
In dit kwaliteitsrapport blikken we terug op de kwaliteit van de geboden zorg en
begeleiding van het afgelopen jaar door verhalen op te halen van zowel cliënten,
verwanten en collega's over alles wat we afgelopen jaar hebben doorstaan, gevoeld
en beleefd.

We hopen dat deze verhalen ons laten stilstaan bij wat we hebben doorgemaakt,
waar we trots op mogen zijn en wat we van deze tijd hebben geleerd. Zo zorgen we
ervoor dat alles niet voor niets geweest is en dat we in de toekomst het goede
leven van cliënten nog beter vorm kunnen geven. 

In een aparte bijlage leest u de meer feitelijke informatie en kwantitatieve en
kwalitatieve data van het afgelopen jaar. 

Samen sterk en verbonden in een onzekere tijd
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Al in december 2019 wisten we dat corona op de wereld was. Maar wat het was, wisten we niet.
We volgden de berichtgeving nauwgezet. We hadden prachtige plannen voor 2020. En we konden
niet geloven dat corona ook ons zou bereiken.

Het werd 2020. Corona kwam dichterbij. In januari organiseerden we al een eerste medisch
overleg. We bespraken wat we zagen en of we zelf in stelling moesten komen. We besloten het
wiel niet zelf proberen uit te vinden. We vertrouwden erop dat, wanneer het nodig was, de GGD en
het RIVM met beleid zouden komen en wij dat beleid zouden volgen. 

En toen ging het ineens snel. In februari besloten we tweewekelijks om tafel te gaan. We hadden
het gevoel dat er iets stond te gebeuren. We volgden de landelijke ontwikkelingen. Het was
carnaval in het zuiden van het land. We hoorden dat het daar helemaal misging. We probeerden
informatie in te winnen bij gelijksoortige organisaties om te leren wat voor ons belangrijk zou zijn.
Er bleken nog nauwelijks richtlijnen, protocollen en maatregelen beschikbaar te zijn. We hielden
nauwgezet contact met de GGD, die zich vooral richtte op de organisatie van maatregelen in
ziekenhuizen en instellingen voor ouderenzorg. Een handleiding voor organisaties zoals de onze
was er toen nog niet. 

Op 12 maart hadden Trijn en Folkert, in het kader van vitaliteit, in het restaurant voor de lunch
gezorgd. Gezond en biologisch eten, koken zonder pakjes. Het was een heel bijzondere dag. Die
middag werd het MT bijeengeroepen. Er waren besmettingen in Sneek en Balk. Het voelde als een
golf die op ons afkwam zonder te weten waar de reddingsvesten hingen. 

De volgende dag sloten een teamleider en een orthopedagoog, die op dat moment aanwezig
waren, aan bij het overleg van het MT. Achteraf was het de oprichting van het kernteam. We
bespraken met elkaar wat er gaande was en wat we gingen doen. We voelden de drang alles te
doen wat we konden om de cliënten te beschermen. Het werd een surrealistische dag. Bij de
bakker was geen brood meer te krijgen. De schappen in de supermarkt waren leeg. 

We gaven onszelf de opdracht om corona buiten Maeykehiem te houden, ook al wisten we dat die
opdracht mogelijk veel te groot was. Toch was dat wel onze motivatie: alles eraan doen om onze
cliënten en begeleiders te beschermen. We voelden een grote verantwoordelijkheid. Iedereen die
hier werkt zal dat herkennen. Want iedereen is enorm betrokken bij de organisatie en de cliënten. 

Het lukte ons niet om corona buiten Maeykehiem te houden. Het eerste risico dreigde en we
voerden intensief overleg met de GGD. De eerste medewerker werd ziek. En helaas volgde daarna
de eerste cliënt. De contacten met de GGD werden intensief. We moesten soms als het ware
vechten voor een test. Maar het was vooral samen zoeken. Corona was voor hen net zo nieuw als
voor ons.

We besloten binnen de organisatie volgens strakke medische instructies werken. Wie niet op de
groep werkte mocht het terrein niet meer op. Het was ingewikkeld: begeleiders voelden zich in de
ellende staan, terwijl de rest ‘veilig thuis’ werkte. We hadden maar heel beperkt beschikking over
beschermingsmiddelen en in het land heerste grote schaarste. We hebben ons hele netwerk
ingezet om aan die middelen te komen en gingen zelfs bouwmarkten bijlangs. Het lukte ons, als
eerste organisatie in deze sector, aan te sluiten bij de verdeling van deze hulpmiddelen. 



We stonden met tranen in de ogen toen de eerste grote levering op een zaterdagnacht bij Folkert
thuis aankwam. Eindelijk kregen we lucht. We hadden meer materiaal in handen waar we onze
cliënten en medewerkers mee konden beschermen. Zij zaten tenslotte in de frontlinie. 

Iedereen was keihard aan het werk en tegelijk was iedereen zoekende. Soms overheerste de
onwetendheid. We werkten tegen onze natuur in. We zijn ervoor om mensen te begeleiden in een
thuissituatie. Hygiëne, besmettingsgevaar en afstand kwamen niet als eerste in ons woordenboek
voor. 

We kregen met een aantal besmettingen te maken en om een besluit vanuit medisch perspectief te
krijgen hebben we de GGD gesmeekt om te gaan testen. Als iemand verhoging had wilden we
weten of we alles in gang moesten zetten. Antwoorden waren er toen nog vaak niet. Gelukkig
schoof onze vaste en betrokken huisarts aan. Die stond dag en nacht voor ons klaar. Dat was een
groot geschenk. 

Er moest een groep op slot. Onze geliefde cliënt Gretha overleed. Er was grote angst en verdriet.
Corona had ons hard geraakt. De teams wilden weten waar ze aan toe waren. En terecht.
Langzaamaan werd er meer bekend en werd er steeds meer samengewerkt en gedeeld in de
sector. In samenwerking met GGD, onze verpleegkundigen en de huisarts stelden we ons eigen
zorgcontinuïteitsplan, richtlijnen en protocollen op. 

Dat was allesbehalve gemakkelijk. Onze missie 'Een goed leven voor onze cliënt' stond voortdurend
onder druk. Enerzijds een goed leven en de bijbehorende zorg willen bieden, en tegelijk de levens
van de cliënten, medewerkers en verwanten moeten beschermen. Er moesten ongelofelijk
moeilijke beslissingen worden genomen die iedereen diep raakten. De moeilijkste was wel het
sluiten van de locaties voor bezoek. Ouders en verwanten mochten hun kind of familielid niet meer
bezoeken. Verschrikkelijk. Maar toch waren veel ouders en verwanten blij met het besluit dat we
namen. 

We bleven elkaar vasthouden en elkaar bevragen: 'Wat is het beste om te doen?' We voelden onze
onmacht maar ook de steun die we aan elkaar hadden. We dwongen mensen, waaronder medici,
tot het maken van beslissingen. Bijvoorbeeld als het ging om een groep bij elkaar te houden of juist
te scheiden. 

Door rollen en verantwoordelijkheden helder voor ogen te krijgen, konden we ook
verantwoordelijkheden bij mensen wegnemen. Dit zorgde voor een zuivere samenwerking en
zuivere besluiten. We deden ons uiterste best om open te communiceren met medewerkers en
verwanten. We legden onze zoektochten en worstelingen op tafel en vroegen soms naar hun
meningen en waardeerden deze ook. Wanneer er een weloverwogen besluit was genomen, weken
we er niet meer van af. Wel dachten we mee in het vertalen van de besluiten naar de groepen.

Er ontstond een overlegstructuur in de regio. Er werd een covid-coachtraining georganiseerd, waar
zowel iemand uit het bestuur als uit de praktijk aan meedeed. Om onszelf te voeden. We namen
onze stukken mee, om naar aanleiding van de training te verbeteren. We leerden bijvoorbeeld over
het werken in zones. We werden gevraagd om mee te denken in de volgende training. 
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Onze anticipatie op de verspreiding van corona heeft ervoor gezorgd dat de GGD juist de
samenwerking met óns zocht om de best mogelijke protocollen en richtlijnen op te stellen voor
organisaties zoals Maeykehiem, waar ook andere organisaties in het land van konden leren.

Zo werd corona een jaar lang een belangrijk thema in onze organisatie. En in ons leven. Het werd
ook een jaar waarin we onbewust en vooral ook heel bewust bezig waren met keuzes voor de
veiligheid en de kwaliteit van leven van onze cliënten. Daardoor kwamen een aantal
ontwikkelpunten die we hadden bedacht voor 2020 soms zomaar ineens in een versnelling. En
maakten we bijvoorbeeld de keuze om de dagbestedingslocaties om te bouwen en ook andere
verbouwingen op te pakken. 

In 2019 hebben we vorderingen gemaakt in het bouwen aan een duurzame toekomst voor
Maeykehiem. Die wilden we doorzetten. Ondanks en dankzij corona zijn we heel veel ervaringen
rijker. En hebben we ontzettend veel beleefd en geleerd. Mooi en moeilijk. Die verhalen zijn
belangrijk om te delen. En die delen we hier. 

Trijn van der Meulen, Folkert Meijer en Theo Vernooij
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Facebookbericht d.d. 20 maart 2020 door Pieter Zuidema, vader van Siemone
die op onze locatie Langweer woont.

Thuiswerkdag 3...Filmpjes, korte opdrachtjes, dagpictogrammen weer geplaatst in social
scools...op afstand de leerlingen begroeten.
Dat willen wij, iedere dag weer..
Vandaag de leerlingen verteld dat ze stoer zijn, dat ze 't geweldig doen....door juist thuis te
blijven helpen ze de ander. Dat is toch prachtig!
En ik heb hen gevraagd om dit weekend een leuke tekening of kaart te maken voor iemand uit
hun omgeving die, voorlopig, geen bezoek mag ontvangen.

Dat geldt ook voor onze dochter Siemone.
Maeykehiem heeft een dapper en terecht besluit genomen.
Een besluit die wij respecteren en waar we zeker heel veel begrip voor hebben.
Een besluit ook die, hoe stom dat ook mag klinken, vertrouwen geeft. Er wordt nagedacht en
gehandeld bij Maeykehiem.
Een besluit die wel pijnlijk is en voelbaar voor ons.
Met dat gegeven nemen wij de "sebeare" pet af, maken een buiging voor de zorgmedewerkers
Maeykehiem ( en daarmee voor al 't zorgend personeel).

Back to basis...terug naar de basis...zorg, warmte, aandacht...stap 1 het fundament.
Dat fundament wordt nu zichtbaar... dat fundament daar moeten we straks weer op bouwen...
Het meer willen.. de lat continu hoger leggend (voor wie?) is overbodig...
Accepteren, onder ogen zien en er naar handelen.
En ouders van kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking weten zeer goed wat
accepteren is (zo ook mensen die zelf leven met een handicap, beperking, mensen die zelf
chronisch en of ernstig ziek zijn, of hun dierbaren).
Back to basic...de kennis en kunde is er dus...luister naar hen..handel daarna en bepaal niet
vooraf...

En Siemone, zij geeft de boodschap van fier zijn, trots zijn...zie foto



Hendrieke de Vries is orthopedagoog en is sinds anderhalf jaar verbonden aan een aantal
woongroepen van Maeykehiem. Daarnaast ondersteunt ze begeleiders bij de vraag: 'Hoe kunnen we
voor deze cliënt een zo goed mogelijk leven organiseren?'

Het is op zijn minst een bijzonder eerste jaar voor Hendrieke. “Ik ben heel blij met mijn eerste half
jaar, waarin ik de begeleiders en cliënten heb kunnen ontmoeten en met veel mensen gewoon aan
tafel heb kunnen zitten. Nu werk ik al weer meer dan een jaar vanuit huis.” 

Corona heeft veel invloed gehad op het goede leven van cliënten. Een aantal levensgebieden kwam
onder grote druk te staan. “Als mens heb je behoefte aan contact. De meest belangrijke mensen zijn
dan toch jouw ouders en familie. Zij mochten niet meer komen en de groep ging nagenoeg op slot.
En niemand wist voor hoelang.”

Ook de dagbesteding gaat dicht. Datgene wat cliënten dagelijks doen en plezier aan beleven is
opeens niet meer mogelijk. “Dagbesteding is heel belangrijk voor onze cliënten: het geeft je invulling
van de dag, je kunt iets doen wat je leuk vindt, je hoort bij de groep, het is een plek waar je zinvol
bezig bent en ertoe doet. Elementen die je mens maken. Bovendien doen begeleiders een beetje
anders; niet alleen vanwege beschermende kleding en het houden van afstand, maar ook door
bijvoorbeeld de eigen angst die ze onbewust meenemen. Cliënten en begeleiders waren hun houvast
echt even kwijt. Dat doet nogal wat met het gevoel van veiligheid.”

Omdat corona zo’n grote impact heeft, is iedereen zoekende. “Alles draaide om nieuwe handelingen,
nieuwe regels (wat mag wel en wat mag niet?), nieuwe roosters en een nieuwe indeling van de dag.
Het was echt overleven. Dan dreig je de cliënt wel een beetje uit het oog te verliezen. Toen de rust
weer wat terugkeerde en er weer wat meer dagprogramma kwam, kwam de stabiliteit terug.” 

Voor de cliënten wordt de wereld kleiner. Ze blijven op de groep, met alleen eigen begeleiders. Veel
prikkels vallen weg en dat geeft de meeste cliënten toch ook weer een gevoel van veiligheid. “We
konden vrij snel zien welke cliënten we een goede dag konden bieden vanuit hun woning en voor
wie we op zoek moesten gaan naar veilige, creatieve oplossingen. En daarbij moesten we soms net
even buiten de kaders denken.” 

De begeleiders blijken behoorlijk creatief te zijn en zetten de schouders eronder. Ze doen alles om
van de dag een goede dag te maken. “Ze haalden de materialen van de dagbesteding naar de groep
en met wat aanpassingen kwamen ze best ver. Kamers werden leeggehaald en ingericht als
werkkamer. De linnenkamer werd erbij betrokken en een lokaal in de Drifter werd gebruikt voor
bewegingsactiviteiten. In Langweer werd een keet neergezet om dagbesteding naar de locatie te
halen. De begeleiders organiseerden bakactiviteiten, schreven kaartjes, zorgden voor meer
momenten aan tafel of cliënten gingen net wat uitgebreider in bad. De start van de dag verliep
rustiger, de cliënten hoefden niet meer op tijd klaar te staan voor de taxi. Het bleef wel belangrijk dat
het ritme van de dag herkenbaar bleef, en ook het verschil tussen week en weekend. Toch lukte dat
vaak goed.”

Hendrieke ziet in de tussentijd hechte teams ontstaan. Ook de band tussen begeleider en cliënt
wordt sterker. “Het afgelopen jaar hebben ze elkaar veel meer gezien, ze hebben veel meer met
elkaar moeten doen en met elkaar meegemaakt.” 

Thema 1: Kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt



Cliënten hebben veel vragen, bijvoorbeeld over wanneer ze weer bezoek van familie mogen of
wanneer de dagbesteding weer begint. Vragen waarop niemand echt een antwoord heeft. “We
probeerden ze vooral in het hier-en-nu te houden en mee te nemen in het dagprogramma. We
konden er zelf ook zo weinig woorden aan geven. We zeiden dan dat Trijn, of de koning dat soort
besluiten had genomen. Dat hielp goed om de situatie uit te leggen. We probeerden er vooral
gewoon voor ze te zijn.”

Ondanks de intensieve, zorgelijke en ook verdrietige periode ontstaan er allerlei nieuwe inzichten.
“We hebben ook enorm geleerd van de afgelopen periode en weten steeds beter wat we willen
behouden. Met deze kennis en ervaring denken we ook na over de periode ‘na corona’. Bijvoorbeeld
de mogelijkheid om de dag rustig op te kunnen starten. Veel cliënten en groepen blijken baat te
hebben bij de mogelijkheid om de dag rustig op te starten. Of alleen ’s middags naar de
dagbesteding te gaan.” 
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Hendrieke doelt op de dagbesteding, het bezoek van vrijwilligers, de contacten in het dorp,
vrijetijdsbesteding. "De rek is er bij velen uit. Hier en daar moeten we opnieuw zoeken naar creatieve
oplossingen om de komende periode nog even te overbruggen. Het verplicht ons om te blijven
zoeken naar wat er wel kan, waardoor het leven voor de cliënt weer enigszins acceptabel wordt.”

Op dit moment worden de wensen van iedere cliënt geïnventariseerd. “We stellen vragen als: 'Hoe
was het, hoe is het nu en wat is je wens?' Dat gaat over alle leefgebieden. We stappen af van hoe het
altijd was en gaan vanuit wensdenken onderzoeken wat belangrijk is en hoe we dat zo goed
mogelijk voor de individuele cliënt kunnen organiseren.” 

Dit inzicht versnelt de kanteling van aanbodgericht naar vraaggericht werken, een proces dat al
gaande was binnen de organisatie. “We kunnen nu twee situaties goed vergelijken: hoe het voor
corona was en hoe het nu is. Zo kunnen we van beide kanten het beste meenemen en iets nieuws
gaan creëren. Dat geeft een enorme boost, ook voor de kwaliteit van de zorg.” 

De positieve effecten van de rust zijn bij een aantal cliënten
wel heel duidelijk merkbaar. “We zagen bij een van onze
cliënten het aantal epilepsieaanvallen enorm afnemen. Dat is
natuurlijk fantastisch om te zien. Het wordt straks belangrijk
om goede afwegingen te maken. Het doel is immers niet het
verminderen van de epilepsie maar het vormgeven van een
goed leven. Dat draait om balans. Wat zijn dingen die de
cliënt mooi vindt en mist, van leert en van geniet? En hoe
wegen die activiteiten op tegen de mogelijkheid dat de
epilepsie weer wat toeneemt? We zijn ons bewust geworden
dat een vol programma met leuke activiteiten niet perse een
goed leven betekent. En dat we daar keuzes in kunnen
maken.”

Tegelijkertijd zijn er ook cliënten voor wie de huidige situatie
te schraal wordt. “Zij zijn er, net als velen van ons, klaar mee.
En willen zo graag dat de wereld weer groter wordt. Dat de
leuke dingen in het leven weer opgepakt kunnen worden." 



Hendrieke werkt samen in een team van orthopedagogen die ieder een aantal woon- en
dagbestedingsgroepen ondersteunen. Daarnaast vertegenwoordigt ze de orthopedagogiek als lid
van het kernteam. Ze ziet haar rol als schakel tussen het dagelijks bestuur en de dagelijkse praktijk.

“De kern van ons vak is om vanuit de cliënt te vertrekken. Wanneer er bijvoorbeeld een richtlijn
opgesteld wordt bevraag ik het kernteam op hoe die richtlijn goed is voor onze cliënten, wat de
uitwerking gaat zijn. En durven we er, als het echt nodig is, ook van af te wijken? Als ik dat niet
helder heb, kan ik de richtlijn niet uitleggen naar de groepen. We hebben hele moeilijke kwesties
moeten bespreken. Het gaat ook nogal ergens over. Door heel weloverwogen te onderzoeken wat
voor- en nadelen zijn, hoe deze tegen elkaar opwegen en wat de betekenis is op alle leefgebieden,
voor zowel het individu als de groep. Het was soms bij wijze van spreken blokjes op een weegschaal
leggen en dan kijken naar welke kant zwaarder weegt. En als je deze factoren allemaal bij langs gaat
en je neemt een besluit, dan voelt dat ook als een gedragen besluit. En het is belangrijk om uit te
kunnen leggen hoe een besluit tot stand komt om het ook goed naar de groepen uit te kunnen
leggen.”

Zo is het besluit om preventief mondkapjes te dragen op de groepen niet makkelijk geweest. “Dat
was wel een ding. Vergeet niet: cliënten wonen hier, het is hun thuis. We hebben hier heel lang bij stil
gestaan, de cliëntenraad, de Wzd-functionaris en het verpleegkundig expertiseteam is daarbij
aangeschoven. We hebben onderzocht wat dit betekent voor het goede leven, voor alle gebieden.
Het was een heel mooi en gelijkwaardig gesprek. En als de bestuurder op basis van ieders input een
weloverwogen besluit neemt, voelt dat ook goed.”

Thema 1: Kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt
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Invoering wet Zorg en Dwang

Afgelopen jaar is ook de wet Zorg en Dwang ingevoerd. Corona heeft vertragend
gewerkt op de implementatie van deze wet in de organisatie. Hendrieke: “Door de
intensiteit die corona met zich meebracht hebben we ons de handelingen en besluiten
die de nieuwe wet van ons vraagt, nog niet goed eigen gemaakt. Wel werken we al
enige tijd aan bewustwording van het thema en ons handelen. Maar het borgen in de
organisatie heeft zeker vertraging opgelopen.”

Toch heeft Hendrieke het afgelopen jaar niet meegemaakt dat er een besluit tot
onvrijwillige zorg toegepast moest worden. “Het is ongetwijfeld voorgekomen dat
cliënten te maken kregen met regels en maatregelen die voor weerstand zorgden. Ik
denk dat onze begeleiders heel goed in staat geweest zijn om alternatieven te vinden
die de cliënten de mogelijkheid gaven om deze toch na te leven. En soms hebben we
overwegingen moeten maken. Daarbij kijken we dan naar wat we kunnen verwachten
van een cliënt. Dat betekende bijvoorbeeld soms dat een cliënt die geen mondkapje
droeg dan niet mee kon naar de supermarkt. We gaan uit van vrijwillige zorg en dat
betekent dat we alles in te zetten hebben zodat het de cliënt wel lukt. Daarbij hebben
we in eerste instantie onszelf af te vragen of we de goede dingen doen en waarom het
zo belangrijk is.”

"We zijn een zorginstelling waar het lichamelijke welzijn jarenlang behoorlijk eenzijdig centraal heeft
gestaan. Terwijl we, aan de hand van de gekozen methodieken, een visie aan het ontwikkelen waren
waarin alle menselijke behoeften even belangrijk zijn. Langzaamaan kwam er ook aandacht voor het
belang van stimulerende dagbesteding, contact, communicatie en alertheid. En midden in deze
ontwikkeling moesten we alles op alles zetten om onze cliënten te beschermen. Toch hebben we de
ontwikkeling door kunnen zetten. Begeleiders bleven betekenisvolle activiteiten aanbieden en
zochten naar andere mogelijkheden om contact te hebben met verwanten en vrijwilligers.”

Hendrieke vermoedt dat het wellicht ook weer spannend wordt om maatregelen op te heffen. “De
maatregelen hebben een nieuwe veiligheid gecreëerd die misschien ook weer moeilijk los te laten is.
We zijn het ook weer enigszins normaal gaan vinden. Toch moeten we alert blijven op wat
bijvoorbeeld een mondkapje nog steeds betekent voor de kwaliteit van contact en communicatie.
We zijn een thuis voor mensen, geen ziekenhuis. Iedereen zal hier verschillend in staan, niet alleen
over het opheffen maar ook over bijvoorbeeld de termijn waarop je zo’n maatregel terugdraait.” 

"Wat voor mij afgelopen jaar echt belangrijk geweest is, is de verbinding. We hebben elkaar nodig,
we moeten elkaar blijven opzoeken en blijven vinden. Wel hoop ik dat op korte termijn de informele
contacten weer mogelijk zijn. In die momenten op de gang, bij de koffie, op de groep ontstaat het
echte contact. Dit contact is ook zo belangrijk voor mijn coachende rol als orthopedagoog. Dat je
samen naar een situatie kunt kijken. Ik ben er voor de begeleiders maar ik mag er niet komen. Daarin
staat ook het belang van de cliënt voorop. Maar zelf vind ik dat ingewikkeld en ik hoop dat dat niet
heel lang meer gaat duren.”
  



Thema 2: Ruimte voor eigen regie

Interview met 3 bewoners van Langweer Appartementen

"Ik heb direct gezegd: die rommel komt hier ook. Daar komt
iedereen mee in aanraking, een virus blijft niet in dat land, dat
komt hier ook. Er was toen geen vaccin en je kon eraan
kapotgaan. Dus daar was ik wel bang voor."

"Toen het hierheen kwam dacht ik:
opletten hier. Want straks gaan de
mensen kapseizen. Ik werd er
ongerust van."

"Het maakt mij niet uit, het komt
en het gaat ook niet meer weg.
Zoals het mondkapje, draag ik
niet, dan heb ik te weinig lucht.
Ik maak me er niet ongerust
over, we gaan allemaal een
keertje dood. Het is in een
woord waardeloos, van het
virus. Je kunt er toch niets aan
doen, het gaat toch niet weg. 

Het vaccin heb ik wel gedaan om
mijn kleinkind. Ik heb mijn
kleinkind alleen op de foto
gezien. Ze willen niet komen
omdat Corona nog steeds zo
heerst. Het is haar eerste kind,
ik begrijp wel dat dat kwetsbaar
is. Ze sturen foto’s en laten
weten hoe het gaat." 

"De gehandicaptenzorg en de
ouderenzorg en dat soort dingen
kregen voorrang met het vaccin.
Wat dat betreft is dat weer een
beetje geluk. Ik voel me er wel
beschermd door. Het virus kan
nog wel bij je komen maar je komt
niet meer op IC."

"Ik zei: liever gisteren 
dan vandaag!"

"Ik word er niet warm of koud van. Ik ga gewoon
naar de duiven toe, ‘s morgens vroeg, en af en toe
een ander een ander keertje als ze niet opletten.
Ik zat op een zorgboerderij, in het begin. Dat ging
al slecht. Ze hebben me gevraagd wat ik wou. Ik
hou wel dagbesteding met mijn duiven, zei ik
toen. Dat is elke dag. De zorgboerderij was maar
twee halve dagen. Maar dit is voor mij rustiger."

"In het begin toen die hele handel hier begon, dit
mocht niet meer, dat mocht niet meer, je mocht niet
meer bij elkaar komen, dat soort dingen. Ik ben
sowieso met dit wel erg schuw geworden. 

We aten hier altijd met zijn allen en ik heb vanaf het
begin gezegd: ik eet op mijn kamer en ik kom hier
met eten niet meer. Dat hou ik ook zo. Je moet de
boel niet opzoeken. Dat verander ik niet meer, ook
niet als het weer normaal wordt."



The latest on
this month's issue:
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"Nu ik ingeënt ben voel ik me weer wat vrijer, maar verder is het nog ongeveer hetzelfde. Ik
kan nu weer leuke dingen met mijn zus doen. Dat kon een hele tijd niet. Deprimerend. Ik ben
gek op winkelen met mijn zusje. Vanmiddag komt ze hier, dan gaan we eerst mijn kamer doen
en daarna gaan we even boodschappen halen. Dat heeft, grof gezegd, een jaar niet gekund. Ik
was terneergeslagen. Ik heb nu de dagbesteding hier, dus ik kom niet meer echt buiten het
gebouw. Isolerend. Ik kijk er naar uit dat het weer wat gewoon wordt." 

"Dat iedereen hier is, geeft mij een hoop stress en
spanning. Het is te druk. Die zegt dat, die dat, die
zus en zo. Iedereen zegt wat anders. 

Maar je weet het, het is er. Wat wil je er dan aan
doen? Niks. Het is elke dag hetzelfde liedje. Elke
dag dezelfde verhalen. Dan zeg ik: afgelopen. Je
kunt er toch niets mee."

"Het is hier ook in het gebouw
geweest. De vrouw die daaraan
overleden is die kon ik goed, daar
kwam ik elke week wel even. Dat
was wel schrikken, ja. 

Die groep werd helemaal afgesloten.
We mochten niet meer beneden
komen, moesten via de brandtrap
naar beneden. Het virus was hier in
het gebouw en dat was heel erg
beangstigend, voor mij tenminste." 

"Ik dacht: hopelijk komt het de trap niet op!
Het was helemaal beneden maar we bleven
zoveel mogelijk op de eigen kamer om maar
niet in contact te komen met andere mensen.
Toen werd het nog geïsoleerder. 

Op een gegeven moment kwamen de
begeleiders allemaal met mondkapjes om, in
witte kleding. Toen dacht ik: wat hebben we
hier! Dan sta je wel even raar te kijken hoor.
Het leek dat ik in een andere wereld kwam." 

"De begeleiders hier werden mummies. Hier is
niemand ziek geweest. Ik zag wel dat mensen
gewoon tegen elkaar aan lopen. Dat vind ik een
stommiteit. Je weet dat je afstand moet houden en
dan ga je toch tegen elkaar aan lopen. Er zijn toch
maatregelen, dus ze wisten het. Dan vraag je er toch
om?"

"Ik ben een echte krûper, maar
dan zei de begeleiding: dat kan nu
niet. Dat vond ik echt zeer
deprimerend. En dat kan nu nog
niet. Nu is het alleen de elleboog.
Je móet er wel aan gewend raken,
maar accepteren doe ik het nog
steeds niet." 
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"Wat hygiëne betreft, daar ben ik heel
streng in. Ze noemen mij Rob Geus,
qua hygiëne maar zo is het wel.
Bijvoorbeeld als iemand niest en zijn
handen niet wast. Ik ben geen
begeleider maar als ik dat zie dan zeg
ik wel wat van."

"Ja frustrerend. Terwijl je op het
nieuws hoort dat er weer meer op
visite mogen komen. Ik dacht:
lekker! Het feest kan weer
beginnen. Maar de regels
veranderen ook steeds weer.
Daarom printen ze het ook uit
voor ons, heel handig. Ik heb ze
allemaal op de kast hangen. Als
we weer een nieuwe krijgen, dan
komt die er weer voor te hangen." 

"Van Rutte mogen er nu meer op
bezoek komen en wij mogen maar
twee! Dat is ook waardeloos. Dan
word je aan het lijntje gehouden.
Dat voelt niet eerlijk."

"En de regels veranderen steeds. Zeg
gewoon: het mag van de regering, dus
niet meer zeuren. Je bent er net aan
gewend en dan komen er weer nieuwe
regels. Dan mag je vader komen maar je
moeder niet. Dat is toch stom. Volgens
mij als ze samen zijn is een toch? Ze zijn
toch gewoon bij elkaar?"

"Mijn ouders zitten beide in een bejaardenhuis
en daar mocht ik ook niet meer komen. Maar op
een gegeven moment ben ik er toch maar naar
toe gegaan. Toen ben ik betrapt jammer
genoeg. Ze zijn allebei op leeftijd en ik dacht bij
mezelf: ze zijn er nu nog. En als er wat zou
gebeuren mocht ik er niet bij zijn. Er is gelukkig
niets gebeurd maar dat was voor mij een hele
erge spanning." 

"Toen ik jarig was, is mijn zusje ‘s
morgens geweest en mijn moeder ’s
middags, geloof ik. Anders had ik
alles bij elkaar; mijn zusje hier in
Nederland, mijn zusje in Duitsland,
man en kinderen, iedereen bij
elkaar. Nu moest het zo. Op papier
was ik jarig, het heette verjaardag.
De slingers hingen maar het gevoel
was er niet." 

"In Maeykehiem kwam de regel dat de bewoners niet meer naar familie mochten. En dat
er maar één persoon op bezoek mocht komen. En er waren zorgen over de Britse variant.
En net toen was ik jarig en mocht mijn moeder niet samen met mijn broer op verjaardag
komen. Dat vond ik wel heel erg." 
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"Ik wil gewoon dat de familie van
iedereen weer langs kan komen.
En onze verjaardagen
bijvoorbeeld. Als iemand jarig is
mogen er bijna geen mensen
komen. Dan eten we een gebakje
en dan is het klaar. Dan kun je
niet echt feestvieren.

Ik wil het liefst mijn eigen gang
weer gaan. Zoals op Koningsdag,
de vrijmarkten, dat vind ik mooi,
dat deed ik elk jaar. De
gezelligheid, even sneupen en
een praatje. En even op het
terrasje zitten, dat er dan een
muziekgroep speelt."

"Als je niet meer zelf beslissingen
kunt nemen dan word je geleefd. Je
mag niks en je moet luisteren naar
wat anderen zeggen. Dat vind ik
waardeloos. Je leeft zelf niet. Dus ik
trek me er niks van aan." 

"Ze hebben nu bedacht van dat wandelen. Nou, ik
wandel het liefst alleen. Want de een zegt
bijvoorbeeld dat je precies op de stoep moet lopen en
daar heb ik een grote hekel aan, ik loop altijd op de
weg. Ik ben al eens languit gegaan omdat ik op de
stoep liep. Dat doe ik nooit meer. Ik heb altijd midden
op de weg gewerkt terwijl ze met 70 om me heen
reden en nu zullen ze mij vertellen dat ik op de stoep
moet lopen terwijl er nooit een auto is." 

"Ik moest getest worden. Heerlijk! Krijg je zo’n staaf
in je neus. Ik had nog net geen tranen in mijn ogen.
Maar afschuwelijk vond ik dat. Toen ben ik getest, de
groep niet. Ik moest op mijn kamer blijven tot ik de
uitslag had. Dat vond ik heel vervelend. Mijn
geheugen werkt niet zo best, dus soms vergat ik dat
dan. Dat was mijn automatisme. En dan riepen ze:
wat doe je hier, terug!"

"In de buurt is een restaurant
waar ik graag heen mag, maar
nu kom ik er niet. Dat mis ik
wel. Maar zolang je daar een
afspraak moet maken enzo dan
kom ik er niet. Jammer dan. Dat
vind ik niet leuk. 

Vorige week liep ik door zo’n
rommelwinkel heen. Ik was nog
maar amper binnen toen kreeg
ik meteen te horen dat ik eerst
moest wachten tot zo’n mandje
vrij was. Toen had ik al iets van:
als het zo moet, dan winkel je
niet echt lekker want dan heb
je het idee dat er weer een
ander op mij staat te wachten.
Ik ben er snel doorheen
gelopen en toen: wegwezen. Ik
voel me dan niet vrij, als je zo
op je zitten te letten."

"Ik hoop  gewoon dat snel alles weer mag; erop
uit, rommelmarkten bezoeken. Ik wil weer zelf
dingen doen, erop uit gaan, op de markt staan
voor stichting Dierenlot. Op de markt sta ik dan
met een bak vol water, kun je muntjes gooien.
Ik heb zo’n bekertje daar past precies twee euro
in. En als ze het erin gooien krijgen ze het
dubbele terug. Ik heb gevraagd wat mag ik wel
doen. Flyers uitdelen. Dus bijna heel Langweer
heeft er een gehad." 
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Liesbeth Picauly- Begeleider B op Spitaal Sneek 

Corona
In maart 2020 konden we niet meer om corona heen. We leefden een beetje van persconferentie
naar persconferentie. Dan voelden we de spanning opbouwen: welke maatregelen gaan er af? Of
komen er juist bij? We keken per individu wat nodig was. Eén cliënt wilde het bijvoorbeeld weten,
maar eigenlijk ook niet. Dan keken we samen naar het Jeugdjournaal en kon ze gelijk haar vragen
stellen.

Het moeilijkste was dat de groep de grip over normale dingen in hun leven kwijtraakte. Vakanties,
logeren bij familie, verjaardagen vieren, de dagbesteding; ineens viel dat allemaal weg. Dat heeft
enorm veel impact gehad en voor veel spanning gezorgd. In de groep werd er verschillend mee
omgegaan. De een huilde veel, de ander was boos en weer een ander vond de rust juist fijn.

Dagbesteding
Helaas ging de dagbesteding door corona dicht. We deden ons uiterste best om de dag zelf voor
onze bewoners in te vullen. Maar dagbesteding is écht een ander vak. We waren dan ook erg blij
toen een collega van de dagbesteding bij ons op locatie kwam. De activiteiten en begeleider bleven
daardoor hetzelfde. Het was een heel welkome en zinvolle invulling voor onze bewoners. Dat de
dagbesteding door een begeleider van de dagbesteding wordt gegeven werkt echt veel beter. Voor
onze cliënten is deze begeleider verbonden aan ‘werk’ en zijn we als reguliere begeleiders
verbonden aan ‘wonen en vrije tijd’. Dat gaf onze bewoners veel structuur en duidelijkheid.

Geoliede machine
We waren als team en als groep altijd een geoliede machine. En dan komt er zo’n grote ‘kink in de
kabel’ waardoor we weer even helemaal opnieuw de verbinding moesten vinden. Onze cliënten
zaten veel meer op elkaars lip en de lontjes werden korter. Toch heeft de hele situatie ook weer
geleid tot eenheid. Ze zaten allemaal in hetzelfde schuitje en gingen er allemaal anders mee om,
maar ze wisten elkaar ook te troosten en moed in te spreken. Bijvoorbeeld als er iemand getest
moest worden had dat veel impact. Want het betekende dat de groep niet naar de dagbesteding
kon. Dan baalden ze voor zichzelf en waren ze verdrietig voor degene die het betrof. Dat was
prachtig om te zien.

Eenduidige taal
Als team kwamen we tot ontdekking dat we zelf de extra stressor waren als we probeerden uit te 
leggen wat er allemaal gaande was. Onze cliënten hielden ons echt een spiegel voor. Ieder teamlid 
had zijn eigen gedachten en mening. Dat is normaal, alleen in deze situatie was het belangrijk dat we 
op één lijn kwamen en eenduidig met onze cliënten communiceerden: zo gaan we het doen en zo 
leggen we dat uit. We hebben verschillende middelen gebruikt om de situatie en maatregelen uit te 
leggen, maar steeds in dezelfde taal. 
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“Ik heb mezelf iedere dag toegesproken: De kop omhoog. 
Ik ga er, voor mezelf én voor mijn cliënten, ook vandaag weer voor!”



Eigen regie
Het moeilijkste voor onze cliënten was dat zij op het gebied van eigen regie, eigen kracht en eigen
verantwoordelijkheid behoorlijk hebben moeten inleveren. Ze mochten niet meer zelfstandig naar
buiten, niet meer naar de winkel, de sportschool of de kerk.
Dat vond ik heel erg voor ze. Het was iedere keer weer een zoektocht: ik wil dit maar het kan niet en
hoe ga ik daar mee om? Voor ons als begeleiders was het echt zaak om af te stemmen op de
individuele cliënt. Dat was heel intensief. 

Op de groep hebben we alle normale dingen zoveel mogelijk door laten gaan. Zo bleven bijvoorbeeld
de kookbeurten bestaan ondanks dat ze niet meer zelfstandig naar de supermarkt mochten. De ene
cliënt baalde enorm dat ze niet naar de winkel mocht om te kijken: waar heb ik vandaag zin in?
Terwijl een ander zei: "Ik vind dit su gemakkelijk, van mij mag ut wel su blieve." Dat brengt een
prachtige dynamiek in de groep.
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Geluksmomentjes
Voor mezelf merkte ik dat de een-op-een
momentjes een soort ‘geluksmomentjes’
werden: nu ben ik even helemaal van jou en
jij van mij. Het werden hele waardevolle
momenten waarin we elkaar nóg beter
leerden kennen. Dan gingen we vaak even
wandelen: even vrijuit praten, stilstaan bij
de gebeurtenissen van de dag en ontladen. 

We vonden het ook belangrijk dat onze
cliënten hun wensen en verlangens bleven
uitspreken. Ook al kan er voorlopig niet
zoveel en weten we ook niet hoelang dat
nog zo is. Het is belangrijk om die wensen
levend te houden, dat ze perspectief
houden. 

Met elkaar zochten we naar mogelijkheden,
naar wat wel kon. Dus kookten we in het
weekend extra lekker en onderzochten we
hoe onze cliënten wél contact met hun
familie kon hebben. 

Zo probeerden we kleine momenten extra
groot en belangrijk te maken. 

“Het werden waardevolle momenten waarin we elkaar nóg beter leerden kennen”



 

Nabijheid
Wat ikzelf heel moeilijk vond was het houden van afstand. Eerst gingen we met mondkapjes
werken. Dit was voor onze bewoners erg moeilijk. Dan zeiden ze: “Ik zie je ogen wel maar ik hoor
alleen je stem..” En als iemand verdrietig was gaf je normaliter een knuffel. Dat zit ook in mijn
natuur. We moesten opeens andere manieren vinden. Maar het mooie was dat onze cliënten elkáár
gingen troosten. Dat was zo warm en bijzonder! Eén van onze cliënten kon zich altijd moeilijk
uitdrukken. Maar omdat hij iedere dag op de groep was en haarfijn aanvoelde wat iemand nodig
had, is zijn verbale vermogen enorm ontwikkeld. Terwijl ik worstelde met alles wat ik niet meer kon
doen, ontwikkelde hij zich als een enorme steun in de groep. 

Zoals ik al zei: we waren als team en als groep een geoliede machine. We wisten wat we aan elkaar
hadden. Toch is onze saamhorigheid door deze hele situatie weer gegroeid. We zijn in alle
opzichten, zowel binnen het team als in de groep, dichterbij elkaar gekomen. We reageerden heel
verschillend maar we respecteren elkaar en het is ons opnieuw gelukt onze krachten te bundelen
om een veilig baken voor onze cliënten en voor elkaar te zijn. 
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Thema 3: Beleving van cliënten en verwanten

Tjikkie en Janne-Rins de Jong, moeder en zus van Marit. Marit woont op Maeykehiem.

Tjikkie: 
Als je beseft wat er allemaal gaande was, dan vind ik het fantastisch wat de begeleiders gedaan hebben. 
Daar heb ik alleen maar waardering voor. Met alle genomen maatregelen en het feit dat iedereen op de 
groep moest blijven, hebben ze dat heel knap gedaan. Ze hebben rust en veiligheid geboden. Terwijl ze het 
echt drukker hadden, ze waren met weinig personeel, ze moesten alles zelf doen omdat iedereen op de 
groep was. En dan hielden ze ook nog contact met alle ongeruste ouders, die soms ook geruststelling nodig 
hadden. Terwijl de begeleiders misschien zelf ook wel bang waren om Corona te krijgen. Daar neem ik mijn 
petje voor af. 

Janne-Rins:
Het leek voor de groep van mijn zus eigenlijk ook wel goed uit te pakken. Want doordat ze eigenlijk 
gedwongen waren om op de groep te blijven was er ook een soort rust. Er kwamen minder mensen van 
buiten de groep. Sommige cliënten hadden minder epileptische aanvallen. Dat gold in ieder geval voor 
déze groep.

Tjikkie:
Zelf voelde ik me echt heel schuldig. Ik had er buikpijn van. Dat we niet even naar haar toe konden, dat ze 
geen visite kreeg. Alles is al zo anders voor haar sinds haar vader overleed. Ze was gewend soms een 
weekend thuis te komen. Ze kon daarna al minder naar huis en nu kon dat helemaal niet meer. Ze kan niet 
goed tegen verandering en dit was wel een hele grote verandering. Ik was bang dat ze ons heel erg zou 
missen, erg verdrietig of misschien wel opstandig zou worden. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dat 
was een hele eyeopener.

We merkten eigenlijk niet zoveel aan Marit. Toen we weer naar haar toe mochten gingen we even met haar 
naar buiten. Marit was heel vrolijk. Het was een soort ontlading en er viel een last van mijn schouders. Het 
probleem zat niet bij haar, maar bij mij. Ze heeft zich in die rust waarschijnlijk heel veilig gevoeld. 

“Zelf heb ik het gevoel dat het ‘oude’ Maeykehiem weer wat terug is. Maeykehiem zoekt 
steeds de verbinding en ik denk dat dat ons allemaal dichterbij elkaar heeft gebracht." 

Janne-Rins:
Misschien werd alles ook wel veel stabieler voor haar. Ze vindt de dagbesteding heel leuk maar het brengt 
ook wel veel prikkels met zich mee. Dit was een hele grote verandering waar ze prima mee bleek om te 
kunnen gaan.

Tjikkie:
Maar misschien was het juist ook helemaal geen verandering, want alles bleef de hele dag hetzelfde. Ze 
hoefde niet naar buiten en er kwam niemand van buiten op de groep. Achteraf denk ik wel eens of het voor 
de bewoners echt wel zo prettig is, altijd maar die verschillende mensen op de groepen en al die 
activiteiten. Misschien heeft deze groep wel baat bij wat meer rust?

Janne-Rins:
Marit kan het zelf niet vertellen. Je biedt haar dagbesteding en een weekprogramma omdat je denkt dat ze 
het leuk vindt en dat het helemaal bij haar past. En dan opeens stopt het noodgedwongen. Als dat dan ook 
goed uitpakt, dan is het wel goed om te kijken wat je ervan leert en hoe je die kennis dan mee wilt nemen. 
Misschien kies je dan juist wel voor een mooie mix. 
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Tjikkie: 
Ik ben echt heel tevreden over de communicatie vanuit Maeykehiem. Vooral in het begin kregen we heel
veel nieuwsbrieven. Dat was echt fijn, want het was erg spannend en ik zat er ook best over in. Maar dan
lazen we welke maatregelen er werden genomen en hoe dat werd aangepakt. Dat gaf veel duidelijkheid. 

Janne-Rins: 
In die brieven werd ook wel verteld hoe beslissingen tot stand kwamen en dat er voor de veilige weg
gekozen werd. Daar werden we heel goed in meegenomen. Later werd de familie ook gevraagd naar hun
mening bij bepaalde dilemma’s rond de groep. Dat vonden we wel heel mooi. Zo werd een beslissing een
weloverwogen beslissing. De groep van Marit is een kwetsbare groep. We vonden het dan ook heel mooi
dat we gehoord werden. 

Tjikkie:
Ik was zelf voor de strenge aanpak. Ik dacht: als Marit corona krijgt overleeft ze het misschien niet. Ik was
zelf ook heel voorzichtig, voor haar. En volgens mij stonden de meeste ouders er hetzelfde in. We vonden
het fijn dat ze input van familie vroegen: ‘Hoe kijken jullie er naar?’ 

Janne-Rins: 
Ik vond het ook mooi dat naar voren kwam dat de organisatie zelf ook met dilemma’s worstelde. Dat was
wel heel eerlijk. Dat ze het zelf ook graag anders wilden en soms ook heel lastig hadden. We baalden er
allemaal van en we stonden er gezamenlijk in.

De gezondheid van Marit is heel kwetsbaar en die ging al op en af. De situatie rond corona maakte dat wel
heel spannend. Dan werden we weer gebeld dat ze longontsteking had. Dan weer had ze epileptische
aanvallen. En dan kun je er dus niet naartoe. 

Tjikkie: 
De eerste keren dat we er weer kwamen mochten we de woning niet in en werd ze in de rolstoel naar
buiten ‘geschoven’. Dat voelde heel vreemd. En zo ‘schoven’ we haar ook weer naar binnen. Het voelde raar
om zo weg te gaan. Later belde ik dan de groep en vertelde ik dat ik er naar van was. Maar dan kreeg ik te
horen dat Marit nergens last van had. Dat was een hele geruststelling.



Janne-Rins: 
Dat eerste contact was wel heel vreemd. We moesten afstand houden tot iedereen maar tot Marit hoefde
dat niet. Het was alsof je met zijn allen een vreemde dans aan het dansen bent. 

Tjikkie: 
Marit wilde mijn hand vasthouden. Eerst twijfelde ik, maar eigenlijk voelde dat wel weer heel fijn. Het was
eigenlijk ook de enige hand die ik vast mocht houden. Ik had al heel lang niemand meer geknuffeld, alleen
mijn kleinkind. 

Ik woon zelf in een appartementengebouw waar ook een aantal keren corona heeft geheerst. Dan ging ik
zelf niet naar Marit, want ik wilde het beslist niet overbrengen. En omdat ik wist dat het goed met haar ging,
kon ik me daar beter bij neerleggen. 

Janne-Rins: 
Het contact dat we met de begeleiders hadden was helemaal fantastisch. We hebben groot respect voor ze.
Het is voor hen ook heel moeilijk geweest. Als er bijvoorbeeld een verdenking was, moesten ze zich weer in
van die pakken hijsen. Marit heeft daarin ook veel van ze gevraagd. Ze is een aantal keren verdacht
geweest maar gelukkig nooit positief getest. 

Op de dag van de eerste inenting presteerde ze het om ziek te worden. Ze moest eerst getest worden en de
uitslag werd met spoed geregeld zodat de andere cliënten toch nog ingeënt mochten worden. Ze heeft een
groot beroep op de begeleiding gedaan en ik heb veel waardering voor ze.

Tjikkie: 
Het klinkt misschien zo gewoon, maar het betekent echt heel veel voor ons. Een goed contact is echt heel
belangrijk. Het geeft ons een veilig gevoel, ik vertrouw ze. Als het met Marit weer zo spannend was, was een
goede communicatie essentieel. Want als je er zelf niet even naar toe kunt, is het lijntje met de begeleiders
het enige dat jou verbindt met je kind. 

Gesprekken over wel of niet reanimeren, wel of niet mee in ambulance hebben we telefonisch moeten
voeren. Dat zijn geen onderwerpen die je zo even met deze of gene wilt bespreken. En vooral als het niet zo
goed gaat dan is het fijn om te weten dat er goed op je kind gepast wordt en dat je daar op kunt
vertrouwen. 

Janne-Rins:
We willen allemaal het liefst dat je niet meer hoeft na te denken of je wel of niet gaat, of je haar wel of niet
meeneemt. Iedereen wil graag vrijheid terug maar het voelt fijn dat het nu allemaal heel zorgvuldig gaat.
Het zou mooi zijn als de rust wat kan blijven op de groep van Marit. 

Dingen die we van deze tijd hebben geleerd mogen we behouden, net als de eyeopeners van mem. Ze
heeft veel last van een schuldgevoel gehad. Laten we onszelf eraan herinneren dat dat niet nodig is. 

Tjikkie:
Zelf heb ik het gevoel dat het ‘oude’ Maeykehiem weer wat terug is. Dat gevoel van gezamenlijkheid en dat
we worden meegenomen in wat er daar gebeurt. De persoonlijke toon in de nieuwsbrieven, maar ook de
filmpjes hebben daar een rol in gespeeld. Maeykehiem zoekt steeds de verbinding en ik denk dat dat ons
allemaal dichterbij elkaar heeft gebracht.  

Thema 3: Beleving van cliënten en verwanten



"Als de koning het zegt, dan is het goed"
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Thema 4: Samenspel in zorg en ondersteuning

Langweer A
Elly Wiersma - cliëntcoördinator
Johan Timmer - orthopedagoog
Nienke Boers - teamleider

De groep van Langweer A wordt onverwachts en hard getroffen door corona. Johan: “De partner van 
een collega was heel ziek. Opeens was corona heel dichtbij. We hadden allemaal de persconferentie 
gezien; we mochten geen handen meer schudden. Onze collega wilde getest worden en kreeg dat 
niet voor elkaar. De regels waren destijds zo anders. Koorts was namelijk het criterium en ook de 
leeftijd was bepalend.”

Elly vult aan: “Op dat moment waren ook veel cliënten op onze groep verkouden. Toen een van onze 
cliënten behoorlijk ziek werd, werd zij getest. Je voelde de spanning omhoogkomen; bij ouders en bij 
de teamleden. Ze bleek besmet met corona.”

In eerste instantie was er veel paniek en chaos. Johan: “We mochten niet meer naar de locaties 
komen om ons werk te doen en tegelijk stonden we voor een gigantische uitdaging waarvan 
niemand wist wat het zou inhouden.”

Nienke werkt dan net twee weken als teamleider bij Maeykehiem. “Ik was net nieuw en nog maar 
een keer op de locatie geweest. Corona leek nog een 'ver-van-mijn-bedshow'. Maar opeens kwam 
het heel dichtbij.’ 

Er is op dat moment nog heel weinig bekend over het virus en over hoe te handelen. Elly: “Bij mij 
thuis werden ze ook grieperig, we hadden geen idee wat ons overkwam. We werkten gewoon op de 
groep terwijl twee cliënten positief getest waren. Er werd gezegd: ga er maar vanuit dat iedereen op 
de groep corona heeft. Terwijl we niet getest werden. Als ik nu terugkijk weet ik zeker dat ik het 
ook heb gehad. Ik ging gewoon naar het werk en weer naar huis. Met de wetenschap van nu 
denk ik: onvoorstelbaar.”

Nienke: “De paniek in het team was begrijpelijk: wat moet je doen, wie breng je in gevaar? Er was 
zoveel onbekend. Het team had veel nabijheid nodig van Johan, mij en Trijn. We waren een tijd 
volledig beschikbaar en bereikbaar voor het team. We konden er niet naar toe dus dat deden we via 
beeldbellen.”

Johan: “Als ik er weer aan terugdenk raakt het me weer: de huilende begeleiders aan de telefoon, die 
zich vol emotie in van die pakken moesten hijsen. Door er voor ze te zijn en naar ze te luisteren 
konden ze hun emoties kwijt voor ze weer naar de groep gingen. We hebben er geen seconde over 
nagedacht, we hebben dat gewoon gedaan. We moesten ze helpen, want als begeleiders in paniek 
raken, raken bewoners ook in paniek. En onze prioriteit ligt bij de cliënt.” 

Om het team te ondersteunen hebben Johan en Nienke regelmatig persoonlijk contact met ouders 
over onder andere testuitslagen en genomen maatregelen. Zo kan het het team zich volledig richten 
op de zorg en ondersteuning van de cliënten. “Toen de ergste crisis voorbij was en Elly 
cliëntcoördinator werd, nam zij ook het onderhouden van de contacten met ouders op zich.”

Elly: “Ouders belden heel veel, soms iedere dag. Ze waren erg bezorgd. We vertelden eerlijk wat de 
stand van zaken was en dat gaf vertrouwen. Met de ouders van cliënten die thuis waren had ik 
wekelijks contact, om te vragen hoe het thuis ging en te vertellen hoe het op de groep was.” 
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De begeleiders van Langweer A zijn erg betrokken bij de cliënten, maar er ontstaat veel ziekte onder
het personeel. Er blijven maar een aantal teamleden over, die worden bijgestaan door invallers en
stagiaires. Elly neemt de functie van cliëntcoördinator over. De emoties hebben niet meer de
overhand en de stabiliteit en rust komt terug. Nienke: “We hebben ons wel zorgen gemaakt en veel
gesprekken gehad met de collega’s. Kun je de begeleiding die nodig is nog bieden als emoties zo’n
grote rol spelen?”

Elly: “We moesten het in het team zelf organiseren, want niemand kwam bij ons en de adviezen
werden op afstand gegeven. Dan is het belangrijk dat iedereen zijn rol pakt. Ik heb een
verpleegkundige achtergrond waardoor ik nieuwe structuren neer kon zetten op het gebied van
hygiëne, beschermende kleding, desinfectie. In afstemming met Johan en Nienke heb ik dit opgepakt
en toen kwam de rust terug op de groep. We hebben bijna vijf weken in quarantaine gezeten. We
wisten ook niet goed wie wel of geen corona had.” 
Elly probeert zo goed en open mogelijk met het team en met ouders te communiceren. Een aantal
ouders heeft hun kind net voor de tijd uit voorzorg naar huis gehaald. Veel ouders zijn bezorgd. “Dus
zijn we gaan beeldbellen. Wat zijn we blij met deze nieuwe mogelijkheden. Dat beeldbellen doen we
nog steeds, als cliënten in het weekend bijvoorbeeld niet naar huis gaan hebben we op die manier
altijd even contact met de familie.”

Ook de dagbesteding valt weg, waardoor er rust ontstaat op de groep. “Normaliter moeten ze
precies om 9 uur klaar staan voor de bus. Die stress voelden wij zelf niet meer en ook onze cliënten
niet. We realiseerden ons: moeten we dat jachtige leven eigenlijk wel nastreven? Dat zijn nu
waardevolle inzichten.” 

Elly: “We vonden de rust belangrijk maar hadden zelf weinig capaciteit om even iets met de
bewoners te ondernemen. Nu komt er ’s middags een medewerker van de dagbesteding bij ons op
de groep. We hebben ruimte gemaakt waardoor deze collega in een speciale kamer activiteiten met
de bewoners doet en ’s avonds met ons kookt. Zo hebben we wel een invulling van de dag, maar
behouden we de rust. We laten hierbij ons eigen vaste normen met betrekking tot dagbesteding los
om weer vanuit de cliënt te kunnen denken. Cliënten zijn meer ontspannen waardoor ze weer open
staan om nieuwe dingen te doen. 

Elly, Johan en Nienke werken samen in de driehoek cliëntcoördinator – orthopedagoog – teamleider.
Hoewel ze elkaar nog nauwelijks kennen ontstaat er al snel een stevige en stabiele samenwerking.
Daarbij worden ze ondersteund door de organisatie. Johan: “Al heel snel werd er een kernteam
gevormd. Folkert onderhield de contacten met de GGD en de huisarts. Wij konden onze vragen en
dilemma’s bij hem neerleggen en hij oefende dan druk uit op bijvoorbeeld de GGD om dingen voor
elkaar te krijgen.”

Nienke: “We hadden een continuïteitsplan, dat was destijds nog niet zo goed met informatie gevuld
als nu. Toen op Langweer A corona geconstateerd werd, werd het team bedolven onder mails met
belangrijke informatie. Voor het team was het lastig om in de hectiek alle informatie op te nemen.
Om het uitvoerbaar te houden zorgde Elly voor orde. Per onderwerp gaf ze aan wat ze nodig had,
bijvoorbeeld om veilig te werken. Zo kon het team de bedoeling begrijpen en ernaar handelen.” 

Een van de cliënten die positief getest is wordt heel ziek. Elly: “Ik weet nog dat ik die vrijdag jarig was
en een slaapdienst draaide, ik had wat chips en cola op haar tafeltje gezet. Ik wist dat ze dat heel
lekker vond. Ze at en dronk toen al heel weinig meer. Toch heeft ze toen nog wat chips gehad en
cola gedronken.”



Even lijkt het beter te gaan maar de volgende dag gaat ze heel snel achteruit. Nienke: “Ze had
terminale zorg nodig die wij haar niet konden bieden. Ik heb alle teamleden gebeld om te vragen of
zij zelf deze zorg konden en wilden bieden. We besloten haar, na zorgvuldig overleg met Trijn en de
huisarts, uit te plaatsen naar een covidhuis. Dat was een heel moeilijk besluit voor het team. Dat je
haar weg ziet gaan, met haar knuffeltje, je naar haar zwaait en weet dat je haar niet weer zult zien.
Wat heeft dat een impact gehad op de begeleiders die daarbij waren. Het was heel ingrijpend. Dat je
niet haar veilige haven kunt blijven, juist in de laatste fase van haar leven.” 

"We moesten een andere vorm vinden. Daarom hebben we later in de zomer een steen met haar
naam in onze tuin geplaatst en met cliënten een soort ceremonie gehouden.”

Het team van Langweer A zit op dat moment in een ingewikkeld teamproces wat net weer wat op
gang komt. Nienke: “Dat het net dit team moest overkomen maakte het heel ingrijpend. Er is heel
veel gebeurd: het overlijden, cliënten en begeleiders die ziek werden, ouders die niet bij hun kind
mochten. Toch heeft de situatie ook heel veel verhelderd. Het was een heel intens proces, we
hebben als driehoek veel geïnvesteerd, er zijn collega’s die hebben besloten om afscheid te nemen.
We hebben collega’s in hun kracht zien komen en stagiaires aangenomen met veel potentie. En we
zijn trots op hoe het nu gaat. Corona heeft hierin een versnellende factor gespeeld.” 

Elly beaamt dit. “Het is een heftige periode geweest maar we zijn er met elkaar wel heel goed
uitgesprongen. Daar plukken we nu de vruchten van. We hebben een mooi team, een goede
samenwerking en veel nieuwe inzichten waardoor we ook anders naar onze cliënten kijken.”  

Johan: “Nieuwe mensen hebben ook nieuwe inzichten meegebracht. Ze keken op een andere manier
naar onze cliënten, zetten een andere begeleiding neer en we zagen een heel andere bewoner.”

Nienke: “Zo knap hoe onze invallers en stagiaires besloten: ik weet dat er corona heerst en ik ga daar
gewoon werken. Ze hebben, samen met een aantal vaste begeleiders, de groep draaiende gehouden
en dat met elkaar heel goed gedaan. Het zijn mensen die zichzelf willen ontwikkelen om een betere
begeleiding neer te zetten.” 

Johan vult dit aan. “We hebben invallers en stagiaires enorm zien groeien doordat ze hier hun vak in
handen mogen nemen. Dat heeft hen een boost gegeven. Zo zijn de ‘pareltjes’ wel zichtbaar
geworden.” 

Thema 4: Samenspel in zorg en ondersteuning

De begeleiders mochten tijdens de verzorging
maar korte momenten naar binnen omdat het
infectiegevaar zo groot was. Elly: “Dat gaf zo’n
naar gevoel, je liet een hele zieke vrouw achter.
Het liefst wilden we steeds even om het hoekje
kijken. Maar daarvoor moesten we in volledige
bepakking en naderhand werd dat pak
vernietigd. Er was grote schaarste in
beschermende materialen dus we moesten ook
heel zuinig zijn. Dat was echt heel moeilijk.” 

Er is veel verdriet op de groep. Elly: “We konden
niet naar haar toe, we konden ook niet naar de
crematie, hoe graag we dat ook wilden." 



Elly: ”Ik kwam uit een roerige periode in de ouderenzorg. Ik had besloten om weer de omslag te
maken naar het werken op de groep, naar de basis. Ik ervaar nu dat cliënten weer fijner in hun vel
zitten, dat ik mag werken met collega’s die voor de goede zaak gaan en aan ouders merk dat ze
tevreden zijn. Als je aan de slag gaat en ziet hoeveel plezier dat voor iedereen oplevert, dat geeft mij
echt een goed gevoel. Het was een heftige maar ook een heel bijzondere periode.” 

Zeker in deze tijd is het werken in de driehoek belangrijk geweest. Elly: “Voor mij zit de kracht van
onze driehoek in het vertrouwen: dat je dingen met elkaar afspreekt en weet dat ze goed komen.
Nienke en Johan zijn voor mij een klankbord waarmee ik kan sparren over dingen die op de groep
gebeuren. We hadden in die periode twee keer per week overleg met elkaar en daar keek ik naar uit.
We bespreken hoe we zaken gaan aanpakken, zowel zorginhoudelijk en ook praktische zaken, en
vervolgens pakt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid. En ik maak dan weer de vertaling naar
de groep.” 

Johan: “Ik denk ook dat dat de sleutel is, dat vertrouwen. Het hele draaiboek dat er nu ligt is
uiteindelijk gebaseerd op hoe Elly dingen georganiseerd heeft. Na Langweer A is corona nog op twee
van ‘mijn’ locaties binnen geweest. Vanuit de ervaring die we hadden konden we op deze groepen
werken vanuit rust en gezond verstand waardoor de cliënt weer centraal stond.” 

Nienke voelt dat ook zo. “We kenden elkaar nog maar net maar we wisten gelijk dat we eenzelfde
visie hadden, hetzelfde dachten en daardoor eigenlijk altijd op een lijn zaten. Dat maakt de
samenwerking heel prettig. En we hebben veel steun aan elkaar gehad. Je wilt het ook niet allemaal
alleen hoeven beslissen, het is fijn dat we dan kunnen afstemmen en weet dat je collega’s achter je
staan.”

Johan: “Dit is precies waarom het heel snel heel soepel liep tussen ons drieën. Voor mij is
uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid daar ligt waar die hoort te liggen. Zo konden wij in onze
eigen rol blijven. Ik kon het werk van begeleiders niet overnemen, ik kon alleen hun klankbord zijn.
Als begeleiders hun verantwoordelijkheid nemen kun je ook makkelijker loslaten. Ineens heb ik
dertien maanden mijn werk vanuit huis moeten doen. Eerst dacht ik: de afstand word steeds groter.
Maar als je met mensen werkt die hun verantwoordelijkheid pakken, blijkt dat helemaal niet zo te
zijn.” 

Alle drie hebben ze afgelopen periode regelmatig voor dilemma’s gestaan. Johan: “Mijn grootste
dilemma was dat ouders hun kinderen niet meer mochten bezoeken en er daarom soms voor kozen
om hun kind op te halen met het besef dat ze ook voorlopig niet terug konden. Dat vond ik echt heel
erg. Vlak voor corona is mijn jongste zus overleden en ik kon niet meer naar mijn ouders toe, die ik
wilde kunnen troosten bij het verlies van hun jongste dochter. Ik kon letterlijk voelen wat deze
ouders moesten voelen. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest.” 

Ook Elly vond dat best moeilijk. “In coronatijd kwamen ouders ook wel eens even voor het raam
staan, hartverscheurend was dat. Je wilt het liefst de deur opengooien en hen welkom heten, maar
we moesten ook onze cliënten beschermen.”

Nienke: “Vooral ook voor deze doelgroep. Het zijn in ontwikkeling jonge kinderen en je kunt ze niet
uitleggen wat er aan de hand. Voor ons is deze situatie al onbegrijpelijk laat staan voor onze
cliënten. Wat ik zelf een groot dilemma vond was, naast het besluit om onze zieke cliënt uit te
plaatsen, dat ik zelf op een gegeven moment het gevoel had dat, wat ik ook deed, het nooit genoeg
was. Dat ik niet genoeg kon doen terwijl het team zo in paniek was.”

Thema 4: Samenspel in zorg en ondersteuning



Johan: ”Ik wil het graag achter me laten maar op een of andere manier koester ik deze periode ook.
Dat ik op deze manier, in deze situatie met deze mensen mocht samenwerken. We hebben het maar
wel gedaan. Ik heb, vanuit een idealisme, gekozen voor deze organisatie. Voor Nienke en Elly heb ik
niet gekozen, die kwamen zomaar voorbij. En daar heb ik ongelofelijk veel mazzel mee gehad.” 

Elly: “Gretha werd heel ziek en verpleegd op haar eigen kamer. Op een gegeven moment vroeg een
van de cliënten waarom we binnen moesten blijven. Ik zei: ‘Mark Rutte, de premier, heeft op televisie
gezegd dat iedereen binnen moest blijven. Vanwege corona, een vervelende ziekte.’ 

Gretha had het gesprek gevolgd. “Later kwam ik bij haar, helemaal in pak, met mondkapje voor,
handschoenen aan en een spatbril op. ‘Wat zie ik er mooi uit hè’, zei ik. ‘Ja je ziet er heel mooi uit’, zei
ze en ze moest enorm lachen. Toen werd ze serieus. Ze vroeg: ‘Heb ik die vervelende ziekte?’ Ik
knikte. ‘Waar komt die ziekte vandaan?’ vroeg ze. ‘Uit China’, zei ik. ‘Dan hoef ik nooit weer Chinees
eten.’ We moesten beide lachen. Maar achteraf denk ik wel eens: heeft ze zich gerealiseerd dat ze zo
ziek was? Dat gaat nog regelmatig door mijn hoofd.”

Thema 4: Samenspel in zorg en ondersteuning

Elly Wiersma
Nienke Boers
Johan Timmer



Martina de Jong en Paula van Driesten – Nieuwe dagbesteding Eigen Wize

Paula is projectleider voor de vijf dagbestedingen binnen Maeykehiem en de dagbestedingen op de
woning. Daarnaast is ze cliëntcoördinator Dagbesteding, net als haar collega Martina. Samen nemen
ze de coördinatie van de dagbesteding in het hoofdgebouw voor hun rekening.

Martina: “Toen duidelijk werd dat de Drifter de beste optie was om te verbouwen tot twee woningen,
werd mij gevraagd wat ik ervan zou vinden om de dagbesteding te verhuizen. Ik dacht: dit biedt
kansen!” Alle opties worden besproken en uiteindelijk wordt gekozen voor de ruimtes waar
kinderopvang SKIK gebruik van maakt. Die organisatie heeft net aangegeven te verhuizen naar de
basisschool in het dorp. “Het is ideaal: we zitten straks in het centrum van de organisatie, midden op
het terrein en hebben voorzieningen als het zwembad en de dieren bij de hand.”

De groep die straks gebruik gaat maken van de nieuwe ruimtes is heel gevarieerd. Paula: “We kijken
niet meer, zoals voorheen, vanuit een doelgroep of een diagnose. We kijken naar waar iemand in wil
groeien en wat hij of zij nodig heeft om dat te kunnen.” Binnen het dagprogramma worden
verschillende workshops aangeboden, die aansluiten bij wat iemand wil en kan. “We willen, naast
een basisprogramma, flexibiliteit bieden, afhankelijk van de behoefte. En er komt een soos”, zegt
Paula trots. “Onze ouder wordende cliënten kunnen er straks voor kiezen om hier heen te gaan.”
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De coronatijd heeft voor opschudding gezorgd, waardoor de organisatie met een nieuwe blik naar
oude routines kan kijken. Martina: “Voorheen ging iemand bijvoorbeeld naar een bepaalde
dagbestedingslocatie en bleef daar dan ook. Nu de dagbesteding helemaal wegviel, konden we
opnieuw gaan kijken en luisteren: 'Wie ben jij? Wat is voor jou belangrijk?' We kwamen los van de
bestaande situatie en kregen de kans om te reflecteren: hoe deden we het altijd en is dat nog steeds
het beste voor de cliënt?” Paula vult haar collega aan. “We kunnen oprecht zeggen dat alle keuzes
die we hebben gemaakt bij de verbouwing, de inrichting en de materialen, zijn gebaseerd op de
input van cliënten en hun begeleiders en andere betrokkenen.” 

Corona heeft dit proces versneld. “Voor die tijd borrelden er al ideeën, maar door de ontwikkelingen
van afgelopen jaar hebben we opeens hele grote stappen kunnen maken. En zijn het niet alleen meer
ideeën maar ligt er nu echt een stevig fundament onder.” Om het contact actief te onderhouden
versturen Martina en Paula regelmatig een nieuwsbrief om alle betrokkenen op de hoogte te
houden. 

Afgelopen jaar hebben Martina en Paula vooral veel informatie verzameld en deze vertaald naar een
visie en een werkwijze. Alle naasten en verwanten zijn persoonlijk gebeld en samen met alle
betrokkenen is onderzocht wat de cliënt wil. Paula: “We hebben een vragenlijst gemaakt op basis
van het LACCS-programma, met vragen als: 'Wat is je droom? Wat wil je worden? Wat kan je al en
waar wil je in groeien?' De vragenlijst is eerst uitgezet onder naasten en verwanten en de driehoek
teamleider-orthopedagoog-cliëntcoördinator. Cliënten konden, waar nodig door middel van
aangepaste communicatie, de vragenlijst samen met hun begeleider invullen. Per thema hebben we
onderzocht wat het thema zo belangrijk maakt. Op basis van deze informatie hebben we het gebouw
ingericht en hebben we onze visie en werkwijze beschreven. Deze hebben we weer getoetst bij alle
betrokkenen en gevraagd wat zij ervan vonden."
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Martina: “Het is de bedoeling dat we binnen een
redelijk vaststaand dagprogramma drie keer per dag
workshopmomenten  aanbieden. Zo kunnen we veel
variatie in de activiteiten bieden.” Uit de vragenlijst
zijn veel thema’s gekomen die een plek krijgen in het
programma. 

“Zo hebben veel cliënten het thema natuur genoemd,
het omgaan met dieren vinden veel mensen
belangrijk, maar ook muziek. En dan vooral muziek
van Wytse”, zegt Martina lachend. “Dus we kijken nu
samen met Wytse wat we binnen de dagbesteding
aan muzikale activiteiten van hem kunnen
overnemen, waarbij hij kennis aan ons overdraagt.” 

Daarnaast gaat de dagbesteding met de tijd mee en
worden er hedendaagse materialen ingezet. “Zo
hebben we een Virtual Realitybril aangeschaft en
krijgt iedere deelnemer zijn of haar eigen afspeellijst
op Spotify.” 

Martina de Jong



Paula: “Wat we ook uit de vragenlijsten halen is dat er veel beperkingen op de zintuigen aanwezig
zijn. Dus dat aanpassingen op dat gebied heel belangrijk zijn om tot leren of ontwikkelen te komen.
We hebben ons best gedaan het gebouw daarop aan te passen.” Er is een knuffelmuur gecreëerd, die
met behulp van kinderen van de basisschool aangekleed wordt. Er is een wellness- en een
chillruimte, om inspanning met ontspanning af te kunnen wisselen. “En er is een ruimte die lichtdicht
gemaakt kan worden, dus daar kunnen we straks misschien drama of theater organiseren. Ook
hebben we bewuste keuzes gemaakt in meubilair en materialen. Zo hebben we bijvoorbeeld
plafondliften geïnstalleerd, zodat iedereen die dat kan ook in beweging komt. Door de wensen van
de cliënten en betrokkenen te volgen willen we dagbesteding inrichten die voldoet aan de waarden
uit het LACCS-programma. We streven die waarden na om tot een goed leven voor cliënten te
komen.”

De coronatijd heeft een positief effect gehad op de samenwerking tussen bijvoorbeeld wonen en
dagbesteding, maar ook tussen begeleiders van de dagbesteding onderling. Er zijn nieuwe
verbindingen ontstaan toen de dagbestedingslocaties dichtgingen en de begeleiders verspreid
werden over de woningen. Martina: “We vergaderen nu soms ’s avonds, vanuit huis, onder het genot
van bijvoorbeeld een kop thee. Regelmatig doen we dan ook iets gezelligs, als een pubquiz. Dat is nu
ook mogelijk en dat willen we ook straks graag behouden.” 

Toch heeft de coronatijd ook een tegenwerkend effect gehad. Paula: “We horen toch wel meer van
begeleiders en deelnemers dat hun wereld erg klein blijkt nu de dagbesteding op de woning
gegeven wordt. En ook dat de begeleiders alweer meer dan een jaar niet hun oorspronkelijke baan
als activiteitenbegeleider kunnen uitvoeren, of op andere uren werken dan wenselijk. Dat grijpt mij
wel aan.” 

Ook Martina ziet en hoort soms ook dat er verschraling in het
leven van sommige cliënten ontstaat. “En ook achteruitgang,
zowel fysiek als sociaal-emotioneel; het zijn de effecten van
het kleine wereldje waarin sommige cliënten zich nu bevinden.
Maar ook in taal en communicatie; omdat er op deze
vaardigheden minder een beroep op wordt gedaan. Waar
sommige cliënt zelfstandig van A naar B gingen, is dat nu niet
mogelijk. Dan kunnen vaardigheden wegvallen.” 

In het afgelopen jaar hebben Martina en Paula vanuit de
dagbesteding een leegte gevoeld als het gaat om contact met
elkaar: met begeleiders, met cliënten en verwanten. Paula:
“Daarom zijn we op Facebook de pagina Happystones
begonnen. Het zijn stenen met betekenis geworden en ook dit
initiatief hebben we weer gekoppeld aan onze visie en
werkwijze. Cliënten beschilderen stenen met iets wat voor hen
belangrijk is. De stenen gaan met familie mee of gaan op reis in
de buurt en komen, als ze gevonden worden, op de
Facebookpagina. “Ook hier komt ons vak weer tot zijn recht.
Want hoe zorg je dat iemand met al zijn beperkingen toch zijn
mogelijkheden blijft inzetten?” Achter elke steen zit een
verhaal. “Laatst was er een cliënt die een familielid had
verloren en hij heeft een steen gemaakt die op het graf is
gelegd. Hoe mooi is dat?”

Thema 4: Samenspel in zorg en ondersteuning



Voor het vinden van een naam voor de nieuwe ruimte in het hoofdgebouw is een prijsvraag
uitgeschreven. De jury, bestaande uit een aantal cliënten, begeleiders en Trijn, heeft uit de vele
inzendingen een naam gekozen: Eigen Wize. Martina: “Er zitten vier betekenissen in deze naam: je
mag hier eigenwijs zijn, van jezelf wijs zijn en op je eigen wijze doen waar je goed in bent. En 'wijs'
betekent ook: we zijn wijs met jou. In deze betekenissen zit voor ons het contact waar ieder mens blij
van wordt.”

Paula: “Nu iedereen actief meedenkt in dit proces, krijgen we veel aanvragen voor combinaties
tussen verschillende vormen van dagbesteding. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om onze nieuwe
dagbesteding te combineren met een dag op de Bolder. We leggen het niet meer helemaal vast,
maar kijken per jaar of de invulling nog steeds goed is voor de cliënt en nog steeds tegemoetkomt
aan de waarden die voor het goede leven van de cliënt belangrijk zijn.”

Op dit moment zijn Martina en Paula druk met de voorbereidingen, het indelen van cliënten, het
inrichten van het nieuwe gebouw. “We schrijven een stappenplan om open te kunnen gaan. We
werken er hard aan om in juni een mooie basis neer te hebben gezet. Wanneer we echt kunnen
starten is uiteraard afhankelijk van de landelijke maatregelen en de besluiten die het MT neemt."

Hoe het is om onderdeel uit te mogen maken
van zo’n nieuwe beweging? Martina: “Het is
heerlijk om verder te mogen kijken dan je neus
lang is. Dat we vanuit mogelijkheden denken en
niet meer vanuit het aanbod dat we wel of niet
hebben. Ik wil graag ontwikkelen, met de tijd
meegaan. Het nieuwe gebouw geeft ook
nieuwe energie: we maken een nieuwe start
met een frisse inrichting, nieuwe meubels en
materialen van deze tijd. Het geeft het team
een boost en we krijgen er echt zin in!” 

Ook Paula wordt er gelukkig van. “Deze nieuwe
manier van werken doen veel meer recht aan
zowel cliënten als het vak van begeleider op de
dagbesteding. Ik vind het fantastisch dat we
hier nu de ruimte voor krijgen en vanuit
maatwerk mogen handelen. We hebben als
mens allemaal dezelfde basisbehoeften. Dat je
iets kunt, dat je mag kiezen en dat je ergens bij
mag horen. Dat verdient toch ieder mens?”
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Paula van Driesten
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2020: Fryslân fan Boppen

"Langweer heeft meegedaan aan de actie Fryslân fan Boppen. Ze
hebben even goed hun best gedaan. Wat een prachtige actie
collega's! Wat kunnen we in korte tijd een hoop moois maken met
elkaar. De creativiteit spat eraf!"



Dr. Joop Folkertsma – tot voor kort betrokken huisarts van Maeykehiem

Afgelopen jaar was mijn laatste jaar als huisarts. Ik weet nog goed dat mijn collega zei: "Was maar
een half jaar eerder met pensioen gegaan, dan had je dit niet mee hoeven maken." Waarop ik
onmiddellijk antwoordde: "Ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. Dan had ik het van afstand aan
moeten kijken. Dat had me van binnen opgevreten." Ik heb me altijd heel verbonden met
Maeykehiem gevoeld. Vanaf het begin van mijn carrière ben ik met Maeykehiem meegegroeid. En ik
ken de mensen goed.

Begin 2020 wisten we dat er een dreiging was van en dat het om een gevaarlijk virus ging. Veel
mensen op Maeykehiem hebben een kwetsbare gezondheid. Toch hadden we toen nog niet het
besef wat ons zou treffen. Toen de ziekte zich uitbreidde in Europa en er alarmerende berichten
binnenkwamen, werd het gespreksonderwerp in het toen al ontstane coronakernteam: wat betekent
dit voor de organisatie en wat moeten we doen? En net dat wisten we niet.

Er kwamen veel berichten uit het Zuiden over de situatie in de ziekenhuizen, hoe IC’s helemaal
volliepen, hoe ongelofelijk ziek mensen waren. Uiteindelijk duurde het nog een hele tijd voordat het
virus ook ons bereikte. De informatie vanuit de vereniging voor Huisartsen en andere instanties was
summier. We wisten niet goed wat we moesten doen. Bijvoorbeeld het gebruik van beschermende
kleding. Ook de anderhalve meterregel bestond toen nog niet. Mondkapjes en handschoenen waren
voor een deel al gewoon in ons werk. Het werd duidelijk dat we beschermende kleding moesten
gaan gebruiken, maar het materiaal was niet beschikbaar. We deden wat we konden naar aanleiding
van wat er gebeurde.
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Wat we wel wisten was dat als mensen besmet waren, het een potentieel dodelijke ziekte was. Bij
die informatie bleef het. Het omslagpunt kwam toen er een besmetting plaatsvond in Langweer.
Toen we daar een hele zieke bewoner hadden beseften we ons wat de consequenties dit had: voor
de bewoner zelf, voor de groep en voor het hele gebouw. 

We hebben steeds onze maatregelen en handelingen aangepast op datgene waarmee we
geconfronteerd werden, dat hebben we steeds in heel goed overleg gedaan. Omdat we direct met
covidbesmettingen te maken kregen, ontstond er kennis en ervaring. Ik kan wel zeggen dat ik
daardoor, vergeleken met mijn beroepsgenoten, er uiteindelijk meer vanaf wist. Al snel hebben we
beschermingsmaterialen aan laten rukken en hebben we isolatie in de groepen toegepast. Hierdoor
moest er een hele nieuwe manier van werken ontstaan. 

We moesten heel voorzichtig zijn want we wilden niet dat de besmettingen zich binnen de
organisatie zouden uitbreiden. Toen er in Langweer een bewoner besmet raakte, hebben we de
groep meteen geïsoleerd. We handelden vanuit onze eigen ervaring, met de landelijke richtlijnen in
ons achterhoofd. Toen van mij het advies kwam een groep te isoleren hebben Folkert en Trijn dit
gecommuniceerd met cliënten, verwanten en begeleiders. Ik denk dat die beslissing ervoor heeft
gezorgd dat de besmetting zich niet verder in dat huis heeft verspreid. 

Het meeste overleg dat we hadden vond plaats in de driehoek Folkert, Trijn en ik, met het kernteam.
We hadden vanaf het begin korte lijnen in de communicatie. Het was belangrijk om ook feedback te
krijgen: zien we het goed, doen we nog de goede dingen? We hebben belangrijke en ook moeilijke
beslissingen moeten nemen. Dat moet je niet alleen willen doen. Op het hoogtepunt hadden we
bijna iedere dag contact met elkaar, ook om even van elkaar te horen of het allemaal nog te
behappen was. We moesten toch ook een beetje op elkaar passen. Later, toen alles wat rustiger
werd, heb ik Trijn weleens opgebeld: "Eigenlijk mis ik jullie wel een beetje!"

We voelden ons verantwoordelijk in het beschermen van de organisatie. Ik schoof aan vanuit
medisch perspectief. Behalve als dokter heb ik altijd al vanuit de medische kant meegedacht in
beleidszaken. Eigenlijk deed ik dus veel meer dan wat een reguliere huisarts doet. Bovendien ken ik
de mensen en ben ik gewend met de bewoners van Maeykehiem om te gaan. Hierdoor kon ik me
goed verplaatsen in wat het voor de mensen betekent en hoe ik bepaalde beslissingen aan hen kon
uitleggen. Er gebeurden veel dingen waar ze niets van snapten. Daar kon ik, vanuit mijn ervaring en
mijn medische taak, een rol in spelen. 

Testen deden we toen amper; de testen waren schaars en alleen beschikbaar voor mensen die echt
heel ziek waren. Toen de landelijke richtlijnen wat duidelijker werden wisten we gaandeweg wel dat
ook als mensen verkouden waren, we ze van de groep moesten isoleren. En wanneer een aantal
mensen op een groep verkouden waren, werd de groep geïsoleerd. Daarin zijn we heel consequent
gebleven. 

Voor de bewoners was dat niet makkelijk. Op een gegeven moment was er een bewoner die erg
verkouden was, voor hem exemplarisch voor de tijd van het jaar. Hij zat erg in over de verzorging
van zijn dieren. Toch besloot ik dat hij op zijn kamer moest blijven. Ik zal zijn woorden niet herhalen,
maar het was voor hem heel moeilijk. We konden alleen geen risico’s nemen. We hebben uiteindelijk
de verantwoordelijkheid van ouders gekregen en die moeten erop kunnen vertrouwen dat onze
keuzes gebaseerd zijn op de beste overwegingen en intenties. 
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We wisten dus steeds beter wat ons te doen stond. Als een bewoner besmet bleek te zijn met covid
werd hij of zij ook geïsoleerd van de groep. Als deze bewoner verzorging nodig had, moest de
begeleider zich inpakken in beschermende kleding en als ze de kamer verlieten, werd de kleding
meteen vernietigd. Dat betekende nogal wat; het aantrekken van deze kleding, maar ook het feit dat
er maar korte contactmomenten konden zijn, terwijl iemand ziek was. We hebben ook een groep in
quarantaine gehad, waarbij de begeleiding hele dagen in volledige bepakking moest werken. Het
duurde soms dagen voordat de uitslag van de testen er was. Soms reed ik naar mijn praktijk om te
checken of de uitslagen al via het systeem waren binnengekomen. Dan kon ik de groep het
verlossende woord geven en vertellen: "De pakken mogen weer uit!"

Maeykehiem is natuurlijk niet een medische instelling; het is het thuis van bewoners. Voor mij was
het dan ook belangrijk om steeds goed uit te leggen wat de regels waren, wat het belang van de
regels waren en waar ze om moesten denken. Op een gegeven moment nam ook het aantal
besmettingen in het dorp toe. Toen heb ik gezegd: de bewoners mogen niet niet meer het dorp in.
Dat was voor een aantal mensen uiteraard heel vervelend. Even het bos in, dat kan. Nu de
maatregelen worden verruimd en de bewoners zijn gevaccineerd, is er weer wat meer mogelijk.
Maar ik heb mezelf altijd voorgehouden: het zal niet zo zijn dat, doordat we zelf denken dat het wel
kan, het aantal besmettingen omhoog zou gaan. 

Ik kijk met gemengde gevoelens terug op het
afgelopen jaar, mijn laatste jaar als huisarts.
Enerzijds ben ik heel tevreden en heb ik een goed
gevoel over de manier waarop we in samenwerking
met elkaar, gehandeld hebben, eenieder vanuit zijn
of haar eigen perspectief en expertise.

Maar er is ook een aantal mensen behoorlijk ziek
geweest. Er is een bewoner overleden in een tijd
waarin we nog zo weinig wisten en konden. We
moesten het moeilijke besluit maken om haar naar
een covidhuis te laten gaan omdat de zorg en
behandeling die zij nodig had, niet meer geboden
kon worden door de groepsleiding. Dat was een heel
ingrijpende beslissing en het was moeilijk om op
afstand te horen dat ze was overleden. Ja, dat houdt
me nog steeds bezig.
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Met de ervaring die ik opdeed op Maeykehiem kon ik ook mijn collega’s bijstaan. Toen er een
medewerker van een verzorgingshuis mogelijk besmet was, gaf ik mijn collega het advies te testen
en het verzorgingshuis op slot te doen. Uiteindelijk bleek diegene covid te hebben. Ik wist inmiddels
hoe gevaarlijk de ziekte kon zijn en hoe snel mensen achteruit konden gaan. Opnieuw bleek hoe
belangrijk het was om mensen te isoleren van de rest, om verspreiding tegen te gaan. 

Dr. Joop Folkertsma



Student Liza de Goede zit in het laatste jaar van de opleiding Maatschappelijke Zorg en hoopt in
december 2021 af te studeren op Maeykehiem. Haar docent en coach Lean van Eekelen hoopt dat
ook: “Het streven is om Liza in december het diploma echt te kunnen overhandigen.” 

Al sinds een aantal jaren hebben studenten van het Friesland College de mogelijkheid om fysiek les
te krijgen in het werkveld. Dit gebeurt ook bij Maeykehiem. Studenten krijgen dan zes lesuren per
week op de locatie les; zowel theorie als praktijklessen. Corona zet in eerste instantie een streep
door deze lessen.

Liza: “Vanwege de geboorte van mijn kind ben ik er in januari 2020 even tussenuit geweest. Toen ik
weer wilde starten, waren de stageplaatsen dicht door de lockdown.” In juni 2020 wordt Liza
gevraagd om op Langweer B te komen werken. Daarnaast volgt ze zes uren les per week op
Maeykehiem. Docent Lean vult aan: “Liza heeft altijd gezegd dat begeleiding niets voor haar was, dat
verzorging veel beter bij haar past. Begeleiding was dus in haar ogen ook niet aan de orde.” Toch
waagt Liza de sprong. “En nu wil ik er nooit weer weg.”

Liza: “Ik heb heel erg mijn best gedaan om de kans te krijgen om te mogen blijven. Eigenlijk had ik
mijn opleiding op niveau 4 nodig. Maar ze hebben me vertrouwen gegeven. Daarom ga ik na deze
opleiding nog anderhalf jaar verder studeren om niveau 4 alsnog te halen.”

Thema 6: Betrokken en vakbekwame medewerkers

Maar Liza heeft maar een doel voor ogen en dat is haar opleiding afronden. “Ik kon me moeilijk
concentreren maar bleef bezig met school, want ik wil graag mijn diploma halen. Ik heb meerdere
vriendinnen op de opleiding en we belden elkaar veel om te overleggen maar ook om elkaar te
steunen. En ook heb ik Lean vaak aan de telefoon gehad voor een peptalk.” 

Lean: “Met name de praktijklessen hebben voor de zomervakantie een hele tijd stilgelegen. Dat heeft
voor een aantal studenten die op het punt stonden om af te studeren, vertraging opgeleverd omdat
die onderdelen niet meer afgetoetst konden worden. Na de zomervakantie heb ik met Maeykehiem
overlegd of er toch niet fysiek les kon worden gegeven op die locatie. We mochten gebruik maken
van de gymzaal, waardoor we meer studenten coronaproof konden opvangen dan op school.” 

De lockdown zorgt ervoor dat de
scholen dichtgaan en het niet meer
mogelijk is om lessen op Maeykehiem te
volgen. 

Liza: “Alle lessen werden online
gegeven. Ik heb twee jonge kinderen en
dat maakte het extra ingewikkeld.
Bovendien miste ik de docent: als ik een
vraag had moest ik eerst een berichtje
sturen. Dan was ik net lekker aan de
slag en moest ik wachten op een
antwoord. Maar iedereen deed zijn best
en docenten waren erg bereid om te
helpen.” 



Het wordt uiteindelijk een win-winsituatie. “De organisatie gaf aan dat ze liever niet wilden dat de
stagiaires in aanraking kwamen met andere studenten op school. Daar zijn ze heel meedenkend in
geweest.”

Voor Lean als docent was het fijn om weer korte lijnen met de werkbegeleiders te hebben.
Studenten waren blij dat er weer wat contact mogelijk was. Liza: “We zagen elkaar eindelijk weer,
konden elkaar weer motiveren. Wel met mondkapjes op en de deuren open voor ventilatie. Gelukkig
nam Lean altijd dekentjes mee.” 

Doordat Liza na het doen van vakantiewerk een baan aangeboden krijgt bij Maeykehiem besluit ze
haar opleiding om te zetten naar 'werkend leren', om het werk en studeren beter te kunnen
combineren. Die omschakeling voelt dubbel voor Liza. “Het was heel erg wennen om opeens niet
meer naar school te gaan. Maar ik heb nu echt mijn plek gevonden en vind het nu eigenlijk heel fijn.”

Om toch meer studenten te kunnen ontvangen, worden de lessen vanaf november 2020 toch weer
op school gegeven. “De behoefte was groot onder studenten. We huurden een ruimte waardoor er
meer studenten naar school konden komen. Dat hebben we vier weken kunnen doen, voordat de
school met kerst weer op slot ging.”

Niet alleen voor de studenten zelf, maar ook voor het onderwijs is er het afgelopen jaar veel
veranderd. “Toen de scholen dichtgingen in maart, hebben we als school drie dagen alle lessen
stopgezet. In die drie dagen werden we als docent voorbereid op online onderwijs. In een
sneltreinvaart kregen wij workshops aangeboden waarin we leerden online lessen te verzorgen,
deden we ervaring op met Teams. En daarna zijn we gewoon gestart.” Het online lesgeven komt
daarmee in een stroomversnelling. “Eerder was er geen tijd en geen noodzaak”, aldus Lean. “Nu
stond het er, in drie dagen.”

Het is niet de bedoeling om ‘na corona’ weer terug te keren naar de oude situatie. “We onderzoeken
de mogelijkheden tot 'hybride' werken, dus de combinatie tussen online en fysiek onderwijs. Ik geef
bijvoorbeeld wel eens een workshop die niet iedereen wil volgen. Maar als we deze, online, binnen
de hele organisatie aanbieden, is er wellicht een hele groep die wil deelnemen.” Ook Lean zelf denkt
na over veranderingen in haar werk. “Voorheen reed ik regelmatig heen en weer tussen
Maeykehiem, wat mijn werkplek is, en het Friesland College in Heerenveen om gesprekken te voeren
met de studenten op school. Dat ga ik in de toekomst niet meer doen. Die gesprekken voer ik
voortaan online." 

Voor Liza is het, net als voor veel andere studenten, een hobbelige weg geweest. Liza: “Dan mocht ik
net weer naar school, mocht mijn dochter weer niet naar school. Toen kreeg ik zelf corona en moest
ik in quarantaine. Iedere keer was er wel wat.” Lean: “Ik zag bij Lisa ups en downs en af en toe
wanhoop. Als je zo graag wilt en de situatie maakt dat het niet kan, dat is moeilijk. Al met al heeft dat
wel voor vertraging gezorgd. Het is een hele klus om na alle ongemak alles weer goed op de rit te
krijgen. Maar ik ken Liza al heel lang. En als het zo doorgaat weet ik zeker dat dat diploma er gaat
komen.”

Ook in het werk op de groep heeft corona veel impact. In oktober 2020 was er corona op onze
groep, vertelt Liza. “Dat vond ik wel spannend. Voordat we naar binnen gingen, moesten we in een
tent een speciaal pak aantrekken. Dat moment vergeet ik nooit weer, het was alsof ik in een film zat.
We waren continue bezig met hygiëne, niet met je handschoenen je gezicht aanraken. Daar denk je
voortdurend aan, omdat je de cliënten wilt beschermen.”
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Er ontstaat een spanningsveld tussen werk en thuis. “Je wilt zowel je gezin als je cliënten
beschermen. Als mijn dienst erop zat, deed ik mijn pak uit wat in een speciale zak ging. Dan kwam ik
thuis en riep ik dat iedereen afstand moest houden. Ik deed dan eerst mijn kleren in de wasmachine
en daarna ging ik douchen. Pas dan kon ik de knop omzetten en weer bij mijn gezin zijn.” Op deze
manier werken is vermoeiend, vertelt Liza. “Je moet voortdurend nadenken bij alles wat je doet. Dat
had ook invloed op de cliënten. Ze moesten ook nog op hun eigen kamer blijven. De hele huiselijke
sfeer was weg.” 

Toch heeft de coronatijd ook wat opgeleverd. Liza: “We hebben echt een heel mooi en sterk team.
Door alles wat we moesten doormaken, zijn we er ook echt voor elkaar geweest. En ik ben heel blij
dat op Maeykehiem iedereen zijn best deed om ons daar naar school te laten gaan. Eigenlijk besef ik
nu hoe belangrijk dat was.”

Ook Lean merkt dat coronatijd haar in ontwikkeling heeft gebracht. “Voor de gesprekken die ik
normaliter heb met studenten heb ik input van hen zelf en van werkbegeleiders. Afgelopen jaar
waren deze gesprekken online en moest ik echt goed luisteren en doorvragen om echt te weten hoe
het met iemand ging. Dat heeft me scherper gemaakt.”

Lean: “Wat het afgelopen jaar heel waardevol is geweest, is de manier waarop Maeykehiem altijd
mee is blijven denken. Ze waren bereid concessies te doen, mogelijkheden te scheppen en zorg te
dragen voor de studenten. Het is een kleine organisatie en de studenten zijn zichtbaar. Dat vind ik
echt uniek. Wat ik heb gezien is dat meestal de activiteiten voor stagiaires al eerste werden
stopgezet. Niet bij Maeykehiem. Experts van de organisatie gaven soms ook lessen en zijn dat blijven
bieden. Daar hebben studenten echt profijt van gehad. Dat is mijn compliment voor Maeykehiem.” 

Liza is druk bezig om haar laatste jaar af te ronden. “Ik ben nu bezig met een praktijkonderzoek naar
gezond eten. Daarnaast moet ik de rekentoets nog doen en een zorgleefplan afmaken. Dat is te
overzien. Als ik in december dat papiertje haal, vier ik dat met een wijntje met mijn familie. En dan ga
ik nog anderhalf jaar vol gas verder om mijn diploma niveau 4 te halen.” 
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Koningsdag Woningsdag 2020

Koningsdag 2020: 
Alle groepen kregen een
Koningsdagpakket. 

En kijk eens wat dat heeft
opgeleverd..
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Terug en vooruit

Het is soms nog nauwelijks te bevatten wat een bijzonder jaar 2020 was. Voor onze cliënten, voor onze
organisatie en ook voor onszelf. Het was een jaar van moeilijke maar ook mooie dingen. 

Dit rapport is een terugblik op alles wat er in 2020 is gebeurd, maar ook wat we hebben bereikt. Want
ondanks, of juist dankzij, de grote vraagstukken waar we voor kwamen te staan, hebben we veel geleerd en
ontwikkeld. We hebben ervoor gekozen cliënten, verwanten en medewerkers daarover te laten vertellen
vanuit hun eigen ervaring. In alle verhalen komt het ongemak, het verdriet, maar ook de creativiteit en
veerkracht van ons als mensen en de organisatie naar voren. Maar ook buiten corona hebben we nog vele
stappen weten te zetten. Meer hierover kunt u lezen in een aparte bijlage bij het rapport. 

We hebben onze verantwoordelijkheid, die we kregen van ouders en familie, heel serieus opgepakt. Als
management, als kernteam en zeker ook door intensief samen te werken met dokter Folkertsma. Maar ook
bijvoorbeeld de ondersteuning door Hiltsje die de medische richtlijnen goed wist te vertalen naar onze
specifieke situatie. 

We konden van elkaar op aan. We hadden geen tijd te verliezen, terwijl de materie zo complex was. We
hebben voortdurend afwegingen gemaakt en ondanks alle bezwaren steeds gekozen voor het grotere
belang. Ik ben er trots op dat we dit zo samen hebben kunnen doen. Ik kan wel zeggen dat het de meest
ingrijpende tijd is in mijn hele werkzame leven. Het is met niets anders te vergelijken.

Eind 2019 heb ik een aantal prioriteiten gesteld om de ontwikkelingen in 2020 een duurzaam vervolg te
kunnen geven. We wilden de lijn die we hadden ingezet, vasthouden. Niet wetende wat er vervolgens op
ons af zou komen. De pandemie heeft op een aantal van deze ontwikkelingen wellicht vertragend gewerkt.
En tegelijk kan ik concluderen dat de coronatijd veel processen juist heeft versneld. Het is goed om juist ook
vanuit die prioriteiten te kijken naar het afgelopen jaar, door maar juist ook ondanks corona.

Behoud van goud voor de organisatie: de gepassioneerde medewerkers in de zorg
Het werken in de zorg is afgelopen jaar enorm onder druk komen staan. Vaste patronen vielen weg en we
werden uitgedaagd op een heel andere manier te gaan werken. We moesten mondkapjes dragen, in
beschermende pakken werken. Doordat veel activiteiten wegvielen en de locatie op slot ging, brachten
begeleiders veel meer tijd door met cliënten. Cliënten hadden de begeleiders meer dan ooit nodig. In het
verhaal van Liesbeth lees ik de professionele ontwikkeling die een hecht team doormaakt als ze ervoor
kiezen persoonlijke meningen van elkaar te respecteren maar ondergeschikt te maken aan het belang van
de cliënt. 

Over het algemeen hebben alle teams ontwikkeling doorgemaakt. Dit is niet overal even gemakkelijk
geweest. Er hebben medewerkers afscheid genomen en andere keuzes gemaakt, waarvoor ik veel respect
heb. Andere medewerkers zijn opgestaan en we hebben zelfs stagiaires in de formatie opgenomen. Door
een goede begeleiding hebben zij in deze leerzame periode echt een groeispurt gemaakt! Al met al staan er
nu hechte teams die met veel inzet en bevlogenheid het goede leven voor en met onze bewoners
vormgeven. 

We vinden het belangrijk studenten de kans te geven opgeleid te worden binnen onze organisatie. Uit het
verhaal van Liza en Lean is te lezen hoe we een win-winsituatie konden creëren waardoor de opleiding van
onze toekomstige begeleiders toch zoveel mogelijk door kon gaan. Inmiddels zijn we ook, in verband met
een ingewikkelde arbeidsmarkt, de opleiding van zij-instromers aan het ontwikkelen. 

Bestuurlijke reflectie en conclusie



Terug en vooruit

Borgen en verbeteren gebruik methodieken
We hadden een mooie basis gelegd voor de implementatie en borging van de methodieken en
programma's als Triple-C & LACCS. Het goede leven van onze cliënten kwam afgelopen jaar onder druk te
staan. In het verhaal van Hendrieke komt naar voren hoe we steeds vanuit Triple-C en LACCS de
consequenties van de maatregelen en richtlijnen voor alle leefgebieden van de cliënten hebben overwogen. 

Toen de dagbesteding wegviel en we zagen wat het effect op de groepen was, kwam er ruimte om, vanuit
de leefgebieden van LACCS, de wensen van de cliënten opnieuw te inventariseren. Deze wensen zijn het
fundament voor de inrichting van de nieuwe dagbestedingslocatie Eigen Wize. Prachtig om te lezen met
hoeveel passie Paula en Martina zich inzetten om deze nieuwe locatie vorm te geven. En voor dagbesteding
in het algemeen. Een zinvolle, passende dagbesteding maakt je immers mens. 

We hadden kunnen wachten met de verbouwing van de dagbesteding. Dat was misschien logisch geweest.
Maar we zagen juist de kans om de dagbesteding vanuit nieuwe inzichten in te richten, helemaal ingericht
aan de hand van de wensen van onze cliënten. We zagen kans om door te ontwikkelen zodat we straks niet
terug hoeven naar de ‘oude situatie’. En we gaan ervoor dat iedereen straks naar een dagbesteding kan die
aansluit bij de behoeften en de inzichten die we hebben opgedaan.

Het verhaal van onze collega’s van Langweer A maakt duidelijk hoe belangrijk en waardevol het werken in
de driehoek afgelopen jaar geweest is. Dat ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid meedenkt en
meewerkt, dat je van elkaar op aan kunt en samen bouwt aan een goede ondersteuning in de groep.

Helderheid geven over ieders rol en taken, de volgende stap
Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om te weten wat je rol is en je taken zijn en
welke verantwoordelijkheid je draagt. Doordat het jaar ons enorme uitdagingen bood moesten we wel snel
schakelen zodat we de juiste dingen gingen doen. En er goed samen gewerkt kan worden. We hebben
daarom best vaak heel duidelijke boodschappen moeten geven. En we moesten ook wel eens streng zijn. Er
was niet altijd ruimte om als teams zelf besluiten te nemen. Of met elkaar na te denken hoe je iets wilde
aanpakken. Maar tegelijkertijd was er binnen de kaders vanuit het kernteam ook wel veel ruimte om samen
aan de slag te gaan. 

In het verhaal van Langweer A komt mooi naar voren wat het betekent als medewerkers hun rol pakken in
de begeleiding. Dan ontstaat er eigenaarschap en leiderschap. En dat is precies wat zo belangrijk is. De
professionals weten vaak prima wat te doen. Als ze maar weten wat de kaders zijn en waar ze ‘over gaan’. 

Het verhelderen van de rollen, taken en verantwoordelijkheden blijft ook in 2021 een belangrijk onderwerp.
Om zo de ruimte, professionaliteit en zelfstandigheid in de teams te stimuleren. Waarbij zij vanuit
vertrouwen en verbindend organiseren ondersteund worden door de mensen die in de organisatie om het
team heen staan. Want het belang daarvan is afgelopen jaar nog eens extra duidelijk geworden.

Jan zegt heel treffend in zijn verhaal: "Als je zelf geen beslissingen mag maken, dan word je geleefd. Dan
leef je zelf niet." Het is de essentie van autonomie, zelf keuzes kunnen maken. Die eigen regie stond en
staat nog steeds onder de druk. Dat voelen we in de hele maatschappij. Het is belangrijk om, waar mogelijk,
de eigen regie van cliënten te behouden en te stimuleren. Dat heeft ieder mens nodig.



Terug en vooruit

Wanneer alle vaste gewoonten wegvallen, komen er nieuwe inzichten. Door alle gebaande paden die
werden afgesloten konden we met een nieuwe blik naar nieuwe wegen kijken. We hebben nog beter in
beeld wat onze cliënten wensen en nodig hebben om een goed leven te kunnen hebben. En het is aan ons
de organisatie zo in te richten, dat dat mogelijk is. Het afgelopen jaar heeft een versnellend effect gehad op
het maken van de omslag naar hoe we met elkaar willen werken en hoe we dat gaan doen.

Vitaliteit
Meer dan ooit heeft afgelopen jaar ons laten inzien hoe belangrijk vitaliteit is. Vitaliteit is belangrijk voor
zowel cliënten als medewerkers. Het was de bedoeling dat we dit thema in 2020 in een programma zouden
aanbieden. Naast de ontwikkelingen binnen de beweging Wolwêze is het afgelopen jaar vooral gestreefd
naar zoveel mogelijk behouden van wat we al georganiseerd hadden. We zijn meer gaan bewegen. We
hebben het wandelen, waar mogelijk, op de groepen gestimuleerd. Hoewel cliënten niet meer zelf naar de
supermarkt mochten bleven zij zelf koken op de groep. 

In het verhaal van Hendrieke komt naar voren hoe de rust op de groepen zorgde voor een verbetering van
de gezondheid en soms zelf ontwikkelingen op bepaalde levensgebieden. Wat me zeker ook raakt is wat
Tjikkie in haar verhaal vertelt. Dat ze bang was dat door alle veranderingen haar dochter misschien
verdrietig of opstandig zou worden. En dat helemaal niet zo bleek te zijn. Dat vertelt mij dat onze cliënten
veel meer blijken aan te kunnen dan wij denken en zich veel makkelijker in een nieuwe situatie staande
kunnen houden of zelfs in staat zijn zich te ontwikkelen!

Het is ook belangrijk dat onze medewerkers vitaal zijn en blijven. Er is veel van hen gevraagd en de enige
mogelijkheid om dat vol te houden is dat zij van ons de mogelijkheid krijgen goed voor zichzelf te zorgen.
Gezien de ervaringen is het heel belangrijk dat we de volgende stap gaan maken naar preventieve vitaliteit
voor zowel cliënten als medewerkers. 

Communicatie en informatie
Het belang van communiceren en informeren is afgelopen jaar enorm zichtbaar geworden. Om samen op
te trekken is een goede communicatie essentieel. We hebben als organisatie ons best gedaan om iedere
betrokkene zo goed mogelijk mee te nemen in alles wat er op Maeykehiem gebeurde. 

Intern voerden we soms pittige discussies en heftige gesprekken om beslissingen te moeten nemen waar
we niet nog een nachtje over konden slapen. We hebben dit open en eerlijk gecommuniceerd naar onze
cliënten, verwanten en medewerkers. Soms vroegen we zelfs naar hun mening over ingewikkelde keuzes.
We zijn bereikbaar geweest voor bezorgde ouders, maar ook voor elkaar. We hebben veel foto’s gemaakt
voor ouders en verwanten om te kunnen laten hoe het met hun kind of familielid ging. 

Een voorbeeld hiervan is het fotobulletin op Koningsdag, met daarin foto’s van de activiteiten in alle
groepen. Daarop hebben we veel reacties gehad van familie die zag dat hun kind, broer of zus ontspannen
was en dat het goed met hem of haar ging. Uit het verhaal van Tjikkie en Janne-Rins lees ik hoe zij onze
manier van communiceren gewaardeerd hebben. Het besef dat als je kind ziek is en je er niet naar toe mag,
de communicatie met de begeleider het enige lijntje is met jouw kind. En dat, doordat we iedereen steeds
meegenomen hebben in alles wat hier gebeurde, het gevoel van het ‘oude’ Maeykehiem weer wat
terugkomt. Dat raakt me diep. Dat hebben we met zijn allen bereikt.

We wilden ook de digitale communicatiemogelijkheden tussen ouder en kind uitbreiden. Deze ontwikkeling
kwam door corona in een stroomversnelling! Het videobellen is daardoor niet meer weg te denken. 



Terug en vooruit

Lessen voor 2021
We hebben de taak om er een betekenisvol jaar van te maken. Het is immers niet voor niets geweest. We
hebben nieuwe inzichten mogen opdoen, die we graag mee willen nemen naar de ontwikkelingen voor
het komende jaar. We hebben in 2020 al afgesproken om geen nieuwe doelen te stellen. Maar vooral
door te gaan met prioriteiten en veranderingen die we reeds hebben ingezet. De geleerde lessen nemen
we hierin mee. De strategische projecten IBG en dagbesteding en het investeren in passende huisvesting
vormen hier een expliciet onderdeel in.

Er is veel spanning, zorg en angst geweest. We
hebben ons uiterste best gedaan om, waar mogelijk,
de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden
en het niet alleen maar een moeilijke tijd te laten
zijn. In ieder verhaal zitten levenslessen voor
Maeykehiem verborgen. Die lessen blijf ik koesteren. 

Met de nieuwe inzichten die we hebben opgedaan
gaan we nieuwe stappen zetten om het goede leven
van de cliënten, maar ook van de medewerkers van
Maeykehiem, zo goed mogelijk vorm te geven!

Trijn van der Meulen



COLOFON

Stichting Maeykehiem
Bouwen 17
8521 KN Sint Nicolaasga
0513- 43 38 00
info@maeykehiem.nl

Verhalen - Fotografie - Vormgeving
VUURVINDERS
www.vuurvinders.nl

We willen graag alle vertellers bedanken voor hun medewerking, openheid en 
reflectie. 

We hopen dat deze verzameling verhalen een begin mag zijn van alle verhalen die jullie 
aan elkaar en aan anderen vertellen om elkaar te begrijpen, te inspireren en verbonden 
te voelen in een zo bijzonder en ingrijpend jaar. Verhalen die laten zien waar jullie als 
mensen van Maeykehiem voor staan en gaan.

Dank dat we dit samen met jullie mochten doen. We werkten op afstand maar mochten 
even heel dichtbij zijn.

Arie en Cynthia Bruinsma
VUURVINDERS

mailto:info@maeykehiem.nl
http://vuurvinders.nl/
http://vuurvinders.nl/


Samen sterk en verbonden in een onzekere tijd

Feiten en cijfers
bijlage bij het Kwaliteitsrapport 2020 Maeykehiem
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1. Inleiding bijlage kwaliteitsrapport 2020

Dit is de bijlage van het kwaliteitsrapport van Maeykehiem. Het kwaliteitsrapport bestaat uit ervaringen en 
kwalitatieve beelden over de kwaliteit ten tijde van corona. 

In deze bijlage leest u de meer feitelijke kwaliteitsinformatie over 2020 en een reflectie van de cliëntenraad en 
de ondernemingsraad.
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2. Reactie Cliëntenraad en 
Ondernemingsraad op ontwikkelingen 

kwaliteit in 2020
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Reflectie Cliëntenraad Maeykehiem

In dit corona jaar hebben we grotendeels via online meetings vergaderd. 
Via de vele nieuwsbrieven zijn we, heel goed, op de hoogte gehouden wat er zoal speelde. 
Als Cliëntenraad zijn we ook regelmatig telefonisch benaderd en waar nodig om advies gevraagd. Bijvoorbeeld 
over de speciale maatregelen voor het bezoek i.v.m. corona.

In september is er het jaarlijkse overleg geweest, samen met leden van de Raad van Toezicht. 

Positief is dat de verbouwing van “Skik”, is doorgegaan, en inmiddels bijna klaar is. Doordat dagbesteding nu 
anders ingevuld is, geeft dit ook nieuwe inzichten. 

Jammer is dat de overleggen met het Cliëntenplatform, stilgelegd zijn. 

We zijn uitermate blij met de inzet van het personeel die samen de nodig problemen moesten oplossen en 
uitleggen aan cliënten. 

Inmiddels zijn zaken als jaarrekening, financiële verantwoording en begroting behandeld.
Ook onderwerpen zoals de Wzd (Wet zorg en dwang), Familienet, vaststelling tarieven, etc. zijn besproken.

Namens de Cliëntenraad
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Reflectie Ondernemingsraad Maeykehiem

Pluspunten:

• Investering in huisvesting vond de OR positief.

• Ontwikkelingen rondom corona, de OR vindt dat Maeykehiem daar goed mee om is gegaan: want 
weinig besmettingen, communicatie naar de medewerker/ cliënt m.b.t. informatie, begeleiding 
hierin is goed weggezet.

Minpunten:

• Werven van nieuwe collega’s. 

- Hoe hou je medewerkers binnen en voorkom je dat ze vertrekken?

- Wat is de visie/ plan van aanpak daarin voor de toekomst? 

Hier dient vroegtijdig op geanticipeerd te worden.

Aandachtspunten uit het MTO: 

• Werkdruk: het gevoel van ‘altijd aan te moeten staan’, 24/7 inzetbaar blijven (ook al heeft de 
medewerker verlof). Dit speelde al voordat corona losbrak.

Namens de Ondernemingsraad
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3. Maeykehiem in 2020 –
achtergrond informatie kwaliteit 
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Cliënten, cijfers en feiten

Kerngegevens peildatum 31-12-2020

• Aantal cliënten 154 totaal
• WMO: 5
• PGB: 5
• WLZ: 144

• Verblijf: 131
• Dagbesteding: 10
• MPT: 3

• Instroom en uitstroom cliënten in 2020:
• + 5 cliënten
• - 13 cliënten

• Wachtlijst: 44 (30 actief wachtend, 14 slapend)
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Medewerkers, cijfers & feiten 
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• Aantal FTE in dienst: 195

• Aantal medewerkers: 294                                

(excl. stagiaires en incl. leerlingen)

• Van wie cliëntcoördinator                                                                      25                                      

• Aantal nieuwe collega’s in 2020  (instroom)  46                                                        

• Aantal collega’s uit dienst in 2020 (uitstroom) 46

(excl. stagiaires en vakantiekrachten)

• Aantal studenten                                                                                         18

• Aantal leerlingen                                                                                          7

• Verzuim percentage gemiddeld over heel 2020                                8,61%

Maeykehiem beschikt gemiddeld over 40 plekken voor studenten.

Door corona waren dit er ongeveer 18.



Vrijwilligers bij Maeykehiem

• Aantal vrijwilligers over 2020: 130. 

• Aantal nieuwe vrijwilligers in 2020: 6.

• Aantal vrijwilligers waar in 2020 afscheid van is genomen: 16. 

• Nieuwe vragen waarin voorzien is; bezoekvrijwilliger, activiteiten vrijwilligers voor diverse woongroepen. 

• Als gevolg van corona zijn de meeste vrijwilligers (m.u.v. vrijwilligers van het dierenverblijf) in 2020 
nauwelijks actief geweest.

• In samenwerking met vrijwilligers zijn er een aantal activiteiten opgezet die aan de corona maatregels 
voldeden.

• Het aantal nieuwe vrijwilligers ligt aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren. Dit is logisch gezien de 
verminderde activiteiten door corona. 

11



Ontwikkelingen ondersteuningsplan en het ECD

• In 2020 is er een verbetering gerealiseerd in het op orde brengen van de ondersteuningsplannen (OP)
Inmiddels heeft 99% van de cliënten een actueel ondersteuningsplan.

• Orthopedagogen zijn in 2020 bezig geweest met een inhoudelijk herontwerp van het ondersteuningsplan. 
Een ondersteuningsplan dat beter aansluit bij de visie van Maeykehiem en het gebruik van methodieken 
als Triple- C en LACCS.

• In september 2020 werd Maeykehiem geïnformeerd over ontwikkelingen over het huidige electronisch 
cliëntendossier (ECD), Plancare 2. Plancare wordt niet verder doorontwikkelt en zal vanaf 2022 niet langer 
ondersteund worden. Maeykehiem zal over moeten op een nieuw ECD. 

• Het oriëntatieproces om te komen tot een ander ECD is in 2020 gestart en loopt door in 2021. Dit betekent 
ook dat het herontwerp van een nieuw ondersteuningsplan in het nieuwe ECD vormgegeven zal worden 
en niet in Plancare.
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Implementatie Wet zorg en dwang (Wzd)

• De Wzd-commissie van Maeykehiem heeft beleid voor de toepassing van onvrijwillige zorg opgesteld. Dit 
beleid is door het Managementteam vastgesteld en besproken met de Cliëntenraad.

• Ieder kwartaal wordt het beleid geëvalueerd, geoptimaliseerd en getoetst aan landelijke aanpassingen. 

• Maeykehiem heeft een Wzd-functionaris aangesteld.

• De Wzd-functionaris en orthopedagogen (Wzd-zorgverantwoordelijke) bespreken maandelijks casuïstiek, 
welke vervolgens regelmatig beschikbaar wordt gesteld op de Wzd-site op intranet. 

• De Cliëntvertrouwenspersoon-Wzd is geïntroduceerd binnen de organisatie. Geplande locatiebezoeken 
zijn vanwege corona niet doorgegaan.

• Cliëntcoördinatoren zijn in 2020 geschoold op inhoud, werkwijze en een juiste registratie van de 
toepassing van onvrijwillige zorg.

• De omzetting van het werken vanuit de BOPZ naar de Wzd is in 2020 gestart en loopt door in 2021. Het is 
niet gelukt om voor alle cliënten de inventarisatie (is er sprake van onvrijwillige zorg waarvoor het 
stappenplan doorlopen moet worden) uit te voeren.

• De resultaten tot nu toe laten zien dat er in 2020 geen sprake is geweest van inzet van onvrijwillige zorg 
waarvoor het stappenplan gevolgd moet worden.

• Er is een samenwerking gestart met collega-organisaties om gebruik te maken van elkaars expertise 
wanneer inzet van een extern deskundige gevraagd wordt.
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Verbeterplan omgang met incidenten

• In 2020 is er een verbeterde werkwijze voor de omgang met incidenten vastgesteld en geïmplementeerd. 

• De verbeteringen betreffen zowel het meldsysteem (gebruik best-practice, minder registratie, beter 
aansluitend bij behoefte van medewerkers, beter te gebruiken voor verantwoording) als het proces (rollen 
en verantwoordelijkheden zijn beschreven en doorgevoerd, afhandeling van meldingen belegd binnen het 
team, duidelijke opschaling bij meer ernstige incidenten, orthopedagoog is standaard meelezer).

• Het Managementteam en teamleiders worden aan de hand van maandrapportages geïnformeerd over de 
incidenten op organisatie- en clusterniveau.

• ‘Incidenten’ is een vast agendapunt van voortgangsgesprekken met teamleiders, driehoeksgesprekken en 
teambesprekingen.
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Incidenten in 2020
2020 
Juli-
Dec.

2020
Jan-
Juni

2019 2018

Agressie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 336 950 764

Agressie en geweld 305

Seksueel grensoverschrijdend gedrag -

Inname schadelijke stoffen - 0 1

Medicatie 162 113 206 293

Ongeval 3 8 4

Prik, snij of spatincident - 1 1 6

Stoten/knellen/botsen 5 4 8 11

Vallen 61 53 148 153

(risico op) brand of verbranden - 1 2 4

Vrijheidsbeperking 1 3 6

Verslikken/verstikken 4 - 7 3

(poging tot) weglopen en vermissing 5 8 7 14

Anders/ overig 43 21 56 52

Bedrijfsongeval 1

Fysieke belasting 2

Voeding (o.a. HACCP) 1 1

Onveilige situatie 20

609 542

Totaal 1151 1396 1311
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Vanaf 1 juli gebruikt Maeykehiem de best-practice omgeving in TriasWeb. 
Betekenis kolom met kruis: deze meldroute werd niet gebruikt in de betreffende periode. 



Medicatieveiligheid in 2020 

• Vanaf 2020 heeft ieder team een aandachtsfunctionaris medicatieveiligheid (AF).

• Deze rol is weggelegd voor de toetser (de collega die andere collega’s toetst op de uitvoer van 
verpleegtechnische handelingen).

• In 2020 zijn er twee centrale bijeenkomsten geweest met de AF. Deze bijeenkomsten waren gericht op het 
met elkaar verkennen van de rol van de AF en het leren van elkaar. 

• De AF leest mee met de medicatie-incidenten van het eigen team.

16



Verbeterplan plaatsingsproces 
Maeykehiem 

In opdracht van de bestuurder is er begin 2020 een PRISMA onderzoek uitgevoerd.

Dit onderzoek richtte zich op het plaatsingsproces binnen Maeykehiem.

De aanbevelingen uit het onderzoek hebben betrekking op:
• het verkrijgen van een volledige beeldvorming van toekomstige cliënten;
• het werken met woonprofielen;
• rol- en taakverduidelijking in het plaatsingsbeleid;
• voorkomen van crisissituaties;
• volgen hoe het met cliënten gaat na en plaatsing.

De bestuurder heeft de aanbevelingen overgenomen in een verbeterplan voor het plaatsingsproces. 
Dit is periodiek besproken om de voortgang te monitoren.
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Scholing, feiten & cijfers

• Vanwege corona is het scholingsprogramma aangepast en zijn scholingen online vormgegeven. 
Voor Triple- C en LACCS heeft Maeykehiem een online scholing ontwikkeld. Daarmee kon het 
implementeren van methodieken doorgaan.

• Scholing:
 Triple-C:  collega’s afkomstig uit 5 teams
 LACCS: collega’s afkomstig uit 5 teams
 Hartcoherentie training: 24 medewerkers
 E-learning corona en corona-vaccinatie: alle medewerkers

• Overige online scholingsbijeenkomsten-/ activiteiten gegeven in 2020:
 Introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers
 Open aanbod workshops voor studenten en medewerkers

• Medewerkers in opleiding:
Universiteit 1
hbo 10 
mbo 4
bbl 7 
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Klachten 

• Maeykehiem heeft een klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon voor cliënten via Zorgbelang 
Friesland. De klachtenfunctionaris heeft in 2020 geen klachten ontvangen. De cliëntvertrouwenspersoon 
heeft in 2020 geen kwesties ontvangen.

• In het kader van de Wzd is er een aparte vertrouwenspersoon voor zaken gerelateerd aan de Wzd. 
De cliëntvertrouwenspersoon Wzd heeft in 2020 geen signalen afgegeven aan Maeykehiem.
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Sint Nyk Wolwêze

• Maeykehiem is als organisatie al even bezig met stappen op gebied van vitaliteit. Dit omdat het meerdere 
doelen nastreeft: een betere gezondheid leidt tot een beter welzijn en hogere kwaliteit van leven voor 
cliënten, maar tegelijkertijd ook tot (indirecte) lagere kosten in de keten bijvoorbeeld vanwege lager 
medicijngebruik. 

• De andere kant is het welzijn en de gezondheid van de medewerkers. Met steeds meer schaarste op de 
arbeidsmarkt (met name in de zorg), het langer moeten door werken van medewerkers en een toename 
van meer complexiteit van zorg zijn blije en fitte medewerkers van groot belang. Zodat ze zelf goed en 
gezond inzetbaar zijn, maar ook doordat cliënten bij Maeykehiem (volledig) afhankelijk zijn van hun 
begeleiders. 

• Hoe meer begeleiders gericht zijn op (hun eigen) gezonde levensstijl, hoe meer de cliënten daarvan 
profiteren. Maar Maeykehiem kan en wil dit niet alleen doen. Daarom is dit een aanleiding geweest voor 
een breder initiatief. Sint Nicolaasga wordt een bloeizone. De provincie ondersteunt dit initiatief. In Sint 
Nyk hebben we hier de naam, Sint Nyk Wolwêze, aan gegeven. Het is inmiddels een breed gedragen 
initiatief. De digitale startbijeenkomst heeft plaats gevonden. Er is een startsubsidie verstrekt door 
gemeente De Fryske Marren. Vervolgstappen worden in 2021 gezet. 
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Continuïteit in de zorg gedurende corona 

• Door corona is er een hoog ziekteverzuim geweest. Daarnaast stond het rooster verder onder druk door 
medewerkers in quarantaine / isolatie. Omdat er (regionale) scenario’s zijn geweest waarin de roosters zo 
onder druk konden komen te staan waardoor de continuïteit van zorg in het geding zou komen, is 
preventief gekeken naar mogelijkheden anderen in te zetten. Daarom is gewerkt met een noodlijst 
personeel. Hierop stonden mensen die niet actief in de zorg werkten maar wel mogelijkheden hadden hier 
een bijdrage in te leveren. 

• In de eerste golf zijn hierdoor enkele mensen ingezet uit het netwerk van Maeykehiem die door corona 
niet hun eigenlijke werk uit konden voeren. Hen werd een tijdelijk contract aangeboden en na het 
voorleggen van een VOG waren zij inzetbaar. Gelukkig hoefde dit enkel op kleine schaal ingezet te worden. 

• In latere fases is inzet van mensen van de noodlijst niet meer nodig geweest. Wel is gezorgd dat deze 
steeds actueel bleef. Groepen die hierop stonden zijn: stafmedewerkers, oud-medewerkers, 
gepensioneerden, vrijwilligers, oud-vakantiekrachten en ZZP’ers betrokken bij Maeykehiem (bv. de 
bewegingsagogen en muziektherapeut).
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Opvolging inspectiebezoek Langweer 

• Begin 2020 is het definitieve rapport van het bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan 
locatie Langweer B van 5 november 2019 ontvangen.

Wat gaat goed? 
- op locatie Langweer B werken gemotiveerde en betrokken medewerkers;
- de ondersteuningsplannen en protocollen waren op orde en werden gevolgd;
- persoonsgerichte zorg, verwanten worden actief betrokken;
- medicatieveiligheid is op orde;
- de komst van de nieuwe orthopedagoog en training Triple-C draagt bij aan de verbetering van de 

zorg.

• Wat kan beter?

- leren van incidenten; 
- onder de aandacht brengen van protocollen;
- kennis over het toepassen van beschermende maatregelen en vrijheidsbeperking;
- aandacht voor het integreren van de risico-inventarisatie in het ondersteuningsplan.

• Door het implementeren van de nieuwe wijze van omgang met incidenten en het Wzd-beleid is gewerkt 
aan de verbeterpunten. Dit wordt gecontinueerd in 2021.

• Kennis over protocollen en de integratie en borging van de risico-inventarisatie in het ondersteuningsplan 
van de cliënt wordt meegenomen naar 2021 en het nieuwe ECD.
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Communicatie en informatie 

Organisatieniveau:

Door middel van informatiebulletins werden verwanten en begeleiders meegenomen in ontwikkelingen en 
coronamaatregelen die van belang zijn voor cliënten, verwanten en begeleiders van Maeykehiem. 

In een aantal gevallen ontvingen cliënten een videoboodschap of brief in eenvoudige taal.

Cliëntniveau

Maeykehiem wil het contact en de communicatie tussen cliënten en hun verwanten/netwerk met digitale 
communicatiemiddelen ondersteunen. Door te faciliteren in een online omgeving waarin cliënten en 
verwanten op een veilige manier berichten, foto’s en video’s met elkaar kunnen delen. In de zomer van 2020 is 
hiervoor een pilot gedraaid met Familienet. Vanaf 2021 is Familienet beschikbaar voor alle cliënten van 
Maeykehiem.

Het realiseren van een cliëntportaal is gestagneerd vanwege het stoppen van Plancare 2. In het nieuw aan te 
schaffen ECD zal voorzien worden in een cliëntportaal.
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Driehoek medisch behandelaren op sterkte

• Vanaf eind 2020 heeft Maeykehiem de beschikking over een AVG-arts, (nieuwe) psychiater en twee 
nieuwe huisartsen.

• Om het werken met deze medische driehoek goed te borgen is eind 2020 een project gestart, welke 
doorloopt in 2021.

• Met de nieuwe behandelaren wordt ook de procedure medicatiereview besproken en hun expertise zal 
worden toegevoegd aan de werkwijze.
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Deze bijlage van het kwaliteitsrapport is een uitgave van Stichting Maeykehiem. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van verschillende interne beleidsdocumenten en kwaliteitsrapportages. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met secretariaat@maeykehiem.nl.


