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We zitten in een heftige tijd…..
Er hangen zeer donkere wolken boven De haam.
We dachten er op tijd bij te zijn geweest maar dat
bleek toch niet zo. Na een week samen in spanning
te hebben gezeten, zagen we dat veel van jullie
(naasten) alsnog besmet zijn geraakt. Dan zijn het
spannende dagen hoe de ziekte verloopt.
Het is een grillige en onvoorspelbare ziekte. De één
merkt er weinig of niets van en de ander is er heel
erg ziek van (geweest). Ook had het veel impact op
jullie als mantelzorgers die door de nodige zorg voor
de naaste het risico liep om zelf ook ziek te worden.
Met de geldende protocollen en het besmettingsgevaar is het een heel erg moeilijke tijd geweest voor alle
betrokkenen. Het deed ons dan ook erg pijn, dat we jullie alleen telefonisch konden bijstaan. We zijn verdrietig
om de mensen die ons zijn ontvallen en leven mee met de familie van de overledenen. Ook iedereen die nog
last heeft van de gevolgen en de impact van de situatie wensen we heel veel sterkte.
Ondanks alle corona-perikelen houden we de moed erin…… en we hopen dat de zon weer snel mag schijnen!

Zorgboerderij gesloten:
Ondanks dat carnaval niet of nauwelijks
gevierd gaat worden, hebben we toch
besloten om de zorgboerderij op
maandag 15 en dinsdag 16 februari te sluiten.
Houd hier dus rekening mee.

Verplicht medisch mondkapje
dragen tijdens vervoer
Vanuit het ministerie van VWS zijn ons aangescherpte maatregelen opgelegd. Zo moeten alle
passagiers voortaan een medisch mondkapje dragen
tijdens het vervoer van en naar de zorg boerderij.
Dus voordat onze cliënten de bus instappen, krijgen
ze een mondkapje van de chauffeur aangereikt en
worden ze eventueel geholpen om dit op de juiste
manier op te zetten.

Extra uren Bo
Onze medewerkster Bo Vervoort gaat meer uren voor
de zorgboerderij werken. Vanaf 1 februari worden dit
er 32, voorheen 20 uur. Hier zijn we erg blij mee want
zo kunnen we de bezetting beter verdelen.

Conclusie inspraakspellen van 2020
Afgelopen jaar hebben we 4x het inspraakspel met
onze cliënten gedaan. Hieruit zijn een aantal punten
naar voren gekomen:
• Het wandelpad heeft wat ongelijke stukken,
hiervoor zijn al enkele acties uitgezet.
• We hebben wat meer muziekactiviteiten op de
agenda gezet en zorgen er ook voor dat de radio
aanstaat als we ’s ochtends starten. Dat geeft een
wat meer huiselijk gevoel.
• De cliënten vinden het gezellig samenzijn het
fijnste van de dagbesteding dus hier spelen we
graag op in en zorgen dat het samen koﬃedrinken
en het samen eten ook echt een moment is om
te genieten.
• We bieden wat meer persoonlijke aandacht (1 op
1 contact) als hier ruimte voor is m.b.t. begeleiding.

Filmpje
Normaal gesproken hebben we de eerste zaterdag van het nieuwe jaar ons nieuwjaarsontbijt
en jaarvergadering met onze medewerkers en
vrijwilligers, altijd een gezellige bijeenkomst waar
iedereen wordt bijgepraat over het afgelopen
jaar en de plannen voor het nieuwe jaar.
Vanwege bekende redenen kon dat niet doorgaan en zo kwamen wij op het briljante idee om
het jaaroverzicht als een soort journaal aan onze
vrijwillgers te presenteren. Zo is iedereen toch op
de hoogte.
Het uiteindelijke filmpje
hebben we zelfs aan enkele
van onze cliënten laten zien
en dat werd beloond met
een heus applaus! Hopelijk
hebben de ontvangers ook
genoten…. Wij in ieder geval
wel met de opnames!!!

• De kleine ruimte heeft een wat mindere akoestiek
en daardoor hebben een aantal cliënten daar wat
gehoorproblemen. We hebben deze ruimte
inmiddels wat meer aangekleed wat bijdraagt aan
een betere akoestiek.
• We hebben natuurlijk een aantal maatregelen
moeten treffen vanwege corona. Deze hebben we
met de cliënten besproken. Iedereen heeft begrip
voor de situatie.
• Er wordt opgemerkt dat het bij het naar huis gaan
wat te druk is in de gang bij de kapstok. Dit hebben
we opgelost door te zorgen dat men gespreid de
jas gaat pakken en deze alvast aan de stoel hangt.
Dan kan die in de grote ruimte aangetrokken
worden zodat we niet te dicht op elkaar staan.

Uitkomst tevredenheidsonderzoek
Dit jaar hebben we voor het eerst een tevredenheidsmeting uitgevoerd met behulp van het systeem
BergOp. Dit is door de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) georganiseerd waarbij wij de juiste
gegevens aan hebben geleverd. 63% van de uitgezette
vragenlijsten zijn ingevuld en hieruit kunnen we het
volgende concluderen:
We zien dat de deelnemers en de cliëntvertegenwoordigers zeer tevreden zijn met de dagbesteding. Wat
vooral gewaardeerd wordt is de persoonlijke aandacht
van het personeel, dat de mantelzorger ontlast wordt,
het landelijke karakter van de zorgboerderij, de
gemoedelijke sfeer, dat er wordt gekeken naar de
individuele behoefte en vooral de betrokkenheid.
Ook worden er complimenten gegeven over hoe de
zorgboerderij omgaat met de corona-crisis. Men is
zeer te spreken over het contact met de deelnemers
tijdens de sluiting in het voorjaar.

Leer- en verbeterpunten
Dit was de eerste keer dat we met BergOp de tevredenheidsmeting hebben uitgevoerd. De methode is voor
ons wel goed bevallen, het systeem is wat ons betreft
voldoende gebruiksvriendelijk. Dit geldt echter niet
voor antwoordmogelijkheden. De vragen kunnen
alleen met ja of nee beantwoord worden. Wij denken
dat hierin meer ruimte moet komen zodat de deelnemers een antwoord kunnen geven wat wellicht
beter past. Dit zullen we ook aan CLZ meegeven.
Wat hebben we gedaan en wat gaan we nog doen?
Omdat deze methode niet anoniem is, hebben we de
resultaten met cliëntnaam in kunnen zien. We gaan
eventuele opmerkingen van de individuele deelnemers persoonlijk bespreken of hebben dit inmiddels
al gedaan.

Sinterklaas
Gelukkig kon de Sint en zijn Piet ons dit jaar toch
komen bezoeken. Ondanks de afstand hebben we
genoten van zijn bezoek. Hij werd uitvoerig bedankt
door één van onze cliënten…..

Kerst
De kerstviering is door Corona in een iets ander jasje
gegoten. Nu een week lang iets feestelijker eten dan
normaal. Wel wat bescheidener en ook niet gezamenlijk maar verdeeld over de 2 ruimtes zoals wij vanaf
de corona werken. Het is toch de beleving en je eigen
inzet en motivatie wat het feestelijk en sfeervol maakt.
Zoals ieder jaar hebben we de cliënten herdacht die
afgelopen jaar zijn gestopt hier op de zorgboerderij.
Zij zijn in de vorm van een ster in de kerstboom toch
nog even bij ons……

Jubilea
En bijna onopgemerkt zijn er een aantal cliënten die
al meer dan 10 jaar hier naar de zorgboerderij komen.
We hebben ze even in het zonnetje gezet en ze
hebben allen een fotocollage mee naar huis gekregen
met foto’s over de afgelopen 10 jaar… Toch mooi om
hierop terug te kijken.

Spreken over vergeten
Spreken over vergeten is een boekje voor mensen met geheugenproblemen en/of een begin van dementie. Het helpt je na te
denken over wat je belangrijk vindt en over je wensen, die van
dit moment én die in de toekomst. Het boekje helpt je om hierover
te spreken met mensen die belangrijk voor je zijn. Je kunt dit ook
opschrijven zodat anderen weten wat je wilt. Dat kan belangrijk
zijn als je het later zelf niet meer kunt vertellen.
Hoe gebruik je dit boekje? Je kunt dit boekje zelf invullen of
samen met iemand die je vertrouwt. Je hoeft het niet van voren
naar achteren in te vullen. Vul in wat je belangrijk vindt. En doe
dat in je eigen tempo. Bewaar de vragen waar je over na wilt denken. Het is jouw boekje. Bepaal zelf met wie je
de informatie uit dit boekje deelt. Ons advies: doe dat met de mensen die voor jou belangrijk zijn. En bespreek
jouw wensen met je huisarts, je casemanager of je wijkverpleegkundige. Zij kunnen hier dan rekening mee
houden. Lees er alles over op www.sprekenoververgeten.nl

Toch een alzheimer café in venray

Mopje van David

Nu er geen Alzheimer Cafés meer kunnen plaatsvinden door de coronacrisis
heeft het caféteam contact gezocht met de lokale omroep “Peel en Maas
TV Venray”. Zij gaan het café opnemen en uitzenden op de gebruikelijke
avonden, elke 2e maandag van de maand. Op deze manier behouden zij toch
contact met de achterban. Kijk op de website van Alzheimer Café Venray
voor data van uitzendingen. Ook kun je hier alle uitzendingen terugkijken.
www.alzheimer-nederland.nl/regios/noord-limburg/alzheimer-cafe-venray
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De volgende uitzending is maandag 8 februari met als thema “Leef je leven
met dementie”. Alzheimer Nederland geeft ook een nieuwsbrief uit met:
• Praktische tips over dementie
• Het laatste nieuws over onderzoeken en zorg
• Ervaringsverhalen van lotgenoten
• Tips voor het voorkomen van dementie
• Activiteiten en ontwikkelingen bij Alzheimer Nederland
Voor deze gratis nieuwsbrief kan iedereen zich aanmelden via www.alzheimer-nederland.nl/nieuwsbrief
Of neem contact op met Joke Halmans via Joke.halmans@gmail.com / tel. 06-53730515

Nieuwtje
Sanne is zwanger!!
Zij en haar vriend Stef verwachten
hun kindje rond 7 juli.
Hier op de zorgboerderij hebben
we al een poule uitgezet om het
geslacht te raden…….
We zijn benieuwd!

Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ
Op 1 januari 2020 is de Wet Bopz vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ (Wvggz).
Het jaar 2020 gold als overgangsjaar waarin zorginstellingen de ruimte krijgen om volgens de nieuwe Wzd te werken.
Begin 2021 zullen wij de nieuwe wet moeten toepassen op onze zorgboerderij. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de
rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met
een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Ook mensen met gelijkgestelde aandoeningen zoals niet-aangeboren hersenletsel, het syndroom van Korsakov, en ziekte van Huntington vallen onder de reikwijdte van de Wzd.
Zorg is onvrijwillig wanneer de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt met de zorg. Ook de zorg waarmee de
vertegenwoordiger heeft ingestemd, maar waartegen de cliënt zich verzet is onvrijwillige zorg.
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met
verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Het doel van deze wetten is enerzijds het voorkomen en terugdringen van dwang in de zorg, zowel in duur als in zwaarte van het middel. Anderzijds wordt de rechtspositie van
de cliënten verbeterd. De professionals moeten altijd zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de
deelnemer. Ook familie en naasten kunnen hun visie inbrengen. Dwang is altijd een uiterst redmiddel en moet zo
snel mogelijk worden afgebouwd.
Binnen de Wet zorg en dwang komen wij sneller in aanraking
met een vorm van dwang dan voorheen. Een weigering van
een cliënt van de geboden zorg of maatregel, hoe klein ook,
valt onder de Wzd. Enkele vormen van onvrijwillige zorg:
• Beperking van bewegingsvrijheid (bijvoorbeeld rolstoel		
gordel, fixatie)
• Onderzoek aan kleding of lichaam
• Beperking van vrijheid om eigen leven in te richten,
waar door de cliënt iets moet doen of laten (incl. gebruik
communicatiemiddelen zoals telefoon, internet.)
De volgende punten hebben we besproken in ons werkoverleg:
1. Met het team hebben we bekeken of er mogelijk
cliënten zijn waar sprake is van onvrijwillige zorg.
Dit is niet het geval;
2. Ons uitgangspunt is dat er geen cliënten starten op de 		
zorgboerderij waarbij sprake is van onvrijwillige zorg.
3. Als zorgboerderij kan het gebeuren dat in het begeleidingstraject van een cliënt het ons overkomt dat er
onvrijwillige zorg wordt toegepast. Dan gaan we als zorg
boerderij in samenspraak met de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ)
het stappenplan in werking zetten dat wettelijk bepaald is.
4. Er kan GEEN onvrijwillige zorg geboden worden bij cliënten die niet aangesloten zijn bij CLZ of bij een andere onderaannemer van een zorginstelling
(PGB, particuliere zorg).
Meer informatie over de Wzd kun je vinden op www.dwangindezorg.nl
en via www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/veelgesteldevragen-wet-zorg-en-dwang-en-zorgboerderijen.pdf
Verder worden we over dit onderwerp actief op de hoogte gehouden
door CLZ en Federatie Landbouw en Zorg.

Groetjes van het hele team!

