
________________

Nieuwbouwplannen

pagina 3

Terugblik
activiteiten

 pagina 4 

________________

Nieuws
Cliëntenraad

pagina 7

Nieuwsbrief

Juni 2022

________________

en medewerkers worden de plannen steeds concreter. We nemen u graag
mee in deze ontwikkelingen. Daar beginnen we in deze editie mee.  

Hartelijke groet,

Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager de Zevenster

Het was een zonnige en een al lekkere warme maand.
Daar hebben we de activiteiten voor de bewoners op
kunnen aanpassen en zijn we samen heerlijk veel
buiten geweest. Gezellige spelletjes spelen met elkaar,
genieten van optredens en lekker in de zon wandelen.
 
Achter de schermen wordt er in verschillende
werkgroepen al hard gewerkt en nagedacht  over de
nieuwbouw. Met vertegenwoordigers van bewoners



In de maand mei hebben wij weer een aantal nieuwe bewoners en nieuwe
medewerkers welkom mogen heten in de Zevenster.

* Mevrouw Swaneveld- van Pomeren op kamer 004
* De heer Kuijper op kamer 005
* Mevrouw Hart-van der Zeeuw op kamer 101
* Mevrouw Oosterling- de Maar op kamer 108

Nogmaals welkom! We wensen u veel woonplezier in de Zevenster.

Afgelopen maand zijn Bram Looman, Rob Peek, Sara Slingerland en Ingrid
Versluis bij ons in dienst getreden.

Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

Tuincentrum Slingerland, met
vestigingen in Ommoord, Gouda en
Moordrecht heeft ons karren vol met
planten voor in onze tuin geschonken.
Wij zijn hier echt heel blij mee en
bedanken de firma Slingerland dan ook
hartelijk voor deze mooie bijdrage. Nu
hopen dat het mooie weer de hele
zomer aanhoudt, zodat wij er met volle
teugen van kunnen genieten!

* Weekendhulp Keuken
* Medewerker Schoonmaak
* Vakantiemedewerkers Zorg & Welzijn
* Kwaliteitsverpleegkundige (minimaal 16 uur per week)
* Verzorgende IG Somatiek (minimaal 16 uur per week)
* Verzorgende IG PG (minimaal 16 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 functie-
profielen van bovengenoemde vacatures vindt u op onze website.



Het is niet langer noodzakelijk om activiteiten in
zogenaamde “bubbels” te laten plaatsvinden. Hiermee
vervallen de laatste beperkingen ten aanzien van de
activiteiten! Dit geldt ook voor uitstapjes buiten de
locaties. 

De nieuwe Zevenster zal worden gebouwd op het
braakliggende terrein naast de voetbalvelden in Van ’t
Verlaat. De bestemmingsplanwijziging die dit mogelijk
maakt ligt momenteel ter inzage. De gemeente heeft het
bestemmingsplan zorgvuldig voorbereid, dus we gaan er
van uit de eventuele bezwaren ongegrond zullen zijn.
Desalniettemin is de goedkeuringsprocedure van een
bestemmingsplan een langdurig proces. 

De bouw van de nieuwe Zevenster kan pas starten nadat
het bestemmingsplan onherroepelijk is. Concreet betekent
dit dat bezwaren op het bestemmingsplan de bouw van de
nieuwe Zevenster vertragen. Zonder bezwaren verwachten
we dat de bouw in de eerste helft van volgend jaar start.

Het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden
komen te vervallen. 

Volgens het RIVM is er op dit moment geen aanleiding om
specifieke doelgroepen een nieuwe prik te geven. Wel
blijven boosterprikken beschikbaar voor mensen die hun
herhaalprik nog niet hebben gehad en dit willen. 

Binnen de Zevenster gelden de volgende afspraken:
* Bezoek vindt plaats in het bewonersappartement;
* Bezoek is onbeperkt mogelijk;
* Om risico’s te beperken, vragen we bezoek om bij (milde)
   klachten thuis te blijven. Ook wanneer kinderen (milde)
   klachten hebben, blijven zij thuis.

We zijn natuurlijk erg blij dat er weer zoveel mogelijk is en
dat het aantal besmettingen laag is. Het blijft echter
noodzakelijk alert te blijven. Het coronavirus is nog altijd
aanwezig! Wij vragen dan ook uw blijvende aandacht voor
de adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar
beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de
elleboog, voldoende frisse lucht, een zelftest afnemen bij
klachten en het halen van een vaccin of boosterprik. 

Het RIVM heeft aangegeven dat er geen nieuwe vacci-
natiecampagne voor de zomer plaats hoeft te vinden. 

Zoals u vast gehoord heeft in de media, zijn er ook in
Nederland besmettingen met het Apenpokkenvirus
vastgesteld. Dit virus kenmerkt zich door blaasjes op de
huid, vaak op het gezicht. Het virus kan iedereen treffen en
verloopt over het algemeen mild. De infectiepreventi-
ecommissie volgt de ontwikkelingen t.a.v. ook dit virus en
vertaalt de richtlijnen hieromtrent naar de Zevenster. 







Op het werk… klopt mijn een beetje sneller wanneer ik
merk dat de kwetsbare mensen een mooi leven kunnen
leiden, ieder op zijn/haar eigen manier. Ik geloof erin dat
iedere kleine stap helpt bij het bereiken van een grote
verandering. Samen kijk ik graag naar hoe wij dit voor
elkaar kunnen krijgen.

In het dagelijks leven… hou ik erg van uitjes met
familie/vrienden, wandelen in de natuur of sportiviteit.
Ik woon samen met mijn vriend Romero (en onze twee
katten) in het sfeervolle dorpje Naaldwijk. Dit lijkt qua
‘ons kent ons’ erg op Zevenhuizen. We hebben een
knus huisje boven de bakker. Altijd croissantjes op
zondag voor ons!

Wil je wat vragen of gewoon even een keer een praatje
maken? Loop gerust op dinsdag of vrijdag even langs
op de eerste verdieping (fysiohokje of zaal 1 of 2). Ik
ben ook te bereiken via s.dehoog@goudenhart.nu of 
via 06 - 46361067.

Nienke loopt sinds 12 weken stage in de Zevenster. Zij is
19 jaar geleden in Krimpen aan de IJssel geboren. Toen zij
8 jaar was is ze verhuisd naar Zevenhuizen, waar zij nu
nog steeds woont met haar ouders en drie broers in de
leeftijd van 21, 15 en 7 jaar. Met zoveel jongens in huis
heeft zij dus wel geleerd om voor haarzelf op te komen.

De Havo heeft zij in Gouda op het Driestar College
gevolgd. Voor de vervolgopleiding heeft zij gekozen voor
de Hogeschool Ede, waar zij in haar derde jaar zit. Hierna
nog 1 jaar en dan is zij verpleegkundige en op dit moment
heeft zij nog geen idee of zij nog een specialisme gaat
doen. 

De zorg is haar met de paplepel in gegeven, want haar
vader is ambulanceverpleegkundige al ruim 16 jaar, wat hij
nog steeds met veel plezier doet. Moeder Maaskant
werkt bij het Geboortecentrum in het Sophia
Kinderziekenhuis waar zij kraamverzorgende is. 

De stage hier in de Zevenster is haar derde stageadres en
tot nu toe ook de leukste. Hiervoor heeft zij stage gelopen
bij Gemiva in Nieuwerkerk aan de IJssel en bij Thuiszorg

Hallo collega’s van de Zevenster! Mijn naam is Shyvana
de Hoog, jullie nieuwe psycholoog. Een groot deel van
het team heb ik inmiddels ontmoet. De rest ga ik de
komende tijd vast nog zien. Nog even kort voorstellen
via de nieuwsbrief!



zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor, want
de bewoner kan met zijn beschadigde denkende
brein niet zelf voor zijn veilige gevoel zorgen. We
zijn goed aan het denken gezet, het was een
zeer interessante en leerzame cursus. Waarbij
we veel met elkaar hebben gedeeld en ook veel
hebben gelachen. Bedankt Dita hiervoor.

Medewerkers welzijn en zorghulpen.

het dossier staan, of er incidenten zijn geweest (bv
valincidenten) enz. Voortaan komt deze rapportage dus
elke twee maanden in de CR aan bod en bespreken we
met Sjanna of er aanpassingen in de zorg nodig zijn.  

Tot slot hebben we in de vergadering aandacht besteed
aan de brasserie. De CR hecht veel waarde aan een
gezellig samenzijn voor u en uw verwanten die op bezoek
komen. Daarom zouden we graag zien, dat er een leuke
brasserie komt, waar u zich welkom voelt. In de Zevenster
wordt dat nu uitgeprobeerd, maar daar hebben we uw
hulp bij nodig: uw aanwezigheid, dat u af en toe een kopje
koffie met wat lekkers beneden met uw bezoek gaat
gebruiken. Zonder aanloop gaat het niet lukken. Dus weet
u allen welkom beneden!

Tot de volgende keer, groeten van de leden van de CR!

Wij, medewerkers welzijn en zorghulpen hebben de workshop
dementie mogen volgen. Dit onder begeleiding van Dita. Het was
een zeer leerzame cursus waar we verschillende vormen van
dementie besproken hebben. Door middel van opdrachten met
elkaar en discussie kregen we meer inzicht in de verschillende
vormen en het gedrag van de bewoners. 

Ook heeft Dita verteld hoe de  hersens niet naar behoren werken
bij mensen met  dementie. Zij heeft op een duidelijke manier
uitgelegd dat  het denkende brein  steeds meer aangetast wordt
door de dementie, met alle gevolgen van dien. Gelukkig blijft wel
het deel van het brein waar de emoties zetelen wel in tact en
worden deze emoties steeds meer de “baas” over het gedrag van
de bewoner.  Om het makkelijk te onthouden kan je het
ezelsbruggetje de vier  BBBB “S gebruiken deze staan voor BOOS,
BLIJ, BEDROEFD EN BANG. 

Wij beseffen nu veel meer dat wij met zijn allen heel veel invloed 
hebben op het gedrag en veilig  voelen  van de bewoners. Daar

Ik ben drs. F.N.S. Nanhekhan (Roepnaam: Fasiela). Sinds medio
april 2022 ben ik als Specialist Ouderengeneeskunde werkzaam
bij de Zevenster. Mijn studie als Specialist Ouderengeneeskunde
heb ik in 2012 afgerond aan het LUMC. Van 2014 tot 2020 heb ik
in het buitenland als Specialist Ouderengeneeskunde gewerkt.

Met mijn kennis en kunde hoop ik samen met u, uw opgenomen
familielid, het zorgteam van de Zevenster en mijn collegae
huisartsen van Huisartsenpraktijk van Breugel, een positieve,
liefdevolle en waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de zorg
en het welzijn van de bewoners van de Zevenster. 



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.

"Mijn moeder vond het net een goed hotel! Het is er
enorm schoon. Aardige mensen van de verzorging.
Lekker eten en goed brood van een warme bakker. De
kamers zijn wel wat ouderwets maar dat werd niet zo
ervaren daar de zorg op en top was. Tot de arts toe,
iedereen was buiten gewoon aardig, behulpzaam en
goed."

"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 cruciaal 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!"

* Dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur biljarten
* Woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur wellness
* Op donderdag om 10:15 uur bewegen met de Qwiekup

* SAR Soos op maandagmiddag
* SAR zingen op donderdagmiddag (niet op 30 juni))
* SAR Bingo op 8 juni en 22 juni 

* Dinsdag 7 juni Rene en Mathy 
* Dinsdag 21 juni  De Borefste Zangers 
* Donderdag 30 juni Harald

Alle optredens starten om 14.00 uur.

Zij komt op vrijdag 24 juni van 10:00 tot 12:00 langs bij
PG en OPG

Op dinsdag 14 juni krijgen we bezoek van het Historisch
Museum Zevenhuizen. Om met het museum naar buiten
te treden, houden zij als pilot voor de bewoners
Somatiek een diapresentatie in het restaurant met oude
foto’s van Zevenhuizen. Ook gaan zij hierover in gesprek
met de bewoners.

Voor de afdelingen PG zullen wij zelf in juni aandacht
besteden aan de geschiedenis van Zevenhuizen en foto’s
uit het archief van het Historisch Museum laten zien. 

Wat is het fijn dat de meeste coronaregels niet meer
nodig zijn. Er worden weer allerlei activiteiten voor de
bewoners georganiseerd, wij als medewerkers hoeven
geen mondkapjes meer te dragen, zodat de bewoners
kunnen genieten van onze glimlach en volgende maand
is het langverwachte personeelsfeest voor het 50 jarige
jubileum van de Zevenster. 

Wij, als OR kijken dan ook uit naar alle mooie dingen die
in het verschiet liggen. De afgelopen periode hebben
wij ons met groot enthousiasme gebogen over de
tekeningen van de nieuwbouw en wij hopen dan ook
dat onze collega’s straks net zo enthousiast zijn als zij
de plannen te zien krijgen. 

Ook zijn wij blij te kunnen melden, dat na onze oproep
voor nieuwe OR leden, Mariska Blijleven van Somatiek
zich heeft aangemeld, zodat de OR weer uit 5 vrouw
sterk bestaat om de belangen van het personeel te
vertegenwoordigen. Verder willen we iedereen alvast
een hele mooie zomer en fijne vakantie toewensen.

Zonnige groetjes Anne, Eske, Yvonne, Mariska en
Jolanda


