- VERSLAG REGIONALE VRIENDENBIJEENKOMST 18 APRIL 2019
TUSSELERHOF, LOCHEM
Coryne Noordhoek, locatiemanager Tusselerhof, opende de bijeenkomst en informeerde de
Vrienden over het programma van deze middag.
De middag startte met een bijeenkomst over de nieuwbouw voor geïnteresseerde Vrienden, die zich
hiervoor hadden opgegeven. Aan de hand van plattegronden van de appartementen konden
Vrienden hun voorkeur kenbaar maken en uitleg vragen aan Dorien Kuska, teamleider. Coryne
Noordhoek, informeerde de Vrienden over de nieuwbouw.
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Rein Souwerbren, Raad van Bestuur
“Wat ik belangrijk vind van u te weten, is wat Vriend zijn voor u betekent. We organiseren
Vriendenbijeenkomsten en geven tweemaal per jaar het magazine Proza uit. Ook bent u welkom op
de locaties voor activiteiten. Maar is dat voldoende? Allereerst wil ik u graag voorstellen aan Willem
de Gooyer, onze interim bestuurder, waarmee ik samen de Raad van Bestuur vorm.”
NIeuwbouw
Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw van Tusselerhof op de mooie plek aan de
Tusseler. Inmiddels is de fundering gereed en start de bouw. We bouwen dit pand duurzaam en zijn
daarvoor aangesloten bij Green Deal. Dit doen we voor het pand, maar geldt ook voor voeding,
vervoer, elektriciteit, afval, koel/warmte systeem onder de grond, etc. We hopen volgende zomer in
het nieuwe pand te trekken op dezelfde mooie plek in het groen.
Strategische koers
Onze strategische koers liep ten einde en met diverse gremia van de organisatie hebben we
vormgegeven aan een nieuwe visie voor de komende vier jaar met de toepasselijke titel ‘Gezien en
Gehoord worden’. Dat geldt voor bewoners die er ‘nog toe willen doen’, die graag zolang als dat kan
de regie willen voeren over hun eigen leven, die invulling willen geven aan de fase waarin ze zich
bevinden op basis van hun levensgeschiedenis. Kortom, die zich thuis willen voelen in de locatie waar
zij wonen. Ook onze medewerkers willen zich gezien en gehoord voelen. Er voor elkaar zijn, elkaar
waarderen, problemen met elkaar oplossen en energie krijgen van het werk. Dat geldt tevens voor
het krijgen van kansen om te groeien en ontwikkelen in het werk. (Rein wijst op de ‘Betekening’, de
strategische visie in een tekening weergegeven). Cicero schreef er al over ‘De kunst van het ouder
worden’, daar gaat het om. Wij helpen onze bewoners daarmee door persoonlijke aandacht en in te
spelen op hun achtergronden en interesses. We moeten ons houden aan de wet- en regelgeving,
maar we willen ons er niet in verliezen. Waar het om gaat is: ‘Wat hebben onze bewoners nodig om
plezierig te wonen? En waar krijgen onze medewerkers energie van?’ Allemaal vragen waar we goed
op willen anticiperen. We zijn gefocust op goede persoonlijke zorgverlening, maar we kijken ook naar
de persoon achter de zorgvraag. Welke vraag heeft die bewoner en hoe kunnen we zorgen dat hij
een waardevolle dag heeft? We willen al eerder met u in contact zijn om goed in te spelen op uw
wensen, bijvoorbeeld voor dienstverlening aan huis. Ook betrekken we u graag voordien bij de
locatie van uw keuze. Blijft u daarom in contact met ons.
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“Dank voor uw aandacht, u kunt mij straks van alles vragen, maar nu eerst aandacht voor de violist
Mihai Turcitu. Gevolgd door de inhoudelijke presentatie over (zorg)technologie door Rob Nijhuis.”

Hoe blijft u vitaal en hoe kan (zorg)technologie daaraan bijdragen?
Rob Nijhuis, coördinator Technologie en Zorg Academie
Met behulp van een samenwerkingsverband tussen overheid (gemeenten), onderwijs (innovatie en
technologie) en zorgorganisaties stimuleert de TZA kennisuitwisseling voor de ontwikkeling van
(zorg)technologische hulpmiddelen, die bijdragen aan de versterking van de eigen regie en
autonomie van ouderen. Daarmee vormen we een innovatief leerwerk en een test en
proefomgeving. We zijn verheugd dat Pro Senectute met ons een samenwerking aangaat. Met onze
probeer-services kunnen zorgmedewerkers en bewoners technische hulpmiddelen testen, vooral
gericht op gemak en veiligheid. Het betreft met name de care kant van de zorg, waarbij technologie
ondersteuning en hulp kan bieden in het dagelijks leven van zelfstandige ouderen.
3

Denkt u bijvoorbeeld aan domotica (huisautomatisering) op het gebied van gemak en veiligheid.
Maar ook robotica, kan een waardevolle bijdrage leveren bij cognitieve klachten en het structureren
van de dag. Mochten deze technologische hulpmiddelen moeite kosten voor zelfstandige ouderen,
dan kunnen we hen trainen in het gebruik. Dat geldt ook voor zorgprofessionals die de
zorgtechnologie willen toepassen in de werksituatie.
Het gaat er om dat de eigen regie, autonomie en zelfredzaamheid gestimuleerd wordt voor nog
zelfstandige cliënten. Er is al veel op de markt ook op het gebied van zorg, zo kunt u makkelijk zelf
een ECG maken om uw hartslag te controleren en hartritmestoornissen te detecteren. Maar er
bestaat ook een thuishulp glucose meter, waarmee u makkelijk uw glucose gehalte kunt meten.
Wat kan technologie bijdragen aan uw dagelijkse leven?
Technologie kan bijdragen aan uw mentale en fysieke welbevinden. Het draagt bij aan uw gemak,
veiligheid en welzijn. Maar is er ook ter preventie van incidenten.
“Hoe blijven wij op de hoogte van deze ontwikkelingen?” is een vraag uit de zaal. Coryne Noordhoek
reageert: “Pro Senectute heeft een contract getekend met de TZA. We zullen u zeker op de hoogte
blijven houden.“

De middag eindigde met een gezellige Vriendenborrel.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Eveline Leopold, PR-Communicatiemanager.
e.leopold@pro-senectute.nl
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