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Zomer bij het Gasthuis

Verse fruitbowl, schepijs van
San Marco en diverse optredens
‘Vraag je er één, dan krijg
je er twee’

Vrijwilligers Jan en Annie zetten zich
enthousiast in voor het Gasthuis

En verder:

Clientvertrouwenspersoon stelt zich voor
Labyrintfiets op Kleinschalig Wonen
De cliëntenraad is altijd in beweging
Bewoner én oud voetballer aan het woord
en nog veel meer....
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‘De zomer voorbij’

bericht van de bestuurder

“IN DE ZOMER STAAN WE
STIL BIJ WAT WAS EN WAT
KOMEN GAAT”

Inmiddels ligt de zomer weer achter ons en doet de

De zomerperiode is ook een periode om zelf terug te

herfst haar intrede. De zomerperiode is voor velen

kijken op hoe je het werk beleefd en wat je wilt gaan

een moment om even stil te staan bij wat was en wat

ondernemen in de toekomst. Dit kan leiden tot het

komen gaat.

maken van andere keuzes. Sommige medewerkers

Binnen het Gasthuis hebben we dit voorjaar een

zullen er voor kiezen om een andere werkkring te

flinke uitbraak van covid in combinatie met griep

aanvaarden, maar anderen zullen er juist voor kiezen

gehad. Tot dan toe hadden we besmettingen

om bij het Gasthuis te gaan werken. Zo

gedurende de coronaperiode (vanaf begin 2020) gro-

ontstaan personele wisselingen. Er vertrekken een

tendeels buiten de deur kunnen houden. Dit voorjaar

paar teamleiders en stafmedewerkers, maar komen

kregen we er echter in alle hevigheid mee te maken,

er ook weer nieuwe teamleiders en een zorgmanager

met name op locatie Davidshof.

voor in de plaats.

Gelukkig ebde het virus aan het begin van de zomer
weer weg en zijn we de zomerperiode zo goed als

WEBSITE

corona-vrij doorgekomen.

In augustus is onze vernieuwde website gepubliceerd.

ZOMER

De site heeft een nieuwe uitstraling en is voorzien van
mooie foto’s van onze bewoners en medewerkers.

De zomerperiode was warm en droog. Gelukkig

Neem gerust eens een kijkje op:

hebben we geen dagen gehad zoals de jaren daarvoor

www.pietersenbloklands.nl

dat de temperatuur in de schaduw opliep tot 40

Ook kun je meer lezen over het Gasthuis als

graden of meer. Er zijn diverse zomerse activiteiten

werkgever via www.werkenbijpietersenbloklands.nl.

georganiseerd voor alle bewoners van het
Gasthuis. Hierover leest u meer in deze Verbinding.

Zoals inmiddels bekend zal ikzelf het Gasthuis

Dankzij de bijdrage van de Vrienden van het

verlaten op 1 december a.s. en het stokje als

Gasthuis hebben we grote parasols kunnen

bestuurder overdragen aan Liesbeth Hoogendijk.

aanschaffen, waardoor het tijdens de warme zonnige

In de volgende Verbinding zal uitgebreid kennis

dagen goed toeven was in de schaduw van de

worden gemaakt met de nieuwe bestuurder.

parasols. De Vrienden van het Gasthuis maken de
aanschaf mogelijk van zaken die voor bewoners het
welbevinden verhogen. Dit doen zij met giften en
legaten die zij ontvangen.
2

ALBERT VERMAASE
BESTUURDER

Inhoud
02 Bericht van de bestuurder
04 Terugblik activiteiten
06 Zomer bij het Gasthuis
07 Bewoner én oud voetballer Wijnand van den Brink

‘Ik woon met veel plezier bij het Gasthuis’

08 Heeft u binnenkort iets te vieren?

Ontdek de horeca-arrangementen en ruimteverhuur bij het Gasthuis
09 Even voorstellen: Margoot van Woensel
Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

10 ‘Vraag je er één dan krijg je er twee’
Vrijwilligers Jan en Annie aan het woord

12 De cliëntenraad is altijd in beweging
14 Laatste nieuws
15 Puzzel
16 Meer informatie

COLOFON
De Verbinding is het magazine van St. Pieters en
Bloklands Gasthuis en verschijnt 4 keer per jaar.
De Verbinding bevat interessante informatie over het
Gasthuis en is geschreven voor bewoners, cliënten,
medewerkers en naasten.
Dit magazine heeft een oplage van 225 stuks en wordt
per post verstuurd, persoonlijk verspreid en
neergelegd op de locaties.

Hoofdvestiging St. Pieters en Bloklands
Gasthuis
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
www.pietersenbloklands.nl
033- 43 45 600
info@pietersenbloklands.nl
(kijk voor alle adresgegevens en
contactpersonen op de achterkant)
Heeft u een vraag of reactie naar aanleiding van
een artikel? Dan kunt u contact opnemen met
s.veenendaal@pietersenbloklands.nl
of 033 -43 45 600
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ELKAAR ONTMOETEN EN SAMEN BELEVEN

Schilderen, biljarten, voorstellingen

De afgelopen maanden stonden in het teken van de zomer. En wat hebben we prachtig weer gehad!
De zon heeft volop geschenen en vele bewoners hebben genoten van de gezamenlijke tuin en alle
activiteiten die weer georganiseerd zijn door de activiteitenbegeleiding. Op deze pagina geven wij u een
impressie van de afgelopen activiteiten.

Creatief

Ook deze maanden zijn onze bewoners weer creatief
geweest met bloemen, verf en ander knutselmateriaal.

Thematafels

Ieder seizoen heeft unieke kenmerken. Voor
bewoners is het leuk en fijn om dat terug te
zien in hun leefomgeving. Deze zomer waren
de thematafels versierd met allerlei zomerse
items, zoals parasols en zonnige foto’s en
gedichten. Er was zelfs een tent opgezet om de
bewoners helemaal in de zomer,- en
vakantiesfeer te brengen.

Michel Coenen en Tejo

Het gevoel van de camping, maar dan gewoon bij het
Gasthuis! De artiesten Michel Coenen en Tejo
organiseerden in juli een gezellige middag. De
bewoners waanden zich even op de camping met een
luchtig vakantie programma boordevol liedjes, anekdotes en onvervalste humor.
4

Tekeningen

Onze bewoners werden verrast met mooie
tekeningen van kinderen van het Kindcentrum
Humankind. De kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang), groep Neptunes, vertelden trots
wat ze gekleurd en getekend hadden!

Terugblik activiteiten

Jazz muziek
Op woensdag 10 augustus klonk er heerlijke Jazzmuziek op Wervershof.
Zangeres Mithra Nouri, die ook regelmatig met de band Smooth optreedt, zong dit keer solo. Zij zong met
name het zogenaamde American Songbook. Dat is de muziek die u wellicht kent van o.a. Frank Sinatra , Ella
Fitzgerald en Billie Holiday. Het was een feest van herkenning, bewoners van Kleinschalig Wonen en Zorg
Thuis hebben allemaal erg genoten.

Make-up

Gastvrouw Rosita heeft bewoners een workshop
make-up gegeven. Het ‘lekker samen tutten’ viel zo
goed in de smaak bij de dames dat er nog twee
workshops zullen volgen.

Appels plukken

Met het mooie weer was er ook weer genoeg werk te
verrichten in de tuin. Vrijwilliger René stroopte zijn
mouwen op en plukte alle rijpe appels uit de appelbomen. Alle bewoners en bezoekers konden vervolgens
een heerlijk appeltje meepakken bij de receptie.
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Zomer

ZOMER BIJ
HET
GASTHUIS
Wat hebben we kunnen
genieten van
ontzettend veel
zonnige en warme
dagen deze zomer!
En wat is er gezelliger
dan dit met elkaar te
vieren en te beleven.
De bewoners konden
wel wat verkoeling
gebruiken en daarom
is op beide locaties een
ijscokar langs geweest
met het heerljke schepijs van San Marco.
Ook hebben de
bewoners op
beide locaties
kunnen
genieten van
mooie optredens
en is op locatie
Wervershof nog
een fruitbowl
traktatie geweest.
Deze ochtend was
voor veel
bewoners ook
de uitgelezen
kans om even bij
te kletsen met
elkaar.
We kijken terug op
een mooie en
geslaagde zomer bij
het Gasthuis!
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Uitgelicht

‘Ik wandel vaak en vanuit mijn
appartement loop ik zo het park in’

Bewoner én oud-voetballer Wijnand van den Brink vertelt graag
over zijn leven voor en bij het Gasthuis
‘Die artsen hebben puik werk geleverd’, aldus meneer Van den Brink die vertelt over zijn aneurysme enkele
jaren geleden. Een aneurysma is een verwijding van de slagader, een gevaarlijke aandoening die zelfs fataal
kan aflopen. Voor deze editie van de Verbinding gingen we langs bij Wijnand van den Brink, sinds vier jaar is
hij woonachtig op locatie Wervershof. Wijnand is een open boek en vertelt graag over wat hij allemaal heeft
gedaan en meegemaakt in zijn leven.
‘De artsen gaven mij voor de operatie een overlevings-

Meneer Van den Brink is heel actief en staat nog volop

kans van slechts 1%’, aldus Wijnand over zijn

in het leven. ‘Ik ben altijd voetballer geweest bij FC

aneurysma. ‘Ze vroegen aan me of ik gereanimeerd

Utrecht. Nu ik deze mooie sport helaas niet meer kan

wilde worden, voor het geval dat, en hoe oud ik

beoefenen, volg ik het laatste sportnieuws op de voet.

eigenlijk wilde worden. Toen zei ik: ‘Ik wil wel 100

Ik heb een abonnement op een sportzender, dus kijk

jaar worden’. Daarop antwoordde de dokter: ‘Nou

veel sport, uiteraard voetbal, maar ook andere spor-

dan gaan we ervoor’. Tijdens de operatie was er ieder

ten.

half uur een update en met iedere update stegen mijn

Ik heb drie volwassen kinderen, twee dochters en een

overlevingskansen. We begonnen met 1%, vervolgens

zoon. Mijn zoon woont in IJsselstein en is

van 33% naar 48% en ga zo maar door. Gelukkig is de

autocoureur. Hij rijdt in de formule 4. Regelmatig

operatie geslaagd en ik ben onzettend blij dat ik er

gaan we naar diverse circuits, waaronder Zandvoort.

nog ben’, aldus een lachende meneer Van den Brink.

Hoewel ik niet echt de finesses van de racesport ken,
vind ik het een fantastische sport om naar te kijken.

BILJART
Voordat meneer Van den Brink met zijn vrouw
(overleden in 2021) kwam te wonen bij St. Pieters en
Bloklands Gasthuis, woonden zij samen in het
appartementenblok tegenover PBG.
‘Dat appartement was een stuk groter natuurlijk,
maar op een gegeven moment ging het niet meer met
de gezondheid van mijn vrouw en moesten we
verhuizen. Nu woon ik met veel plezier bij het
Gasthuis. De mensen zijn aardig en ik maak regelmatig een praatje met de dames van de Gasteling. Iedere
vrijdag speel ik graag een potje biljart’.

Van de twee dochters woont er één in Amsterdam
en één in Amersfoort. Die laatste heeft mij en mijn
vrouw toendertijd ook overtuigd om hier te komen
wonen. Eén keer per week eet ik bij mijn dochter hier
in Amersfoort. Dat is ontzettend gezellig! Ik ben gek
op mijn twee kleinzoons en op deze manier kan ik ook
tijd met hen doorbrengen.’
Daarnaast houdt meneer Van den Brink van
wandelen. ‘Als ik het gebouw uitloop, loop je zo het
park in. Vanaf hier kun je lekker een eind weglopen en
dat vind ik heerlijk om te doen.’
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Horeca en ruimteverhuur

Een verjaardag, jubileum of zelfs een kraamfeest! U kunt bij ons terecht voor diverse gelegenheden. Wij
hebben verschillende horeca arrangementen voor u samengesteld en wij hebben de beschikking over
diverse ruimtes die passend zijn voor uw evenement.

LOCATIE DAVIDSHOF

HORECA ARRANGEMENTEN

Het Gasthuis locatie Davidshof beschikt over een gro-

Wij verhuren niet alleen ruimtes, maar wij hebben

te keuken en heeft een divers aanbod aan catering en

ook diverse catering/horeca arrangementen voor u

zaalverhuur. Op deze locatie kunt u ook ruimtes huren

samengesteld.

voor eenmalig, wekelijks of maandelijks gebruik in-,

Wat dacht u bijvoorbeeld van het ‘koud en warm

of exclusief personeel en catering.

buffet’ arrangement? Perfect voor het vieren van een

LOCATIE WERVERSHOF

jubileum!

Het Gasthuis locatie Wervershof beschikt over een

Heeft u een verjaardag te vieren? Kijk eens naar ons

grote horecakeuken en heeft een divers aanbod aan

(ont) ‘zorg arrangement’ bestaande uit een kopje

catering en zaalverhuur.

koffie/thee met wat lekkers, onbeperkt drankjes en
een uitgebreid assortiment aan koud & warme

U kunt bij ons ruimtes huren voor eenmalig, wekelijks

borrelhapjes. Met dit arrangement wordt u totaal

of maandelijks gebruik in-, of exclusief personeel

ontzorgt op uw verjaardag en kunt u optimaal

en catering.

genieten van uw bezoek!

Daarnaast beschikken wij over ruimtes, zoals café

Wilt u meer informatie over de diverse horeca

en lunchroom de Gasteling, brasserie Sophie en de

arrangementen of ruimtes die u kunt huren? Neem

Marktplaats die afgehuurd kunnen worden voor een

een kijkje op onze (vernieuwde) website

verjaardag, jubileum, trouwerij of een andere

www.pietersenbloklands.nl.

gelegenheid.

Voor het aanvragen van de banquetingmap kunt u

Alle ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk en sommige

contact opnemen met onze chef-kok, via

ruimtes zijn zeer geschikt voor vergaderingen of

horecafe@pietersenbloklands.nl of bel

bijeenkomsten.

033 - 43 45 600.
Heten wij u binnenkort welkom?
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Even voorstellen

Margoot van Woensel
Cliëntenvertrouwenspersoon
Wet zorg en dwang

Heeft u te maken met zorg of
Wanneer u zorg ontvangt, zijn er mensen die

begeleiding waar u niet zelf

meekijken en meedenken over de invulling en

voor gekozen hebt?

ondersteuning van uw dagelijks leven. Vaak loopt de
ondersteuning en begeleiding goed en is er overleg
met u of uw wettelijk vertegenwoordiger over de
zorg die u ontvangt.
Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de zorg
die u krijgt. Dat er regels of afspraken zijn gemaakt
waarin u zich niet goed kan vinden. In zulke gevallen
kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg.

Heeft u het gevoel dat u minder
vrijheid hebt dan u wilt?

Heeft u een vraag of klacht over
bovenstaande onderwerpen?
En wilt u hier over praten?

Wanneer u de behoefte heeft om vrijuit en in vertrou-

Of heeft u een probleem dat u aan

wen over zulke dingen te praten, dan kan dat met mij.

niemand durft te vertellen?

Ik bied een luisterend oor en ben zonder oordeel.
Ik sta u en uw belangen bij en ben in dienst van een
onafhankelijke organisatie: Zorgstem. Samen kijken

DAN BEN IK ER VOOR U!

we op welke manier ik u het beste kan ondersteunen.

U kunt in vertrouwen met mij praten. Dit betekent dat

ZEGGENSCHAP

ik het aan niemand door vertel. Behalve als u daarvoor toestemming geeft. Ik luister naar wat u vertelt

Mijn naam is Margoot van Woensel, CVP Wzd. Vanaf

en help u bij het vinden van een oplossing.

1994 werk ik met veel plezier in de zorg. Met

Ik ben in dienst van Zorgstem, een onafhankelijke

verschillende doelgroepen en op diverse locaties. In

organisatie. Dat betekent dat ik niet in dienst ben van

mijn werk heb ik het altijd belangrijk gevonden om

de organisatie waar u woont of zorg van krijgt.

de mens in zijn/haar geheel te zien en te horen. Het is
mijn doel om de zeggenschap van mensen te

Kom bij me langs als ik op bezoek ben.

vergroten.

Of neem contact met mij op.

Margoot van Woensel
Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

06 40 87 80 60
088 678 000
m.vanwoensel@zorgstem.nl
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‘Vraag je er één,
dan krijg je er
twee!’
Vrijwilligers Jan en Annie zitten zich al
jarenlang enthousiast in voor het Gasthuis
‘Wat er ook gebeuren moet, we doen het. Het maakt ons niet uit’, aldus vrijwilligers Jan en Annie.
Bij toeval begon Annie 27 jaar geleden met vrijwilligerswerk voor het Gasthuis.
Annie: ‘Mijn ouders woonden hier dus ik was al bekend met het Gasthuis. In die tijd was er ook een klein
winkeltje en toen ik een tijdje zonder werk zat, ben ik er als het ware zo ingerold.’
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Vrijwilligers
Annie is begonnen op

Kwam er bijvoorbeeld een mevrouw voor een reep

locatie Davidshof en

chocola dan ging ze pas een uur later de winkel uit.

tijdens de verhuizing

Er was echt tijd voor een praatje.’

in 2015 heeft zij ook
geholpen op locatie
Wervershof. ‘Ook daar
was ik op een
gegeven moment
verantwoordelijk voor
het winkeltje. Dat deed ik dan ’s ochtends en
’s middags draaide ik mee in de keuken. Dat was flink
aanpoten hoor, toen we net open waren kwam de hele
buurt eten bij de Gasteling. Dat was een drukte van
jewelste!’ Nu maakt Annie elke dinsdag een speciale
lunch en helpt zij één keer per maand mee met de

DAVIDSHOF
Sinds een paar jaar zijn Jan en Annie terug op het
oude honk, locatie Davidshof. ‘Ja, dit vinden we
toch wel de leukste plek om te zijn. We wonen niet
ver hiervandaan en we kennen de meeste bewoners
goed. Zo komt er op dinsdagochtend altijd een
mevrouw zitten in het restaurant, zodat ze even
een praatje met ons kan maken, dat vindt zij reuze
gezellig en wij ook.’

LINTJE

culinaire avond op donderdag.

Dat het bijzonder is dat Jan en Annie zich zo

STILLE
KRACHT

gebleven. Drie jaar geleden werd Annie verrast met

Sinds een jaar of twaalf
werkt ook de man van
Annie, Jan, mee als
vrijwilliger. Hij is de
stille kracht achter
Annie. ‘Ik ben niet zo’n
prater, hou me liever
wat afzijdig. Maar als
er wat moet gebeuren dan sta ik klaar. Ik schroef iets
in elkaar, doe de afwas en maak het terras schoon. Ik
vind het heerlijk om bezig te zijn’, aldus Jan.
‘Als Jan is geweest, glimt alles in het afwashok’, vult
Annie trots aan.
Eén keer per maand is ook Jan op donderdag

inzetten voor het Gasthuis is niet onopgemerkt
een koninklijke onderscheiding voor haar inzet bij
de kerk en het Gasthuis.
Annie: ‘Ik weet het nog goed die dag. Ik werd naar
het gemeentehuis ‘gelokt’ met het excuus dat er
een interview zou zijn. Ik had natuurlijk helemaal
geen idee dat ik een lintje zou krijgen. Toen ik daar
aankwam kreeg ik al argwaan, want het was zo
ontzettend druk. Toen ik vervolgens ook mijn
kinderen en bekenden uit de kerk zag viel het
kwartje en had ik het door. Ja, dat was een prachtig
moment en een geweldige dag, ik heb er echt van
genoten. ‘
De jarenlange inzet en trouwe hulp van Jan en

aanwezig om te helpen bij de culinaire avond.

Annie wordt ontzettend gewaardeerd door zowel

Het winkeltje zoals het vroeger was bestaat niet meer,

jaren zo blijft.

maar Jan en Annie hebben er wel nog mooie
herinneringen aan.
Annie: ‘Alles konden de mensen bij ons krijgen, van
jenever tot hagelslag, wat we niet bij de leverancier
konden krijgen haalden we gewoon bij de Sligro. De

bewoners als medewerkers. We hopen dat dit nog

OOK VRIJWILLIGER WORDEN?
Kijk voor meer informatie, vacatures en
contact op onze website:
www.werkenbijpietersenbloklands.nl

bewoners vonden het super handig en heel gezellig
als wij er waren.
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De cliëntenraad geeft de bestuurder en het management gevraagd en ongevraagd advies over
onderwerpen die voor de bewoners van belang zijn.
De raad bestaat uit minimaal zes personen, die direct
of indirect betrokken zijn bij de dagelijkse gang van
zaken binnen St. Pieters en Bloklands Gasthuis.
Op onze recente oproep om versterking hebben wij
vele positieve reacties ontvangen. Inmiddels zijn er
kennismakingsgesprekken met potentiële kandidaten
gevoerd en hebben wij drie aspirant-cliëntenraadsleden voor onze vergadering van 27 september

VERTIER IN DE TUINEN

uitgenodigd. Tijdens de vergadering maken de
aspirant-leden kennis met de zittende leden, de sfeer

Klimaatverandering, ontbossing, vervuiling: het zijn

en de diverse onderwerpen die aan bod komen. In

maar een paar voorbeelden van de bedreiging van

overleg met de kandidaten wordt gekeken naar

onze natuur. Problemen die wereldwijd, nationaal,

mogelijke toetreding tot de cliëntenraad.

regionaal en lokaal voorkomen. De natuur waar wij als
mensen afhankelijk van zijn voor ons voortbestaan,

Ter completering van ons team zoeken wij nog nieuwe

voor ons plezier en vertier en waar wij zo van kunnen

leden. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit

genieten. Door St. Pieters en Bloklands Gasthuis

van de zorg door mee te denken, praten en beslissen?

wordt met aandacht werk verricht in en rondom het

Neem dan contact op met ons secretariaat:

Gasthuis en in het bijzonder in de tuinen. Door al deze

cliëntenraad@pietersenbloklands.nl. Of bel voor

aandacht is het dan ook heel prettig om, zowel bij

meer informatie met voorzitter

Wervershof als Davidshof, in deze tuinen te vertoeven.

Chris Steijger: 06 22196123.

De binnentuin bij Wervershof, met zijn mooie
bloembakken, is een pareltje. Davidshof Zorg Thuis
heeft rijk gevulde appelbomen, terwijl de bewoners
van Kleinschalig Wonen beschikken over een fraaie
kas en wandeltuin, waar intensief gebruik van wordt
gemaakt. Laten wij trots en zorgvuldig zijn op onze
gebouwen en tuinen, zodat de bewoners, zorgmedewerkers en bezoekers hiervan kunnen genieten en
zich prettig voelen.

DE CLIËNTENRAAD IS ALTIJD
IN BEWEGING
Om de zorg, service en de kwaliteit bij het Gasthuis op
hoog niveau te houden is er onder meer een cliëntenraad die de belangen van de bewoners in de ruimste
zin van het woord behartigt. Dat doet de raad op basis
van de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (Wmcz).
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VERBINDING ZOEKEN
Als u de sociale media volgt, schrikt u vast
regelmatig. Ze zeggen weleens: het is de toon die
de muziek maakt. Die toon lijkt steeds harder en
gemener te worden. Mensen bestrijden elkaar met
woorden en bedreigingen zijn aan de orde van de dag.
Die verharding van de samenleving is in toenemende
mate een probleem.

Vanuit de cliëntenraad
We begrijpen elkaar niet en vinden elkaar niet meer.

Het is van groot belang dat u allen deelneemt aan het

Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te

onderzoek, hetgeen de betrouwbaarheid en waarde

blijven over wat wij belangrijk vinden en wat voor ons

van de uitkomsten ten goede komt. Daarnaast

van waarde is. Juist de cliëntenraad zal hier de komen-

kunnen we door uw deelname de kwaliteit van de zorg

de tijd meer aandacht aan besteden. Door ons te

verder verbeteren en het goede behouden.

verdiepen in de ander, de bewoners en mantelzorgers,
in wat u belangrijk vindt en essentieel is voor uw
welzijn. Op onze wensenlijst staat dan ook het
bijwonen van familieavonden en het koffiepraatje,
zodat wij samen met u verbinding kunnen maken en
een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van zorg

TOEGANG ZORGDOSSIER
De laatste tijd ontvangt de
cliëntenraad regelmatig
de vraag wie geautoriseerd

en welzijn.

zijn om het zorgdossier van

De laatste tijd heeft de cliëntenraad aandacht

bestuurder zijn dat de zorgmede-

besteed aan onderstaande onderwerpen:

werkers en de

KLACHTENOPVANG

activiteitenbegeleider. Bij inzage door de

Afgevaardigden van de cliëntenraad hebben een

aan eventuele ongemakken van de bewoner waarvan

gesprek gehad met klachtenfunctionaris
Wil Ellenbroek. Opvallend is dat er binnen PBG geen
formele klachten zijn. Wellicht zijn klachten direct
door het managementteam of directie besproken
en afgehandeld. Informele klachten zijn direct op de
werkvloer besproken, wat naar wij hopen invloed
heeft op een verbetering van de zorg.

cliënten in te zien. Volgens de

activiteitenbegeleider, moet vooral gedacht worden
de activiteitenbegeleider op de hoogte dient te zijn.
Medewerkers zijn natuurlijk gehouden aan de
gedragscode.

WET ZORG EN DWANG
Op 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (Wzd)
ingegaan. Deze wet zorgt voor een betere
bescherming van de rechten van onder meer mensen
met dementie als het gaat om onvrijwillige zorg. De
wet bepaalt of iemand zorg mag krijgen waar hij/zij
geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven of
waar hij/zij zich tegen verzet. Bijvoorbeeld: uw naaste
denkt nog goed alleen thuis te kunnen wonen, terwijl
dat niet meer veilig is. Hulp van de thuiszorg kan dan
nodig zijn. Als uw naaste zich verzet tegen deze zorg,
wordt dat onvrijwillige zorg genoemd.
De Wzd gaat uit van ‘nee, tenzij...’. Tijdens een

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

recente landelijke evaluatie, uitgevoerd door het
Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC), kwam naar

Om patiëntervaringen te meten wordt de Patiënt

voren dat veel zorginstellingen de cliëntenraden niet

Reported Experience Measure (PREM), een landelijk

of onvoldoende betrekken bij de uitvoering van de

afgestemde meetmethode, gehanteerd én een eigen

wet. Dit is bij ons zeker niet het geval, integendeel:

vragenlijst vanuit het Gasthuis. Het Gasthuis zal het

binnen het Gasthuis is de Wzd volledig geïntegreerd.

onderzoek zo breed mogelijk inzetten.

De cliëntenraad zal op 27 september door een Wzd/
cliëntvertrouwenspersoon nader worden geïnformeerd.
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Laatste nieuws
Laatste nieuwtjes, ontwikkelingen en
weetjes
Wat is er de afgelopen maanden gebeurd
in en
rond het Gasthuis?
Je leest het hier!
Op locatie Wervershof kunnen de bewoners van
Kleinschalig wonen vanaf nu gebruik maken van de labyrint fiets.
Het fietslabyrint helpt bewoners om weer vol zelfvertrouwen en
plezier te fietsen met meer dan 600 interactieve fietsroutes uit de
hele wereld. Als zelfstandig buiten fietsen niet meer kan, geniet
de bewoner vanuit de stoel van een ontspannen fietstocht.
De fiets is geschonken door de Stichting Vrienden van Pieters en
Bloklands Gasthuis.

OPEN HUIS
Mevrouw Wolsing,
bewoner van het
Gasthuis locatie
Wervershof, heeft
in juli twee dagen
de deuren van haar
appartement

UW MENING TELT!

geopend om haar

Begin oktober start het periodiek
onderzoek over de kwaliteit van zorg die

eigengemaakte

u of uw dierbaren van het St. Pieters en

creaties te laten zien
aan belangstellenden. Mevrouw Wolsing maakt quilts, borduurt,

Bloklands Gasthuis ontvangt. Met uw

breit en heeft prachtige schilderijen gemaakt. Zelf was ze ook

deelname kunnen we de kwaliteit van

aanwezig om uitleg te geven.

de zorg verder verbeteren en het goede
behouden. Doet u mee?

Wilt u uw hobby ook delen met medebewoners? Geef dit dan
door aan de activiteitenbegeleiding!

WERELD ALZHEIMER DAG
Op 21 september was het Wereld Alzheimer dag. Bij het
Gasthuis wordt hier altijd uitgebreid aandacht aan
besteed. Op locatie Wervershof bezochten de
‘dichterbij-clowns ‘ de bewoners van Kleinschalig Wonen.
Zij hebben geen vast programma, maar ze spelen in op de
bewoners en de situatie. Op locatie Davidshof werden de
bewoners van Kleinschalig Wonen bezocht door de
Cliniclowns. Het was een waardevolle dag.
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Clini clowns op

locatie Davidshof

Woordzoeker

Puzzelen maar
BEUKENNOOTJE
BINNEN
BLAADJES
BOEK
BOOM
BOS
BRUIN
EGEL
EIKELTJES
GEEL
GUUR
HAARDVUUR
HALLOWEEN
HERFST
KAAL

KASTANJES
KOUD
LAARZEN
NAT
PADDENSTOEL
POMPOEN
REGEN
REGENJAS
ROOD
STORM
STRUIK
THEE
VOGELS
WORM

OPLOSSING:

De oplossing van deze puzzel vindt u
aan de achterkant van dit blad

Zorgkaart
Nederland

VOLG ONS OOK ONLINE!
Regelmatig plaatsen wij leuke
berichten over bewoners, activiteiten
en andere actualiteiten. Op Facebook

Heeft u St. Pieters en Bloklands Gasthuis al

en Instagram krijgt u een kijkje in het

beoordeeld op Zorgkaart Nederland?

dagelijks leven van onze bewoners.

We scoren gemiddeld een 8,2.

Op LinkedIn ziet u de laatste vacatures

Bedankt voor uw positieve reacties en bijdrage, daar

voorbij komen!

zijn we ontzettend blij mee!
Voor ons betekent dit dat u tevreden bent over de
zorg die u van ons ontvangt.

pietersenbloklands
pietersenbloklandsgasthuis
st.-pieters-en-bloklands-

Wilt u ook uw ervaring doorgeven? Via

gasthuis-te-amersfoort

www.zorgkaartnederland kunt u een review plaatsen.
Alvast bedankt!
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St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Locatie Wervershof (hoofdlocatie)
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
033 4345600

Locatie Davidshof

Achter Davidshof 1
3811 BD Amersfoort
033 4216500
info@pietersenbloklands.nl
Zorgbemiddeling

Aanmelden of informatie over zorg?

Neem contact op met zorgbemiddeling
Telefoon: 033 4216500
E: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl

Oplossing puzzel pagina 15:
hoera voor de herfst
Medewerker klachtenopvang

Dhr. W. Ellenbroek
klachtenopvang@pietersenbloklands.nl
of via het secretariaat 033 4345600
Stichting Vrienden van St. Pieters en
Bloklands Gasthuis
Voorzitter Jos Pothof
E: info@vriendenpbg.nl
T: 033 4345600
www.vriendenpbg.nl

Cliëntenraad
Voorzitter: Chris Steijger
clientenraad@pietersenbloklands.nl
Ondernemingsraad
Voorzitter: Bea de Witt
ondernemingsraad@pietersenbloklands.nl

