de andere acht coördinatoren
met alle plezier. Wij, de verpleegkundige
en ambulancechauffeur, houden onszelf in
eerste instantie op de achtergrond, omdat
we iedereen privacy gunnen. Soms willen de
naasten dat we aansluiten bij de activiteit.
‘Jullie horen er ook bij’, zeggen ze dan. Dat
vind ik supermooi. Maar regelmatig baal ik
ook. Soms bellen mensen te laat, de wens
wordt dan voortijdig geannuleerd omdat de
wensvrager te ziek is of al overleden. Dat is
echt jammer. Je hoeft niet te wachten tot de
allerlaatste fase. De wens kan ook eerder in
vervulling gaan!”

“Soms zeggen
mensen tegen
mij: ‘Ik heb een
lekker rustig
dagje gehad’.
Bah, denk ik dan,
wat zonde!”

Tom: de conciërge met
een groots toekomstplan

Bezige bij Annemie
blijft bij zorg betrokken

Column

Terugblik

Het liefst is hij de hele dag bezig. Binnen, buiten, als hij maar mensen kan
helpen. Als nieuwe conciërge op het hoofdkantoor van PIDZ in Eindhoven
zit Tom van Acquoij (22) dan ook helemaal op zijn plek. Al reiken zijn
ambities veel verder dan dat: hij wil een verschil maken voor de mensen
met een beperking waar hijzelf ook mee door het leven gaat.

Erik Scherder, neurowetenschapper

Nieuws uit zorgland

SamenSpeelAkkoord

Eigenlijk kan en mag Annemie
Meesen al drie jaar van haar
pensioen genieten. Toch staat
de 68-jarige zorgprofessional
nog iedere week op de
werkvloer. “Dit is voor mij
ook vrijheid.”

Minister Rick Brink van Gehandicaptenzaken
pleit voor een meer inclusieve samenleving, een
maatschappij waarin mensen met een beperking
ook kunnen meedoen. Onbeperkt. En kinderen al
helemaal. Zij moeten onbeperkt kunnen buitenspelen. Het SamenSpeelAkkoord vormt hier de
basis voor. Veertien partijen doen eraan mee, waaronder de minister zelf, Het Gehandicapte Kind en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bij aankomst op de parkeerplaats van het Rijnstate
Ziekenhuis in Velp komt Annemie direct met ideeën.
“Kom, we gaan naar landgoed Rosendael. Dan zie je
ook wat ik naast mijn werk doe.” Naast haar werk als
zorgprofessional bij diverse PG-afdelingen is ze ook
vrijwilliger. Annemie struint het internet af, komt
voor haar gevoel wat leuks tegen en neemt een kijkje.
“Zo gaat het ook bij periode-opdrachten in de zorg.
Je wilt toch weten wat voor vlees je in de kuip hebt,
hè. En andersom willen ze dat natuurlijk ook.”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport zet in 2020-2021 in op aandacht voor
SamenSpelen in uitingen rondom het programma
‘Onbeperk meedoen!’, op meer inclusieve samenspeelplaatsen en meer en beter toegankelijke kennis
door het Samenspeelloket financieel te ondersteunen.
Met dit initiatief, schrijft minister Hugo de Jonge,
wil hij inzetten op een goede start voor jonge
kinderen met een beperking.

Sinterklaas op
PWA-school
Sinterklaas had ook tijd om
ondanks zijn drukke programma
de PWA-school te bezoeken.
Samen met vijftien PIDZ-pieten
ging hij langs in Veldhoven om
de kinderen te verrassen, samen
te spelen en ze blij te maken met
snoep- en strooigoed. Het was
een ochtend vol verwondering
en heel veel blije kinderen.

Bij landgoed Rosendael, gebouwd in de middeleeuwen door de graaf van Gelre, verzorgt ze het
huishouden volgens Engelse traditie, met witte
handschoenen. Maar ze is ook af en toe gastvrouw
bij begrafenissen en trouwerijen op het erfgoed waar
ze een korte rondleiding geeft. De tuinmannen zijn
ondanks de kou aan het snoeien. “Oh kijk, een appje”,
zegt Annemie. Via WhatsApp wordt soms gevraagd
of ze beschikbaar is om een dagje te komen helpen.

Al tien jaar kennen Tom en medeoprichter Ron Simmer van
PIDZ elkaar. Ron was, en is nog steeds, de begeleider van
Tom, die door zijn cerebrale parese iets meer moeite heeft
met leren. “Voel eens aan mijn linker spierbal”, vraagt hij
tijdens het interview. “En nu eens aan mijn rechter.” Wat
blijkt: aan de linkerzijde van zijn lichaam heeft hij meer
kracht dan aan de rechterzijde. Toch weerhoudt dat
hem niet om dagelijks fysiek aan de slag te gaan.

Ook in Nijmegen verricht ze vrijwilligerswerk: bij het
Gebroeders van Lymborch Huis, dat een eerbetoon
is aan de drie telgen van de kunstenaarsfamilie. Ook
hier is Annemie gastvrouw. In het pand vinden rondleidingen plaats – soms in traditionele middeleeuwse
kledij – voor wie alles over de familie wil weten. “Ik
probeer mensen naar binnen te halen. Een propper?
Nee, zo zie ik het ook weer niet.”

Sportief
Op uitnodiging van Ron, die zag dat PIDZ een ideale werkplek voor Tom zou zijn, ging hij namelijk enkele maanden
geleden aan de slag als conciërge op het hoofdkantoor.
Spullen sjouwen, de voorraadkast beheren, auto’s wassen en
andere klussen waarmee hij lekker actief bezig is en waar hij
zijn spierballen voor kan gebruiken. Daar kan hij zijn ei in
kwijt, sportief als hij is.
Zijn vrije tijd staat dan ook voor een groot deel in het
teken van sport. “Na een blessure bij het voetballen ben ik
begonnen met hockey.” En dat doet hij zo goed, dat hij met
zijn team strijdt voor een plek op de Special Olympics, een
toernooi voor mensen met een verstandelijke beperking dat
deze zomer wordt georganiseerd. Daar schitteren, dat is zijn
ultieme droom. Maar dat is nog lang niet alles. Als hij niet op
het hockeyveld staat om te trainen of wedstrijden te spelen,
zit Tom regelmatig op de mountainbike of is hij te vinden in
de sportschool om te fitnessen.

Op orde
Toekomstplan

Begeleider

Zijn sportieve carrière en zijn werkzaamheden bij PIDZ zijn
voor Tom misschien wel zijn opstapje om werk te maken
van zijn ambitie om iets te betekenen voor LVB’ers - jongeren
met een licht verstandelijke beperking. “Als ervaringsdeskundige merk ik dat er te weinig rekening met deze groep
gehouden wordt, omdat het niet meteen zichtbaar is aan
ons.” En dat wil hij graag veranderen. Zo wijst Tom als
voorbeeld op de verkiezingen: “LVB’ers boven de achttien
mogen gaan stemmen, alleen doen ze dat bijna nooit. Er
worden te moeilijke woorden gebruikt en ze praten nooit
over plannen voor LVB’ers.”

Je zou zeggen dat zijn week met al deze activiteiten wel vol
zou zitten. Toch lukt het Tom om er nog iets bij te doen.
Als begeleider bij Scouting Roosevelt, een scoutinggroep
voor kinderen met een lichamelijke beperking in Eindhoven, helpt hij kinderen bij activiteiten zoals muurklimmen,
speurtochten en moddergevechten. Mensen helpen, en dan
specifiek mensen met een beperking, gaat hem nauw aan
het hart: “Ik vind het mooi als iemand die niet kan praten,
toch leert hoe hij tandpasta kan vragen. Ik hoef zelf niet te
groeien, als een ander maar groeit.”

Om die reden is hij als ervaringsdeskundige ook verbonden
aan Steunwiel, een initiatief van het Platform VG ZuidoostBrabant dat als doel heeft om de positie van burgers
met een licht verstandelijke beperking en hun directe
omgeving te versterken. “Ik wil helpen om de groep LVB’ers
zichtbaar te maken en mensen bewust maken van hoe ze
met deze groep om moeten gaan.” Want uiteindelijk
vindt Tom dat iedereen gelijk moet zijn en dezelfde
kansen verdient.

De zorgprofessional staat volop in het leven. Zij is
niet het type om achter de geraniums de dagen uit te
zitten. Nee, ze is altijd bezig. Een vroege dienst? Geen
probleem, de wekker gaat om 5.15 uur af. “Dat is wel
echt vroeg hoor, zeker in de winter met die kou en de
donkerte”, bekent ze.
Annemie komt liever twintig minuten te vroeg dan
vijf minuten te laat. Dus checkt ze aan het ontbijt,
met het nieuws op de achtergrond, altijd hoe laat ze
exact moet vertrekken. “Knooppunt Velperbroek is
een ramp. Veel vrachtverkeer uit Duitsland komt via
deze weg de grens over. Dan kun je zo een uur in de
file staan”, zegt ze na de rondleiding over landgoed
Rosendael in een brasserie in Velp.
Bij PIDZ Nijmegen hebben ze in de ruim drie jaar dat
Annemie staat ingeschreven nog geen klacht gehad,
weet eigenaar Fieke Ermans. Een VOG aanvragen?
Annemie doet het niet digitaal, maar gaat ervoor naar
het gemeentehuis. Techniek behoort niet tot haar
kwaliteiten, zorgen voor cliënten en patiënten des te
meer. “Ze heeft altijd haar papieren en handelingen

op orde. Ze is echt op en top professional. Daar
kunnen veel zzp’ers nog wat van leren”, vertelt Fieke.
“Ze komt ook regelmatig langs voor een praatje.”

Afwisseling
Soms komt Annemie vooral mentaal afgepeigerd
thuis van een vroege dienst. Het eerste dat ze doet:
muziek aan en een kop koffie erbij. “Ik heb zo’n
heerlijk Nespresso-apparaat”, zegt Annemie resoluut.
Onder het genot van haar koffie kan ze een half uur
op haar telefoon kijken om af te schakelen.
Maar het belangrijkste voor Annemie is afwisseling.
Dat is ook haar geheim om het al zo lang vol te
houden. Ze handelt een beetje naar de basisprincipes
van haar leeftijdgenoot Erik Scherder, een bekende
neurowetenschapper.
Een ‘goed’ leven hoeft niet per se rustig te zijn,
betoogt hij in het Algemeen Dagblad. “Soms zeggen
mensen tegen mij: ‘Ik heb een lekker rustig dagje
gehad’. Bah, denk ik dan, wat zonde!’’

2019 ligt alweer een aantal weken achter
ons. Het was een mooi jaar, waarin binnen
PIDZ ontzettend veel is gebeurd en
gedaan. Bedankt aan iedereen die hieraan
heeft bijgedragen!
PIDZ is zich terdege bewust van de positie die het inneemt op de
arbeidsmarkt. Na twee jaar van snelle groei zijn we in 2019 weer
even teruggegaan naar de basis, op zoek naar evenwicht. En om de
balans te hervinden, hebben we onze focus gelegd op kwaliteit.
De kwaliteit van de zorgprofessionals, maar ook van onze recruiters.
Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken om een aantal casussen te
bespreken, zodat ze in het vervolg nog beter kunnen handelen.
Eén van die casussen was de vraag hoe we de zorgprofessionals nog
betere service kunnen bieden. In klankbordgroepen mogen zorgprofessionals nu aangeven waar zij tegenaan lopen, wat zij graag
willen of wat juist niet. Dit geeft ook de kwaliteit een duwtje in de rug.
Ook de zorginstellingen zijn we niet vergeten. Hoe kunnen we
nog meer voldoen aan de wens van de klant? Door te zorgen dat
mijnPIDZ, het softwaresysteem, een nog betere match maakt
tussen de opdrachten en beschikbare zzp’ers.

Andere interesses

Net als andere servicebureaus heeft ook PIDZ helaas te maken
gekregen met valsheid in geschrifte. Zorgprofessionals die zich
met valse diploma’s of een Verklaring Omtrent Gedrag bij de
PIDZ-familie probeerden te voegen.

Dat geldt ook voor Annemie, die ooit als tandartsassistente en bij de politie werkte en de kunstacademie afmaakte. Ze is ook nog steeds actief op
de werkvloer, omdat ze anderen graag dingen wil
leren. “Ik vind het leuk om te kijken hoe de generatie
jonge zorgprofessionals handelt.”

Door dit soort voorvallen groeit het besef nóg strenger te moeten
toezien op de intakegesprekken. Om het probleem te tackelen,
scannen alle vestigingen de VOG’s nu onder een UV-lamp om
het originele watermerk te detecteren en controleert de Dienst
Uitvoering Onderwijs de diploma’s op echtheid.

Haar leven draait niet alleen om werk. “Soms raak
ik met mensen in gesprek en die praten alleen maar
over hun werk. Je hebt toch ook andere interesses?”
Voor haar zijn dat wandelen, vrijwilligerswerk of
sporten. Zo liep Annemie begin oktober in elf dagen
tijd de Camino Ingles naar Santiago de Compostella,
een route van 250 kilometer. En ze gaat regelmatig
mee met een georganiseerde wandelreis. “Alleen
dingen doen, daar vind ik niks aan. Ik wil wel met
mensen kunnen praten.”

De stappen die PIDZ heeft genomen, vallen goed bij zorgprofessionals en zorgorganisaties. Dat horen we terug en daar zijn we
ook ontzettend blij mee. Natuurlijk kan het altijd beter, maar een
begin is gemaakt.

Toch houdt voor Annemie het werk als verzorgende
IG ook een keer op. Tot haar 70ste, heeft ze met
zichzelf afgesproken. Een gemis, noemt Fieke dat nu
al. “Het is heel jammer als ze zou stoppen. De zorginstellingen zullen haar echt gaan missen.”

Ook start een pilot, een heel belangrijke zelfs: in de Drechtsteden
proberen we samen met andere servicebureaus, zorgorganisaties en
wellicht ook scholen een oplossing te bedenken voor de regionale
zorgvraag aldaar. Als experts in de zorg blijven we ook PIDZ Plus organiseren. Niet meer regionaal, maar op één locatie centraal in het land.

En daarna? “Ik wil graag als Saar aan Huis (mantelzorg verlenen tegen vergoeding) aan de slag. Dat is
vooral één-op-één begeleiding en dus niet zo zwaar.”
De zorg blijft toch aan haar trekken.

Praten, luisteren, uitdagen, maar wel samen. Dat blijven de
speerpunten, ook in 2020.

Ook in 2020 staat kwaliteit hoog op onze agenda. Bovendien zal
PIDZ zich ook maatschappelijk blijven inzetten. Weer een jaar de
kinderen van de PWA-school in Veldhoven verblijden, meelopen
met de Run for KiKa en samen met andere partijen in Eindhoven de
handen ineenslaan om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.

Hetty

Run for KiKa
Samen met onze zorgprofessionals en medewerkers willen wij
graag het leven van kinderen
verbeteren. Daarom trekken wij
de hardloopschoenen aan om
mee te doen aan de Run for KiKa.
Voor de Winterrun op zondag
27 januari verzamelen wij geld
om dat vervolgens te doneren
aan dit goede doel. We hebben
al ruim 5.000 euro opgehaald.

Huishond Yenta brengt
leven in de brouwerij
Een blokje om met huishond Yenta en
activiteitenbegeleidster Anne May van Eijk?
Even een aai over de bol of gewoon even
spelen? De bewoners van locatie Berk van
stichting Ananz maken hier sinds de komst
van de Golden Retriever dankbaar gebruik van.
Vier dagen in de week huppelt Yenta rond op de afdeling
van Ananz, in het Brabantse Geldrop. Ze rent door de gangen,
sleurt met haar knuffelbeer of komt even kijken in de algemene
huiskamers. Het zorgt voor stralende gezichten bij de
76 bewoners die lijden aan dementie.
Activiteitenbegeleidster Anne May is daarom dolblij met
de komst van Yenta, van wie teamleidster Willemijn
Broekhuijse het baasje is. “Het zorgt echt voor sfeer in
huis. Voor veel bewoners voelt het vertrouwd.”
De meeste bewoners genieten intens en bloeien op door de
komst van de Golden Retriever. Theo (gefingeerd) gaat een
week voor Kerstmis een blokje om met Yenta en Anne May.
Op een bankje vertelt hij verheugd te zijn met de aanwezigheid van de hulphond. “Ja, het is een mooi beestje. Je kunt
er veel plezier mee hebben.”
Yenta is zo actief dat Anne May zich soms afvraagt waar ze
nu weer is. En ineens spurt ze dan weer door de gang of staat
ze te snuffelen bij een tafel met eten. “De bewoners willen
haar eigenlijk altijd wel iets lekkers geven.”

Herkenbaarheid
De activiteitenbegeleidster zegt dat Yenta niet het eerste huisdier is op Berk. Hier hebben meerdere honden rondgelopen.
Toch voelt het de eerste weken niet zoals bij Willemijn thuis.
Logischerwijs moet Yenta wennen aan haar nieuwe omgeving,
merkt Anne May die op de werkdagen van Yenta veel tijd
en energie heeft gestoken in de trouwe viervoeter. “Ik heb
regelmatig met haar op de grond gelegen om een goede
band op te bouwen.”
Enkele maanden later volgt de hulphond haar overal naartoe.
“Voor Yenta waren de eerste weken erg wennen. De bewoners
hadden daar minder last van. Voor hen voelt een huisdier als
een stukje herkenbaarheid van thuis. Dieren doen het altijd
goed bij een zorginstelling.” En dat blijkt, valt af te lezen aan
de gezichten. Yenta brengt leven in de brouwerij.

Gewone dingen
ongewoon goed doen

Ben jij één van onze helden die
meeloopt of zo met zorg verbonden dat jij een kleine donatie wilt
doen? Onze dank is héél groot,
en die van alle kinderen ook.

Nieuws uit zorgland

Minister De Jonge
presenteert
Dementieplan
Dementie is een veelvoorkomende ziekte in
Nederland. Het aantal mensen met dementie groeit
snel – inmiddels telt ons land 265.000 mensen die
aan deze ziekte lijden. Dit aantal groeit naar ruim
een half miljoen in 2040. Dementie heeft niet alleen
op de patiënt, maar ook op zijn omgeving grote
invloed. Om de problematiek aan te pakken, komt
minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid met
een vervolg op Deltaplan Dementie, dat in 2020
afloopt. Het overkoepelende dementieprogramma
sluit aan bij al lopende programma’s op het gebied
van ouderenzorg.
In de periode 2021 tot 2030 wil de minister meer
onderzoek doen naar mogelijkheden voor preventie,
behandeling en genezing van dementie. Het budget
wordt verdubbeld van 8 naar 16 miljoen euro.
Minister De Jonge staat voor een sterkere rol van
Nederland in de wereldwijde aanpak van de ziekte
en hij pleit voor meer verbinding in de samenleving.
Op die manier kunnen mensen met dementie en
hun naasten blijven meedoen. Met diverse zorgconcepten mogen en kunnen zij bovendien meer
steun verwachten.
In het voorjaar van 2020 zal de minister zijn
plannen presenteren aan de Tweede Kamer.

PIDZ Praat
Ook in het laatste kwartaal van
het jaar zijn diverse afleveringen
van PIDZ Praat, de podcast
waarin we actuele thema’s in de
zorg bespreken, opgenomen.
De onderwerpen die aan bod
zijn gekomen: de professionaliteit van zorgprofessionals,
de werkdruk in de zorg en een
leven lang leren. Benieuwd naar
de podcasts? Beluister ze
nogmaals via SoundCloud.

Sporten loopt als een rode draad
door het leven van Alfred de Jong.
Voor hem kan het niet spectaculair
genoeg. Hij zoekt graag de grens op,
maar altijd met een goed doel voor
ogen: de CliniClowns. Zijn uitlaatklep
in combinatie met zijn enorme toewijding zijn de aanleiding voor een
film, Loslaten.
Dat Alfred in de spotlights staat in deze film, die wordt
getoond op het SportFilmFestival in april 2020, kan hem
eigenlijk gestolen worden. Hij wil niet in het middelpunt
staan. De anesthesieverpleegkundige wil aandacht vragen
voor stress en ziekteverzuim in de zorg.
Begin september kwam naar buiten dat het aantal zorgprofessionals dat zijn werkgeluk elders gaat zoeken in 2018 verder
is gestegen. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de
Universiteit van Tilburg noemde het verzuim van 6 procent in
de Volkskrant ‘alarmerend’. “Mensen doen dat niet omdat ze
geen zin hebben. Ze willen de patiënt echt niet benadelen.”

spectaculair en uitdagend mogelijk. “De een gaat schreeuwen,
de ander grijpt naar de fles en weer een ander zoekt hulp bij
een psycholoog. Ik ga naar buiten.”
Het altijd bezig willen zijn, de onrust, zit in het karakter van
de 57-jarige anesthesieverpleegkundige. “Ik ga weleens op de
bank zitten, luister naar de verhalen van mijn kinderen en
als zij klaar zijn met vertellen sta ik op. Dan loop ik door de
kamer, kijk door het raam en besluit dan de deur uit te gaan.”
Regen, harde wind of sneeuw? Het maakt hem allemaal niets
uit. Het gemakkelijkst en minst tijdrovend is hardlopen of
fietsen. Maar het liefst gaat Alfred het water op met zijn
catamaran. Alleen. “Die adrenaline en de blik op niets vind
ik het lekkerst. Dan zet ik een heerlijk muziekje op en scheur
ik over het water. Heerlijk!”
Dan is na een heftige werkdag zijn hoofd leeg. Natuurlijk
denkt hij ook na het sporten nog wel eens aan de vrouw die
op de operatietafel lag en wier buik vol kankercellen zat,
of aan dat ernstig zieke kind. Maar, zegt de meervoudig
Nederlands kampioen catamaranzeilen: “Ik kan het een
plekje geven en afsluiten.”

CliniClowns

De blik op niets

Alfred praat ontzettend graag en enthousiast over de sporten
die hij allemaal beoefent. In zijn ogen verschijnt een twinkeling als de CliniClowns aan bod komen. “Deze organisatie
doet zo’n fantastisch werk”, zegt hij. Op de oncologieafdeling
voor kinderen ziet Alfred hen voor het eerst. En ook op afdelingen waar mensen met dementie verblijven, ziet hij de
rode neuzen regelmatig verschijnen.

Daarom wil Alfred dit onderwerp eens goed op de kaart
zetten. De film Loslaten moet daarbij gaan helpen. Zijn eigen
uitlaatklep na een pittige werkdag: sporten. Het liefst zo

Wanneer hij zich in 2015 tot Nederlands kampioen catamaranzeilen kroont, met een rode clownsneus op, wordt de

In sommige sectoren, zoals de GGZ, verliet bijna 20 procent
van de zorgprofessionals de werkgever. “Dat soort percentages halen ze in Zweden pas na drie jaar”, weet hoogleraar
Wilthagen. “De zorgsector is ziek geworden.”

PIDZ Plus
De laatste edities van PIDZ Plus dit jaar werden georganiseerd in Roosendaal
en Zwolle, op 30 oktober en 6 november. De bijeenkomsten waren zeer geslaagd met uiteenlopende gastsprekers. Zo openden eigenaren Ed Engelander
(Roosendaal) en Cor ten Cate (Zwolle) het evenement, inspireerde Niek van
den Adel de zorgprofessionals met zijn kijk op positieve gezondheidszorg en
praatte dagvoorzitter John van der Sanden op ludieke wijze de dagen aan
elkaar. Lex Tabak van Solopartners vertelde over de laatste wet- en regelgeving. Op die manier gingen de 150 deelnemers met een voldaan gevoel
en veel extra kennis weer naar huis.

winnaar het podium opgeroepen voor een speech. Normaal
gesproken worden mensen bedankt. Alfred doet het anders
en vraagt de mensen geld te doneren voor de CliniClowns.
“Binnen tien minuten had ik al 900 euro.” Het blijkt voor
Marloes van der Haagen aanleiding om een film over hem
te maken.
Sindsdien neemt Alfred deel aan evenementen om geld in
te zamelen voor dit goede doel. Zo fietst hij binnen een
etmaal van Parijs naar Ridderkerk, doet hij mee aan de
Strongmanrun (ook in de film) en loopt hij de Roparun,
een hardloopwedstrijd van Parijs naar Rotterdam.
Een officiële ambassadeur is Alfred niet. Maar zijn liefdadigheidswerk levert hem wel ‘De Gouden Neus’ op.
“Bij de CliniClowns hadden ze nog niet eerder meegemaakt
dat iemand zich zo had ingezet”, zegt hij trots.
Alfred is een grote man met een klein hartje. Hij heeft onvoorwaardelijke liefde voor zijn vak als anesthesieverpleegkundige
en als oprichter van Precision Bijscholingen, dat een samenwerkingsverband heeft met PIDZ. Hij onderneemt alles onder
het motto ‘Gewone dingen ongewoon goed doen’. “Ik wil net
dat stapje extra zetten, zodat mensen zich comfortabel voelen.”
Dat doet hij voor de CliniClowns tijdens het sporten, voor zijn
collega’s met de film Loslaten en voor zijn cursisten door ze te
helpen met een papiertje op zak zijn ‘klaslokaal’ uit te lopen.

“Die adrenaline
en de blik op niets
vind ik het lekkerst.
Met een muziekje
op lekker scheuren
over het water.
Heerlijk!”
Alfred de Jong, Precision
Bijscholingen

Nieuws uit zorgland

Decentralisatie
jeugdzorg deels
teruggedraaid
De jeugdzorg gaat op de schop. Daartoe heeft het
kabinet besloten nu het systeem volledig is vastgelopen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven
ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en
Sander Dekker (Rechtsbescherming) dat de
decentralisatie deels wordt teruggedraaid.
In 2015 moest het anders met jeugdzorg. De overheid legde de verantwoordelijke taken neer bij de gemeenten. Dit ging direct gepaard met bezuinigingen.
Het doel van de overheveling van de jeugdzorg naar
de gemeenten: meer zorg op maat. Dit moest mogelijk zijn, omdat gemeenten veel dichter bij het kind
staan dan overheidsinstellingen op regionaal of
landelijk niveau. Vier jaar later constateren de
ministers dat ‘die belofte onvoldoende is ingelost’.

Tien vragen aan Annie
Wat is haar favoriete muziekstroming? Hoe ziet haar ideale
dagbesteding eruit? Wat is de grootste blunder die Annie ooit
heeft begaan? Tien vragen aan deze cliënt van GGZ Oost-Brabant.
Wat is je favoriete
dagbesteding?
“Buiten wandelen met
begeleiders, dat is voor
mij een goede dagbesteding.”

‘Vroeger
wilde ik
altijd schilder
worden’

Voel jij je weleens opgesloten?
“Nee, ik voel me niet opgesloten. Ik
kan gaan en staan waar ik wil, kan
zelf boodschappen doen, naar
de kerk en zo.”

Waar mogen wij jou
‘s nachts voor
wakker maken?
Wat is jouw grootste angst?
“Nergens voor, ik
“Mijn grootste angst is dat ik weer in een
slaap liever.”
psychose zou raken. Mijn mooiste herinnering is
een mooi leven vóór mijn ziek zijn.”
Wat wilde je
vroeger altijd
worden?
“Ik wilde vroeger
schilder worden.”

Vooral kinderen met ernstige problemen lijken de
dupe te zijn geworden. Gemeenten kunnen de
zorgen voor deze kinderen niet in hun eentje
opbrengen en regelen. Dus besluiten ministers
De Jonge en Dekker om bij te sturen.
Het kabinet bepaalt wat onder de gemeentelijke
verantwoordelijkheid blijft vallen en welke zorg
zij overlaten aan een regio of misschien een nog
groter overkoepelend verband. Dit besluit moet
administratie en geld schelen.

Proosten op 2020

Wat is je
lievelingseten?
“Carpaccio met
truffelmayo, heerlijk!”

Wat is jouw
grootste
blunder?
“Dat ik vergeten
ben het toilet op
slot te draaien en
iemand de deur
openmaakte!”

Met wie zou jij graag
iets willen drinken?
“Ik zou graag met mijn
buurman iets willen
gaan drinken!”
Wat is jouw
favoriete
muziekstroming?
“Ik hou van
Hollandse muziek
waar ik lekker bij
kan meezingen.”

Wie wil nu niet proosten op
het nieuwe jaar, het nieuwe
decennium? PIDZ wilde dit
heel graag doen met alle zorgprofessionals. Om het begin van
2020 te vieren, organiseerde
elke vestiging in zijn regio
een nieuwjaarsborrel. De vijfhonderd aanwezigen zorgden
voor een groot succes.

De Wij-krant
De Wij-krant wordt vier keer per jaar bij alle PIDZ’ers thuisbezorgd en wordt samengesteld door:
Wout, Ankie en Ivo. Aan deze editie werkten verder mee: Lieke, Frans, Anton, Will, Erik, Tom,
Annemie, Fieke, Hetty, Anne May, Theo, Alfred, Ton, Annie en Toon.
Reactie, idee of opmerking? redactie@pidz.nl

Geen PIDZ’er?
Maar wil jij
de Wij-krant vo
or
ook thuis ontv taan
angen?
redactie@pidz
.nl

