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Het jaar 2022 is begonnen, een jaar met een
aantal belangrijke thema’s voor de Zevenster. Een
jaar waarin we verder gaan met de ontwikkeling
van de nieuwbouw, toe gaan werken naar de
juridische fusie met WelThuis. Een jaar waarin
zelforganisatie, welzijn van bewoners en
persoonsgericht werken centraal staat.
Zeker in tijde van corona blijven we met elkaar
voor de uitdaging staan om met oog voor elkaar
elke dag zorg te verlenen aan de bewoners. Dit
doen we samen met bewoners, familie en collega’s.

Ik wens iedereen veel gezondheid!
Een hartelijke groet,
Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager de Zevenster
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met...
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Even voorstellen:
team Goudenhart
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In de maand januari hebben wij weer een aantal nieuwe bewoners en
medewerkers welkom mogen heten in de Zevenster.
* Mevrouw H.C. Arbouw
* De heer C. Markus
* De heer H.V. Rombley
* Mevrouw J. Huijser-Verlind
Nogmaals welkom! We wensen u veel woonplezier in de Zevenster.
Per 1 januari zijn Marco van Hofwegen als Facilitair Medewerker, Luca van
Baaren als Zorghulp Nacht en Marit van den Berg als Assistent Welzijn bij ons
in dienst gekomen. Liam Doornhein en Romy Ederzeel zijn op 31 januari
gestart met hun stage bij de Zevenster,
Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

Ik stel ons graag nogmaals even voor. Mijn naam is Joyce Zuurveld-Breas en
ik ben opleidingsadviseur, mijn collega Marlou Leenslag-Hesseling is
opleidingscoach. Met veel medewerkers hebben we inmiddels al kennis
gemaakt, dan wel persoonlijk, dan wel via Teams.
Ik probeer 1 dagdeel per week op de Zevenster aanwezig te zijn en dat is
meestal de donderdag. Ik zit dan in het kantoort waar Tineke vroeger zat of
het kantoor daarnaast. Als de deur open staat ben je van harte welkom om
even een praatje te komen maken.
Op dit moment zijn we druk bezig om een nieuw leersysteem waarin jullie
kennis en vaardigheden op pijl kunnen houden voor jullie in te richten. We
proberen alles voor 1 februari in orde te maken. Dit is de datum waarop jullie
kunnen inloggen. Alle informatie hierover ontvangen jullie ook op 1 februari.
Veel succes, Joyce

Zaterdag 15 januari hebben onze medewerkers met
hulp van de bewoners voor heel Somatiek overheerlijke
appeltaarten gebakken. Uiterraard hebben onze
bewoners daarna zelf heerlijk gesmuld van de taarten!

Omdat we niet met z’n allen
tegelijk konden proosten op
het nieuwe jaar is Sjanna
samen met Nelleke met een
drankje en een hapje bij alle
afdelingen langsgegaan.

Met de afdeling Somatiek
is wel in het restaurant
geproost op 2022.

Niet weg willen maar ‘moeten’ omdat de
omstandigheden (ten goede van bewoners,
medewerkers en huisvesting) veranderen. Dat is een
afscheid met een lach en een traan. En tranen hebben
rijkelijk gevloeid vandaag. Maar... het warme bad wat
ik vanaf dag 1 heb gevoeld en ervaren is in 4 jaar
alleen maar warmer geworden. Dat bleek vandaag
tijdens mijn afscheid. Niet eerder zo verwend. Niet
alleen met bloemen, cadeaus en kaarten, maar vooral
met woorden en gevoelens. Dankjewel lieve Sterren.
Jullie hebben mijn geloof in liefdevolle zorg met
respect in alle opzichten weer teruggegeven. Dit was
geen vaarwel, maar tot ziens! Dikke kus...

Na bijna 20 jaar in de Zevenster op de personeelsadministratie
gewerkt, heeft Joke Hertog ons eind januari verlaten. Uiteraard hebben
wij Joke niet met lege handen laten gaan en hebben we haar in het
zonnetje gezet. Afgelopen dinsdag 25 januari was onder het genot van
een hapje en drankje het afscheid in het restaurant. Wij zullen haar
missen en wensen haar het allerbeste voor de toekomst toe.

De CR heeft alweer vergaderd in de eerste week van het
nieuwe jaar. We hebben het met elkaar natuurlijk over
corona gehad. Helaas zijn er op dit moment bewoners en
medewerkers ziek. Er wordt heel hard door iedereen
gewerkt om alle zorg draaiende te houden en daar heeft
de CR respect voor. Gelukkig mogen verwanten weer in
het restaurant komen. Dat maakt het bezoek veel
gezelliger.
De CR denkt ook mee met de nieuwbouwplannen. Die
zien er mooi uit, maar er zijn natuurlijk nog vragen.
Daarover hoort u volgende keer meer, want in onze
volgende vergadering spreken we met de projectleider
van de nieuwbouw over de voorlopige plannen.
Tot slot: we hebben met elkaar gepraat over de
meldingen van incidenten. Dat zijn de dingen die niet
goed gaan volgens de regels en protocollen. Gelukkig valt
het echt mee met deze incidenten. En hebben de dingen
die gemeld zijn als incident, geen nare gevolgen voor de
bewoners gehad. Het is goed dat de CR hierover kan
praten met Sjanna.
Tot de volgende keer en groeten van de leden van de CR!

Luca van Baaren komt uit Bleiswijk, maar woont met zijn
ouders sinds een paar jaar in Zevenhuizen. Hij is 22 jaar en
heeft net zijn medische Bachelor afgerond aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam.
Eind juni hoopt hij te beginnen met zijn coschappen, maar
weet nog niet waar dat gaat plaatsvinden. De komende 3
jaar hoopt hij zijn studie af te ronden en dan is hij basisarts.
Daarna kan hij zijn opleiding vervolgen met nog eens
minstens 3 jaar om zich te specialiseren. Hij heeft nog geen
idee wat dat precies gaat worden, orthopedie spreekt hem
echter aan.
Luca werkt sinds 3 januari 2022 in de Zevenster en is voor
28 uur aangenomen voor de avond- en nachtdiensten. Dat
hij dit heel serieus aanpakt is wel duidelijk, want hij heeft zijn
hele slaapschema hierop aangepast. Dus ook wanneer hij
niet hoeft te werken gaat hij rond 5 uur in de morgen naar
bed en staat hij begin van de middag weer op. Dit bevalt
hem uitstekend en zo heeft hij totaal geen last van
vermoeidheid, wanneer hij een deze diensten werkt. Hij
heeft eerder stage gelopen in een verzorgingshuis in Gouda
en ook bij een huisarts in Hillegersberg.

Zijn eerste indruk van de Zevenster is heel goed,
iedereen is heel aardig en behulpzaam. Van tevoren was
hem wel verteld dat de Zevenster is gehuisvest in een
gedateerd gebouw, maar heel eerlijk vindt hij dat hier
niets op aan te merken is. Zijn tip is dan ook dit niet aan
nieuwe medewerkers te vertellen. Laten zij dit zelf
ervaren, zodat zij hier blanco in staan.
Het enige wat hij als minpunt heeft ervaren is de
hoogtedoorgang van de deuren: met zijn ruim 2 meter
lengte moet hij bukken.Hij vindt het wel een groot
voordeel dat de Zevenster slechts 3 minuutjes fietsen
van zijn woonhuis is.
Zijn grote hobby is voetbal, hij speelt bij de SV Soccer
Boys in Bleiswijk. Daarnaast mag hij graag gamen met
zijn vrienden, die nu wat verder weg wonen door zijn
verhuizing.

* Activiteitenbegeleider (18 - 24 uur per week)
* Kwaliteitsverpleegkundige (minimaal 24 uur)
* Zorghulp PG nachten (16 uur per week)
* Verpleegkundige nachten (12 - 24 uur per week)
* Verpleegkundige niveau 4 Somatiek (28 uur per week)
* Verpleegkundige niveau 4 Psychogeriatrie (minimaal 24 uur per week)
* Verzorgende IG Somatiek (28 uur per week)
* Verzorgende IG Psychogeriatrie (minimaal 24 uur per week)
* Verzorgende IG gesloten PG (tijdelijk, 28 en 36 uur per week)
Kent u iemand die graag in de ouderenzorg wil werken? U doet ons een
groot plezier als u diegene met ons in contact brengt. De functieprofielen van bovengenoemde vacatures vindt u op onze website.

Eind december hebben we afscheid genomen
van onze behandeldienst Novicare. Natuurlijk
hebben we hierbij stilgestaan en hebben wij de
medewerkers van Novicare in het zonnetje gezet.

Per 1 januari werken we samen met een nieuwe behandeldienst: Goudenhart. Zij zijn al jaren
een vaste partner van WelThuis, we hebben dus alle vertrouwen in een prettige samenwerking.
De medewerkers van Goudenhart stellen zich graag even aan u voor!
Allereerst wat super fijn en leuk dat we gaan samenwerken! Ik mocht
ondertussen al een paar keer in de Zevenster zijn en ik voel me heel
welkom en thuis.
Mijn naam is Madelon Scholten. In 2013 ben ik afgestudeerd als
fysiotherapeut en in 2019 heb ik de specialisatie (master) geriatrie
afgerond. Daarnaast mag ik mij ook ParkinsonNet fysiotherapeut
noemen, wat betekend dat ik gespecialiseerd ben in de behandeling
van mensen met de ziekte van Parkinson.
In mijn vrije tijd houd ik van muziek, puzzelen en leuke dingen doen
met mijn familie of vrienden.
Ik vind het heel fijn, maar vooral ook leerzaam, om met iedereen
samen te werken en samen te kijken hoe we iemand de beste zorg
kunnen leveren en zich ook prettig en goed kunnen laten voelen. Ik
verheug me op leuk contact met jullie en een fijne samenwerking.

Ik ben Melissa, de ergotherapeut die hier komt werken. Ik werk vooral
in de regio Krimpenerwaard op dit moment, maar mag door mijn
gebied iets uit te breiden ook hier komen.
Vandaag de dag ben ik 27 jaar oud en kan ik mijzelf wel omschrijven
als bezige bij. Naast werk ben ik graag bezig met sporten, ons huis
opknappen of met de vrijwillige brandweer waar ik sinds kort ben
aangesloten.
De ergotherapie zal 1 dag per week aanwezig zijn, waarschijnlijk op de
woensdagen. Ik ben al heel open ontvangen, heel fijn! Ik kijk uit naar
verdere samenwerking met jullie!

Hoi! Ik ben Caroline Struik, werkzaam als fysiotherapeut bij
Goudenhart. Ik werk in de revalidatie en in de langdurige zorg, ik
ben benieuwd naar de uitdagingen in de Zevenster. Ik kom
‘oorspronkelijk’ uit Zeeland, woon nu nog in Leiden waar ik ook mijn
opleiding heb gevolgd. Ik hoop in juni te trouwen en dan in Zegveld
te gaan wonen! Verder houd ik ervan om in mijn vrije tijd te
mountainbiken en paard te rijden.
Tot nu toe heb ik qua samenwerking met de zorg een prettig beeld,
behulpzaam en communicatief. Ik heb de indruk dat jullie de
bewoners erg goed kennen! Dat is heel fijn om mee samen te
werken. Tot snel!

Mijn naam is Elke de Jong. Wonen doe ik in het mooie stadje
Oudewater samen met mijn man en dochter (19); mijn zoon (20)
woont inmiddels in Tilburg.
Als GZ-Psycholoog ben ik al heel wat jaartjes werkzaam binnen
Goudenhart. Op dit moment ben ik werkzaam in Wilgenhoven
(Stolwijk), Olympiadehuis (Gouda), Domus (Zoetermeer) en samen
met collega’s in de State (Rotterdam) en nu ook hier in de Zevenster.
Michelle van Kessel en ik zullen bij aanvang wat meer aanwezig zijn
om onze collega te ondersteunen en daarna blijven wij op de
achtergrond betrokken. Ik vind het belangrijk dat bewoners kunnen
zijn wie zij willen zijn, ondanks mogelijke beperkingen. Medewerkers
en behandelaren zijn hierbij ondersteunend.
Ik hoop hier een bijdrage aan te kunnen geven en zal u graag
ontmoeten !

2006 en het is heel positief dat meerdere collega's na hun
opleiding bij Goudenhart zijn komen werken. Twee jaar
was ik docent bij de opleiding voor specialist ouderengeneeskunde in het LUMC Leiden. In die tijd was mijn
collega daar Jeroen Janssens.
Ook was ik Wzd-functionaris (aanvankelijk BOPZ arts) en
direct betrokken bij het opzetten en uitwerken van het Wzd
(Wet zorg en dwang) beleidsplan. Ik heb in dat verband
intensief samengewerkt met Sjanna van Leeuwen.
Na mijn afscheid heb ik even heel andere dingen gedaan,
zoals het opknappen van het nieuwe huis van mijn zoon.
Graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Michiel van
der Wel en woon in de mooie historische stad
Leiden. Ik ben gehuwd en heb twee kinderen en
een kleindochter. In juni 2021, na een
dienstverband van 16 jaar, nam ik afscheid van
Goudenhart wegens het bereiken van mijn
pensioen. Ik heb met veel plezier gewerkt in
verschillende rollen. Met Gert-Jan Speksnijder,
directeur van Goudenhart, heb ik gewerkt aan de
opbouw van het behandelcentrum Goudenhart.

Ik ben gevraagd om tijdelijk de functie van specialist
ouderengeneeskunde in de Zevenster in te vullen zolang er
nog geen vaste nieuwe collega is vanuit Goudenhart. Tot 1
mei zal ik werkzaam zijn. Ik hoop dat we met elkaar een
mooie samenwerking kunnen opbouwen in de komende
tijd! Heel boeiend is het om te zien hoe ik daarbij kan
samenwerken met Wieteke van Breugel en haar collega
huisartsen die zeer betrokken zijn bij de bewoners van de
Zevenster, ook nadat er een indicatie Wlz is toegekend aan
de bewoner.

Als specialist ouderengeneeskunde was ik op
diverse locaties van WelThuis in Zoetermeer en in
de Krimpenerwaard actief. Ik was opleider sinds

Ik ben dinsdagmiddag aanwezig van 12.30 tot 16.30 uur en
ben dan bij de MDO's en de gedragsvisite (hopelijk snel
weer met de psycholoog).

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de
Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun
ervaringen met de zorg met elkaar delen. Wij delen hier
ook graag een aantal ervaringen met u.
"Nu een week nadat mijn moeder overleden is wil ik
graag mijn waardering uitspreken naar de medewerkers
van de 7-ster. Als je vader bent en je brengt je kind naar
school is het van ceusiaal belang dat je vertrouwen hebt
in die school. Als je je moeder weg brengt geldt precies t
zelfde. Vol vertrouwen! Dank ook namens mijn broers"
"Wat een lieve verpleging op de eerste verdieping. Wat
een warm bad en wat voelden wij ons welkom. Wat fijn
dat we hier mogen zijn. Hou vol in Coronatijd en blijf
zoals jullie zijn!"

Deze nieuwsbrief is een brief voor en van iedereen
die iets met de Zevenster te maken heeft, zoals
bewoners, medewerkers, familieleden, vrijwilligers
etc. De redactie ontvangt graag uw bijdrage, want
zonder u is er simpelweg geen nieuwsbrief. Heeft u
als bewoner, familie, vrijwilliger of medewerker iets
leuks meegemaakt? Wilt u een aankondiging doen of
een oproep plaatsen? Of wilt u gewoon uw
gedachten eens delen? Stuur uw verhaal, graag met
een foto, naar jkuipers@de7ster.nl.

