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Dorpsstraat 151 - Zevenhuizen -Tel.: (0180) 63 81 47

SCHOTTE

Tijden veranderen,
het goede blijft!

Ouderwetse service 
en kwaliteit bij:

Op zaterdag 14 oktober was het heerlijk nazomerweer. Een mooie  
gelegenheid om onze bewoners nog even heerlijk van de najaarszon te 
laten genieten. Angelique en Tinie hebben zoveel mogelijk bewoners naar 
buiten gebracht zodat zij zich lekker door het zonnetje konden laten  
koesteren. Een onverwachts pleziertje!

Genieten van de nazomerzon

www.bergbanket.nl 

Babynieuws!
Op 10 oktober is collega Ilona Brands 
bevallen van een dochter. Shirley 
Brands is om 09.43 uur geboren, 
woog 3920 gram en haar lengte  
was 53 cm. 

Het gezin is nu lekker met z’n vieren 
aan het genieten!
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Stichting ‘Vrienden van  
de Zevenster’
Het doel van deze stichting is het 
geven van materiële steun, welke 
 ten goede komt aan de bewoners 
van de Zevenster. U kunt ons steunen 
door uw gift(en) te storten op  
rekeningnummer  
NL45RABO 0375 0479 99
ten name van ‘Vrienden van  
de Zevenster

Kontaktster is een uitgave 
van de Zevenster.
Editie: november 2017

Met dank aan alle mensen die 
een bijdrage stuurden.
Voorpagina: Marian Verwey
Foto’s: in eigen beheer
Vormgeving: marketing2mix

Inhoudsopgave

Data Kerstdiners bekend!
De dagen worden weer korter en de avonden langer. In de winkels 
zien we de voorbereidingen voor de decemberfeesten weer op gang 
komen. Sinterklaas en de Kerstspulletjes in de winkels en chocolade 
in de schappen bij de supermarkt.

Ook bij de Zevenster zijn de voorbereiding voor de kerstviering al in  
volle gang. De data voor de traditionele kerstdiners staan vast! Op de 
woningen zal er op woensdag 13 december een heerlijk kerstdiner  
geserveerd worden. Onze thuiszorgcliënten worden op vrijdag  
15 december verwend met een  
smakelijk etentje. En tenslotte wordt 
er op woensdag 20 december voor de 
bewoners van de afdeling Somatiek 
een kerstdiner in ons restaurant  
geserveerd. Voor de medewerkers  
en de vrijwilligers is de jaarlijkse kerst-
borrel op donderdag 22 december 
van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Uitnodigingen volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda!

Redactie:
Karin Vear
de Zevenster
Leliestraat 3
2761 HD Zevenhuizen
Tel: 0180-637111
redactie@de7ster.nl
www.de7ster.nl
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Voor u ligt alweer de laatste Kontaktster van 2017. De wintertijd heeft ons een uurtje 
extra rust gegund maar de dagen worden korter. Ik kijk nu al weer uit naar het lengen 
van de dagen.
 
Vraag naar zorgmedewerkers is groot
2017 is een roerig jaar geweest.  De Zevenster heeft niet alleen aan meer ouderen zorg  
verleend maar deze is tegelijkertijd intensiever en zwaarder geworden. Dat vergt veel van 
onze medewerkers, maar ook veel van de organisatie. Het vinden van vinden van nieuwe 
medewerkers maakt het extra lastig. De vraag naar (geschoolde) zorgmedewerkers is landelijk 
gezien erg groot en ook wij merken dat nieuwe medewerkers uit veel zorgaanbieders kunnen 
kiezen. Om het maar even simpel te stellen: een aantal jaren geleden hadden we de mede-
werkers wel, maar kregen we weinig financiële middelen. Nu hebben we voldoende financiële 
middelen, maar zijn de medewerkers niet voor handen. Gevolg hiervan is dat de werkdruk op 
onze medewerkers hoog is.

Trots op onze medewerkers
We mogen trots zijn op onze medewerkers omdat zij altijd bereid zijn, om met elkaar  
passende oplossingen te vinden om de zorgverlening door te laten gaan. Aan de achterkant 
wordt er hard gewerkt aan een permanente oplossing, waaronder het vinden van voldoende 
medewerkers. Dat laatste verloopt de ene keer met meer succes dan de andere keer. 
Kent u mensen die graag in de zorg willen werken en speciaal in de Zevenster?  
Ik hou ik mij van harte aanbevolen!

En verder…
Om de komende winter niet in de kou te zitten, zijn er een aantal aanpassingen in het gebouw 
gedaan waaronder werkzaamheden aan de cv-installatie. Tevens is het telefonie- en alarme-
ringssysteem aangepast en we hopen hier eind november de eerste ervaringen mee op te 
doen. Uiteraard zijn we (weer) bezig een passende oplossing voor ons huisvestingsvraag-
stuk te vinden, maar dat vergt nog de nodige tijd. Gelukkig zijn de perspectieven van onze 
organisatie wel van dien aard dat we ons weer met dit vraagstuk bezig kunnen houden. Een 
modern gebouw, die een omgeving biedt voor een goede zorgverlening en welke aansluit bij 
de behoefte van onze cliënten, staat heel hoog op onze prioriteitenlijst!

Herdenkingsbijeenkomst
Op 29 november organiseert de Zevenster voor het eerst een bijeenkomst voor familie en  
belangstellenden van bewoners die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
De behoefte hieraan is groot en wij wilden heel graag aan deze vraag voldoen.

Over de Kontakster
De Kontaktster is al jarenlang hét blad van en voor onze bewoners en cliënten! In de afgelo-
pen jaren merken wij echter dat het ‘vullen’ van de Kontaktster een zware opdracht aan het 
worden is. Het aanbod van spontane teksten of artikelen is minimaal. Er wordt dus naarstig ge-
zocht naar een alternatief en u hoort hier in 2018 meer over. Rest mij u een decembermaand 
toe te wensen vol mooie momenten en warme herinneringen aan hen die we missen.

Wim Ansen

Lieve mensen
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Hercertificering HKZ  in de Zevenster!

In 2008, 2011 en in 2014 
heeft de Zevenster al 
eerder het HKZ-certificaat 
behaald. Dit certificaat is in 
principe drie jaar geldig. 
In die 3 jaar komen mensen
van het bedrijf Lloyds
met regelmaat langs om
de kwaliteit van zorg en 
onze organisatie te toet-
sen. Zij stellen dan vast wat 
goed gaat, wat we moeten 
of kunnen verbeteren en of 
we het certificaat kunnen 
behouden.

Geslaagd!
De eindbeoordeling was dat het Lloyds voor de Zevenster opnieuw het certificaat gaat  
aanvragen. De ongelooflijke inzet van vele  medewerkers bij de voorbereidingen van dit alles  
en de fantastisch goede medewerking van iedereen tijdens deze drie toch spannende dagen  
is wel een vermelding waard! 

Cora Loomans

Verbeterpunten
Er zijn een aantal punten aangegeven waarvoor er verbeterplannen moeten worden gemaakt en  
waarvoor een minor toegekend is:

Deze punten herkennen we volledig en wijken niet af van onze eigen constateringen.  
De Zevenster is verplicht binnen 6 maanden hierop actie te ondernemen en dit terug te berichten.

•  Het proces rondom bevoegdheden en bekwaam-
heden, het deskundigheidspaspoort, is nog niet 
volledig op orde.

•  Een ander punt is dat de cliënttevredenheid wel  
gescoord wordt, maar dat er onvoldoende uit  
geanalyseerd is waar er verbeterpunten liggen.

•  Op het gebied van personeelsbeleid en algemeen 
beleid moet er meer met indicatoren gewerkt  
worden waarop toetsbaar gestuurd kan worden.

•  Het proces van verzamelen van gegevens en sturen 
op proces- en uitkomstindicatoren van kritische 
processen is niet geborgd.

Uitgebreide beoordeling
Omdat de drie jaar nu voorbij waren, werd er in mei weer 
de uitgebreide beoordeling door Lloyds uitgevoerd. Het 
auditteam heef drie dagen de Zevenster bezocht. En aan 
het eind van die drie dagen vond de algehele beoordeling 

plaats. De uitkomst was positief, de gesprekken met de 
medewerkers waren zoals altijd weer prettig verlopen! 
Wel zijn er, zoals te verwachten was, punten gesignaleerd 
waar we als organisatie ons weer op kunnen verbeteren.

“ Een HKZ kwaliteitscertificaat  is van groot belang voor 
een goede relatie van de Zevenster met het zorgkantoor, 
de inspectie en andere instanties!”
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Van de cliëntenraad 

Door wetswijzigingen in de afgelopen jaren wordt 
er niet meer gesproken over bejaarden, maar wordt 
u aangesproken als Client, Client met een hoofd-
letter. Omdat er soms problemen kunnen zijn met 
het lezen en begrijpen van veel nieuwe dingen die 
op ons afkomen, wordt er familie of vrienden van u 
ingeschakeld om daarbij een handje te helpen. Wij 
noemen hen begeleiders. Als u als cliënt denkt het 
zelf allemaal te kunnen verwerken is dat prima. 
Toch is het verstandig om uw begeleider goed te 
informeren over alles wat er op u afkomt en nog  
kan afkomen.

De Cliëntenraad vertegenwoordigt u
Als alle cliënten of hun begeleiders vragen bij de 
directie of andere personen willen neerleggen, dan 
ontstaat er een ratjetoe  van onderwerpen waar geen 
touw aan vast te knopen is. Er is toen slim bedacht: wij 
gaan uit al die begeleiders een paar mensen kiezen, 
die dat vrijwillig willen doen. Die gekozen mensen 
vormen dan een vertegenwoordiging van u allen: de 
Cliëntenraad.

Na de onlangs gehouden verkiezing is er nu een 
Cliëntenraad die uit zeven personen bestaat en die de 
verschillende afdelingen vertegenwoordigt. 
Als u klachten of opmerkingen heeft kunt u die aan 
de Cliëntenraad melden. Deze klachten kunnen gaan 
over het schoonhouden van de huiskamer, de gangen 
of uw eigen kamer of over de maaltijden en nog veel 
meer zaken. De Cliëntenraad overlegt regelmatig met 
de directie en stelt deze opmerkingen indien nodig 
aan de orde. De Cliëntenraad heeft een behoorlijke 
stem in het leidinggevend gebeuren van de Zevenster, 
de kans om problemen op te lossen is best groot 
te noemen. 

Meedenken en inspelen
Het is ook één der taken van de 
Cliëntenraad om in te spelen en mee 
te denken over veranderingen die op 
termijn gaan en moeten gebeuren. 
Zo heeft de Nederlandse overheid 
een paar jaar terug geconstateerd, 
dat de zorg aan onze ouderen teveel 
geld ging kosten. Er zijn toen maat-
regelen genomen, die goed gewerkt 
hebben ten aanzien van het kosten-
plaatje, maar ook zijn er maatregelen 
genomen die helemaal niet zo goed 

waren. Dat kan gebeuren als een minister, staats-
secretaris of directie maatregelen denkt te kunnen 
doorvoeren zonder dat daarbij de mensen om wie het 
uiteindelijk gaat betrokken zijn. Wij allen hebben daar 
moeilijk situaties van meegemaakt.

Kwaliteitskader
Er is hierop door alle instanties goed gereageerd,  
hetgeen heeft geleid tot verandering in de zorg.  
Hierbij is het mogelijk gemaakt dat met name de 
verzorgsters betrokken zijn bij het bieden van de 
juiste zorg voor  u allen. Dit alles is samengevat in het 
zogeheten Kwaliteitskader. Dit prachtige plan is in 
sommige tehuizen al in een vergevorderd stadium van 
voorbereiding. Ook bij de Zevenster wordt nu hard 
gewerkt om dit plan vorm te geven. In januari 2018 
dient dit plan ingevoerd te worden.

Het mooie en fijne nu van die komende veranderin-
gen is dat de Cliëntenraad van De Zevenster een grote 
inbreng heeft in het starten en uitvoeren van het plan 
‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’. Ook de verzorg-
sters en de verpleegkundigen, die u allen goed kent, 
gaan hun kennen en kunnen inbrengen voordat er 
iets gaat veranderen. Dit is alles een voorbeeld van 
wat de Cliëntenraad voor u en voor de  Zevenster kan 
en wil betekenen. De nu zittende leden van de  
Cliëntenraad zijn zeer betrokken bij het werk doordat 
zijzelf als cliënt of als begeleider nauw betrokken zijn.  
U kunt altijd met een der leden van de Cliëntenraad  
een contact leggen, hetgeen wij zeer op prijs stellen.

Nico Overbeeke
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Gedicht van jubilaris Jacq Kroon
Jacq Kroon was in oktober alweer 12,5 in dienst van de Zevenster. 
Haar nachtcollega’s hebben speciaal voor haar onderstaand gedicht geschreven.

Onze nachtvlinder Jacq Kroon is in oktober 12,5jaar in dienst bij de 7 ster,
in de nachten vliegt ze van hot naar her.
Lange tijd heeft zij 7 nachten in de maand voor de bewoners klaargestaan,
en zat voor onze bewoners en collega’s haar aanwezigheid en deskundigheid
niet zijn ontgaan.

Je zorgt altijd dat je alles zelf bij je hebt zodat je niet hoeft te zoeken,
in alle kantoortjes, laadjes kastjes of hoeken.
2 Boterhammen en een soepje, dan kan je er weer tegenaan,
om vervolgens weer de trappen op te gaan.

Een belletje hier een belletie daar,
je staat toch weer iedere keer met een glimlach klaar.
Voor ons ben je een fijne collega en zijn blij om met je te mogen werken,
en dat je ons nachtteam bent komen versterken.

ln La Baraque hebben we geluncht met het hele nachtteam,
dat je koffie lust hebben we ook kunnen zien.
Je hebt gekregen, een bronzen beeldje en een mooie bos bloemen,
voor onze fijne collega zoals wij jou altijd noemen.

Jacq, we hopen dat je nog vele jaren onze collega zal ziin,
dat is voor de bewoners en het personeel erg fijn.

We wensen je nog veel werkplezier toe.
Je nachtcollega’s, Joop, Jolanda, Anneke, Mirjam en Bianca
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Bij de Zevenster draait de zorg om mensen. Om onze 
bewoners en hun familie en mantelzorgers, onze 
thuiszorgcliënten, onze medewerkers, onze vrijwilli-
gers en behandeldiensten. In de serie ‘Een goed ge-
sprek met…’ willen wij u graag met deze mensen laten 
kennismaken en u meer inzicht geven in het reilen en 
zeilen van onze zorginstelling. In deze aflevering deelt 
Joke de Witte haar ervaringen met de Zevenster.

Vertel iets over jezelf
Ik ben Joke de Witte, 61 jaar, getrouwd en moeder van 3 
dochters en 1 zoon. En de trotse oma van 8 kleinkinderen. 
Ik woon in Bleiswijk. Ik heb jarenlang gewerkt als mana-
ger bij een maatschappelijk dienstverlenende organisatie 
in Rotterdam. Op dit moment werk ik van wege gezond-
heidsredenen niet meer.

Hoe ben je bij de Zevenster betrokken?
Mijn moeder woont al langer dan 5 jaar op de Leliehof. 
Zeer frequent breng ik mijn moeder een bezoek en ga 
dan lekker wandelen of gezellig koffiedrinken met haar. 
Wanneer mogelijk help ik haar met het naar bed brengen 
en met haar persoonlijke verzorging. Alles natuurlijk in 
nauw overleg met het verzorgend personeel.

Wat vind je van de Zevenster?
Over de zorg van mijn moeder ben ik - en ook mijn 
andere familieleden - zeer tevreden. Er is een heel goed 
contact en overleg met het verzorgend personeel. Hier 
staat en valt naar mijn mening goede zorg mee.

Wat doe je nog meer binnen de Zevenster?
Vanwege mijn moeder en het hierdoor veelvuldig aan-
wezig zijn in de Zevenster, hoorde en sprak ik heel veel 
mensen. Dat heeft ertoe geleid dat ik door de cliënten-
raad gevraagd ben om hun team te komen versterken.
Daarnaast ben ik vrijwilliger. Nu ik niet meer werk was 
ik op zoek naar een goede invulling van tijd die paste 
bij mijn situatie. Ik heb me aangemeld als vrijwilliger en 
nu doe ik op kantoor administratief werk. Zo hou ik de 
verjaardagen vrijwilligers bij en neem ik deel aan de werk-
groep dagbesteding. Daarnaast hou ik me bezig met de 
vacatures voor vrijwilligers binnen de Zevenster en zoek 
ik naar mogelijkheden om vrijwilligers te werven. Kennis 
vanuit mijn eerdere werk kan ik hierin heel goed kwijt.

Wat vind je belangrijk in deze rol?
Het kijken en zoeken naar de kwaliteiten van een vrijwilli-
ger en bekijken waar kan deze persoon het beste ingezet 
kan worden. Soms voer ik het gesprek met de vrijwilliger. 
Ik vind dat iemand op de juiste plaats het welzijn van de 
bewoners ten goede komt.
Binnen de cliëntenraad is het voor mij heel belangrijk om 
in samenwerking met andere leden en het Management-
team de belangen van de bewoners te behartigen. En 
het met elkaar streven om aan verbeteringen en kwaliteit 
vorm te geven.

Wat betekent het voor jou?
Voor mijzelf een goede invulling van mijn dag. Daarnaast 
ervaar ik voldoening in het samenwerken met anderen 
om het doel wat we vastgesteld hebben te bereiken. Ik 
word er blij van dat ik mijn ervaring en kennis kan gebrui-
ken in het belang van de Zevenster.

Heb je nog een leuk idee?
Ik zou het heel leuk vinden om met andere mantelzorgers 
van bewoners op een woongroep samen een warme 
maaltijd voor de bewoners te bereiden, bijvoorbeeld 
rondom de feestdagen. Zodat wij als mantelzorgers ook 
meer betrokken zijn bij het wonen en zorgen in de Zeven-
ster.

Heb je nog een wens?
Dat in de nabije toekomst familie en/of mantelzorgers 
de handen in elkaar slaan en op de woningen gezellige 
activiteiten gaan organiseren in samenspraak met de me-
dewerkers. Dit kan van alles zijn: gezamenlijk opknappen 
en gezellig maken van het terras, appeltaart bakken, iets 
met muziek enz.

Door Jacqueline de Wilde

Een goed gesprek met 
Joke de Witte
Mantelzorger, Vrijwilliger en lid Cliëntenraad
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De heer Kwast, bewoner van de Leliehof, heeft vroeger vaker stukjes 
geschreven. Hij heeft in zijn leven een eigen personage verzonnen: ‘Lodewijk 
van Nieuwkerk’. De heer Kwast heeft hier al veel columns over geschreven. 
En er is zelfs een boekje uitgegeven. In de loop van de jaren heeft zijn dochter 
illustraties gemaakt bij het boekje. En iemand anders heeft weer een beeldje 
gemaakt van Lodewijk van Nieuwkerk. In deze Kontaktster kunt u één van de 
avonturen van Lodewijk volgen.

Lodewijk en de boot 
Er was nog net een bankje vrij langs de Rijn. Daar vlijden we met Lodewijk en zijn 
gade ons behaaglijk op neer. “Ik zie hier geen ijsdistributeur”, gromde Lodewijk.  
“Jij bent ook niet gauw tevreden!” mopperde zijn gade. Aan de IJssel vindt men die 
wel!” hield Lodewijk standvastig aan. “Uw vrouw heeft gelijk”, durfde ik. Lodewijk 
sloot de lippen en keek stug de Rijn in. “O Lodewijk, wat een mooie boot! Daar zou 
ik wel mee willen varen!”  “Niet met mij zeker?” vroeg Lodewijk vinnig. “Ach gekkie” 
weersprak de gade sussend.  “Wat een mooie grote brug!” vond mijn vrouw terecht.  
“Ik moet u waarschuwen! Er dreigt een ongeluk!”, riep Lodewijk driftig uit. 

Langzaam maar zeker stevende de Salvinia op de brug af. We keken er gespannen 
naar. Even later deinde ons motorschip majesteitelijk onder de enorme brug door. 
Lodwijks gade klapte verrukt in de handen. Geen ongeluk bedierf onze dag. 
“Daar hoefde u ook niet bang voor te zijn!”, sprak iemand die juist naast ons was  
komen zitten. “Ik heb dit ook wel vaker meegemaakt.  Het schip buigt alleen maar 
zijn kop en klaar is Kees.”  “Hoe kan dat?” vroeg Lodewijk verbaasd. “Knoppies!” zei de 
bereisde Roel. “Hoe bedoelt u?” wilde Lodewijk weten. “Knoppies!” zei de man weer. 
“En ik heet Jan van Ouderkerk. De kapitein draait aan knoppies en dan zakt het dak 
langzaam naar beneden.”  “Schitterend!” vond Lodewijk. ”Als ik bij de IJssel ben zal ik 
de betreffende kapitein daarvan verwittigen.”  “Als die ook maar zulke knoppies heb.” 
zei Jan. Daar kon Lodewijk niets tegenin brengen. 

De Salvinia dreef onbekommerd verder en wij keken daar opgelucht naar.  
“Ik verstout mij hierbij aan te tekenen, dat een vaartuig door wijs maritiem beleid 
niet naar de knoppen hoeft te gaan.” Zei Lodewijk. Mijn vrouw, Lodewijks gade en 
ik lachten verzameld om die geestige aantekening.  “O, kijk!” attendeerde Jan van 
Ouderkerk, die een verrekijker op zijn ogen had geschroefd. “Bedoelt u die water- 
rollator?” vroeg Lodewijk, die liet horen dat hij van alle markten thuis was.  
“Een wat?” vroeg Jan verbaasd. “Welnu, dat vervoermiddel dat zich rollend op het 
droge of peddelend op het natte voortbeweegt”, legde Lodewijk technisch uit.  
“O, eh ja, nee, een motorbootje.” corrigeerde Jan.  “En een kokmeeuw scheert 
eroverheen.  Hij vliegt trouwens in familieverband, zou ik zeggen. Haha, hoe kom ik 
daarop! Haha!”  We lachten maar weer. Een driewielige ijsman fietste langs. Hoera, we 
kochten ijsjes. We consumeerden ze, we kletsten erbij en we genoten van het uitzicht 
op de grote elegante brug, de meeuwen, het motorbootje en de zilveren Rijn.

Ingestuurd door de heer Kwast

Verhaal van de heer Kwast
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Terugblik op de activiteiten
Oostenrijkse avond
Op dinsdag 10 oktober was er weer een thema-avond in ons 
restaurant. Dit keer was het thema ‘Oktober Feest/Oostenrijkse 
avond. De gasten werden ontvangen met het welkomstdrankje 
Almdudler en konden daarna van diverse specialiteiten genie-
ten, zoals knoflooksoep, curryworst mit Pommes, uiteraard een 
Wienerschnitzel en Flamkuchen. Als dessert was er natuurlijk 
warme Apfelstrudel met vanillesaus. De gasten waardeerden het 
als bijzonder smaakvol en hebben een gezellige avond beleefd!

Bekoorlijk 7huizen
Zaterdag 7 oktober vond het jaarlijkse Zuidplas Muziekfestival 
‘Bekoorlijk 7huizen’ in Zevenhuizen plaats. Gedurende de dag 
hebben wij en onze bewoners ook van diverse optredens in de 
Zevenster kunnen genieten. Zo opende een trompet leerling 
van MOZ-Art in de hal het festival. Voor de bewoners van de 
PG-afdeling was het besloten optreden van gitaarleerlingen 
van MOZ-Art erg leuk om te zien en te beluisteren. 
Ook de uitvoering van een pianoleerling van MOZ-Art was z
eer geslaagd. Voor ons was deze dag een groot succes, de 
optredens werden druk bezocht en onze bewoners hebben 
een zeer geslaagde dag meegemaakt!

Geslaagde burendag!
Op 23 september was het Burendag. Burendag 
is een jaarlijks terugkerend feest waarop men 
gezellig samen komt en waarbij veel mensen 
iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Dit jaar 
wilden we graag met hulp van onze buren aan de 
slag gaan met onze tuin. Dat is goed gelukt! Sa-
men met onze buurman de Intratuin hebben we 
met de bewoners, buurtbewoners en vrijwilligers 
verhoogde bloembakken gevuld met prachtige 
plantjes! Als afsluiting hebben we heerlijk met 
elkaar geluncht. Dank aan iedereen die heeft 
meegeholpen!

Ga voor alle aankomende activiteiten naar onze website www.de7ster of neem de flyer neem.

Najaar 2017
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Evaluatie opnameproces scoort een dikke 8,5!
Het opnameproces van de Zevenster wordt sinds kort 
geëvalueerd. De evaluatie is voor ons belangrijk om 
inzichtelijk te krijgen en te houden wat er allemaal goed 
gaat, waar de kracht van de Zevenster zit en waar er ver-
beterpunten voor het opnameproces liggen. In de eerste 
evaluatieperiode is ons opnameproces met een 8,52 
beoordeeld, een resultaat waar we enorm trots op zijn!

Opvallend is dat vooral de zachte warme kant gewaar-
deerd wordt. Zoals de tijd nemen, een kopje koffie aanbie-
den, mensen eerst hun verhaal laten vertellen, pas daarna 
overgaan op de zakelijke punten. En de rust die mede-
werkers op de afdeling uitstralen en de tijd die genomen 
wordt voor de opname, zowel voor de bewoner als voor de 
familie. Men voelt zich gehoord, gezien en gerespecteerd.

 Wij delen hieronder nog graag een aantal ervaringen van 
het opnameproces met u.

Hoe heeft u de rondleiding ervaren?
“Heel goed, al in het eerste telefoongesprek werd er gelijk 
naar oma gevraagd. Kregen direct antwoord op alle vragen. 
Het was vooral warm en hartelijk. In tegenstelling tot 
andere huizen mochten we met de hele familie naar de 
Zevenster komen. De ontvangst in het restaurant met een 
kopje koffie, geweldig”.  “Heel goed, heel opvallend er werd 
koffie aangeboden. Er werd met mij gesproken, in andere 
instellingen werd er aan mij voorbij gegaan! Voldoende 
informatie en er werd voldoende tijd voor ons genomen.”

Hoe heeft u de communicatie tot aan de 
opname tussen u en de Zevenster ervaren?
 “Prima, de bereikbaarheid was goed. Ik liep even langs, of 
mijn man belde op als hij vragen had. We zijn heel goed op 
de hoogte gehouden rondom de ontwikkelingen met de 
griepgolf, waardoor de opname steeds uitgesteld moest 
worden”. “Er wordt altijd de tijd genomen, je voelt je belang-
rijk en gezien”.

Hoe heeft u de opnamedag ervaren?
“Gunstig de ‘zuster’ was heel rustig dat verminderde onze 
nervositeit. Er was alle tijd voor onze moeder, er werd met 
haar mee bewogen”. “De opnamedag is ontspannen ver-
lopen er was tijd voor mijn broer en voor ons. We voelden 
ons erg welkom. Wat ook fijn was is dat wij van te voren 

de kamer mochten inrichten”. “Geweldig, oma werd gelijk 
opgevangen en in de watten gelegd door een zuster.  
Hierdoor konden wij onze gang gaan in haar kamer”.

Hoe heeft u de afdeling tot nu toe ervaren?
“Toegankelijkheid naar alle groepen, de dynamiek met 
elkaar. Fijn dat de deur naar de tuin open kan blijven”. 
“Positief is de vriendelijkheid, niets is teveel. Vergeleken met 
de andere instelling zijn we in de ’hemel’ terecht gekomen. 
Personeel had daar een hele andere attitude:”

Wat is u de afgelopen weken opgevallen bij 
uw dierbare?
“Hij komt meer van zijn kamer af, is vrolijker en lacht meer. 
Beter gekleed, minder kortademig, verbaal meer aanwezig, 
meer structuur, meer actie vanuit mevrouw zelf”.
 “Hij begint er rustiger uit te zien, ik zie het verschil met op-
name in Reeuwijk. Het is te zien dat mijn vader het naar zijn 
zin heeft”. “Mevrouw had veel angst voor de opname en had 
niet verwacht dat het zo fijn zou zijn. Dit heeft haar veel rust 
gegeven en een veilig gevoel. Mevrouw heeft beduidend 
minder angsten”.

Verbeterpunten
In de evaluatie vragen we natuurlijk ook naar suggesties 
voor verbetering. Zo werd een map met alle informatie en 
bijvoorbeeld de huishoudelijke regels gemist. Daar wordt nu 
hard aan gewerkt. De komende tijd gaan we kijken hoe we 
alle suggesties in het opnameproces kunnen doorvoeren.

De evaluatie wordt ongeveer drie á vier weken na de opname  
afgenomen met de cliënt en/of zijn contactpersonen. In de evaluatie 
worden zes open vragen gesteld over de volgende onderwerpen:

• De eerste kennismaking/rondleiding in de Zevenster 
• Het regelen van de praktische zaken
•  De communicatie vanaf het eerste contactmoment  

tot aan de dag van opname
• De opnamedag zelf
• De eerste indruk van de afdeling
•  Opvallende punten/veranderingen bij bewoner  

sinds de opname



Word vriend van de Zevenster
Zoals u allen wel zult weten is er een Stichting ‘Vrienden van de Zevenster’. Deze stichting is in 1990 
opgericht en heeft tot doel het geven van materiële steun, die ten goede komt aan de bewoners, 
personeelsleden en vrijwilligers van de Zevenster. Dankzij giften kon er in de loop van de tijd aller-
lei nuttige zaken worden gerealiseerd. In het algemeen zijn dit activiteiten, die door de beperkte 
budgetmogelijkheden anders niet gerealiseerd hadden kunnen worden. U kunt hierbij denken aan 
de banken voor de ingang van de Zevenster of aan de tuintafels met parasols voor de zorgunit. 
Ook is onlangs een bijdrage gegeven aan het internetcafé, waar bewoners nu enthousiast kennis 
maken met de computer. 

Ieder jaar zijn er mensen die trouw een bijdrage storten. 
Als u dit ook wilt doen, zijn wij hier bijzonder blij mee. 
Ook is het mogelijk om donateur van de stichting te 
worden voor een minimum bedrag van € 15,- per jaar. 
Met uw bijdrage kunnen nog meer wensen gerealiseerd 
worden. Daarom nodigen wij u uit ‘Vriend van de Zeven-
ster’ te worden. Het invullen van onderstaande bon is 
daartoe voldoende. 
 
Deze bon kunt u afgeven bij het directiesecretariaat van 
de Zevenster. Eénmalige giften zijn uiteraard ook meer 
dan welkom en wellicht wilt u overwegen om een voor-
ziening te treffen in uw nalatenschap t.g.v. ‘Vrienden van 
de Zevenster’, rekeningnummer NL45RABO0375047999. 
Een notaris kan dat eenvoudig voor u regelen. 
Voor uw positieve reactie zeggen de bewoners, het 
personeel en alle vrijwilligers van ‘de Zevenster’ u bij 
voorbaat hartelijk dank.

Aan de stichting ‘Vrienden van de Zevenster’

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als donateur van de stichting ‘Vrienden van de Zevenster’,
voor een jaarlijkse bijdrage van 15 / 30 / 45 of   euro *

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats 

Datum    Handtekening  

*  s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

✁

Waar de zorg om mensen gaat


