
________________

Nieuwe methodiek
Mikzo

pagina 3

Terugblik
activiteiten

 pagina 4

________________

Even goed gesprek
met...

pagina 8

Nieuwsbrief

Januari 2023

________________

en wintermarkt. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Doordat het kerstdiner in verband met een vervelend virus voor de afdeling
Somatiek niet kon doorgaan, krijgen deze bewoners samen met een
introducee in het restaurant een Nieuwjaarsdiner aangeboden op 23 januari.

Een hartelijke groet,
Sjanna van Leeuwen 
Locatiemanager

Wij wensen u en uw naasten alle het goede voor
het nieuwe jaar toe. We kijken terug op een hele
gezellige kerstperiode met de diners voor de
verschillende afdelingen en met de kerstactiviteiten
in de huiskamers. Uiteraard hebben we met
oliebollen afscheid genomen van het oude jaar en
is er geproost op het nieuwe jaar. 

Verder zijn wij heel blij met onze tweede
interactieve fiets die aangeschaft is voor de
afdeling PG. Dit was mogelijk dankzij alle gulle
giften en de verkoop tijdens de zomer- en 



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

* De heer de Roode (kamer 103)
* De heer Brink (kamer 104)
* De heer Wielage  (kamer 222)
* Mevrouw van der Wilt (kamer 407)

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

Op 15 december Paula van der Rande en Mireille Schmale bij de Zevenster
komen werken. Paula als keukenhulp en Mireille als Welzijns-assistent.

Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

* Verzorgende IG Nachten (minimaal 16 uur)
* Helpende PG en Somatiek (minimaal 16 uur)
* Verzorgende IG Somatiek (minimaal 16 uur)
* Verzorgende IG Psychogeriatrie (minimaal 16 uur)

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. 

Binnen de Zevenster werken wij per 1
januari 202, net als WelThuis, samen met
Marga Wensink. Zij is vanuit Quasir b.v.
sinds maart 2020 werkzaam voor Fundis
als onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Marga stelt zich graag even aan u voor.

Dit nieuwe jaar wensen wij jullie allemaal geluk, gezondheid en veel
werkplezier toe!

De OR neemt afscheid van ons Lid Anne Sijtsema. Wij bedanken haar voor
haar inzet voor de ondernemingsraad en wensen jou veel werkplezier toe
met je nieuwe baan! De OR bestaat nu uit Jolanda van der Spek (voorzitter),
Yvonne Sinnema ( secretaris), Eske Slingerland (lid) en Mariska Blijleven (lid). 

In verband met de uitgestelde fusie hebben wij toegezegd dat we tot aan de
juridische fusie onze deelname aan de ondernemingsraad van de Zevenster
zullen voortzetten. Hierna zal de Zevenster vertegenwoordigd worden in de
ondernemingsraad van Fundis onder het kopje Welthuis.



Vanaf januari 2023 starten we met de implementatie van Mikzo in
de Zevenster. Het Mikzo is een methodiek waarmee de
zorgmedewerkers van de Zevenster een zorgplan gaan maken. De
denkwijze van de Positieve Gezondheid vormt het uitgangspunt bij
het werken met Mikzo: kijk naar wat er nog wel kan, in plaats van
wat er niet meer kan. 

Het Mikzo sluit daarnaast aan op het kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. Doordat er meer persoonsgericht- en
methodisch wordt gewerkt vanuit het dossier, kan zich dat vertalen
naar de praktijk. Daarnaast zal alle zorg compact in het zorgplan
zichtbaar worden: 

      Het levensverhaal van de bewoner
      De zorgkaart
      De actieve doelen
      De medische acties, noem maar op. 

Kortom: alle specialismen die bijdragen aan het geluk en welzijn van
de bewoners van de Zevenster! 









In de Zevenster zijn wij een interactieve
fiets voor de bewoners rijker. Dankzij de
opbrengsten van o.a. de verkoop van
taarten, gebakken door de medewerkers,
tijdens de een zomermarkt en wintermarkt.
Ook waren er gulle giften van de firma
Voorbrood en Slingerland waardoor wij de
tweede fiets hebben kunnen aanschaffen.
Bewegen is voor ieder mens goed en zeker
ook voor onze bewoners zo kunnen zij
fictief prachtige fietstochten maken en
hiervan genieten.



Het is heel erg belangrijk om de persoon te blijven zien en
die centraal te plaatsen. Door het hele team wordt bij
inhuizing van een nieuwe bewoner de overdracht
gelezen. Door middel van het familienet wordt de familie
mee- genomen in de belevenissen van onze bewoners,
zodat zij weten welke activiteiten er allemaal worden
gedaan.

Een van de laatste verbeterpunten is dat we ook niet
meer spreken over opname maar over verhuizing want
dat is het tenslotte. Ook zijn we gestart met
huisbezoeken van toekomstige bewoners wat heel
positief wordt ontvangen. De wensboom is ook zo’n
prachtig middel om de bewoner beter te leren kennen en
het belangrijkste natuurlijk om de wensen te vervullen,
hoe mooi is dat.

Fitness, fotograferen, filmen met de drone (zie onder-
staande foto van de Zevenster) en met vrienden gezellig
op terras zitten, want Eske is een echt gezelligheidsmens
en het zonnetje in huis. Haar favoriete vakantie-
bestemming is Griekenland, waar zij al op de volgende
eilanden is geweest; Kreta, Zakynthos, Rhodos en Simi. 

Mijn levensmotto? Laten we ten allen tijde mensen als
mens blijven zien!

Drone-foto van Eske Slingerland



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 heeft de laatste 2 maanden van haar
leven in de Zevenster gewoond. Zij is daar heel
liefdevol en vakkundig verzorgd en ondanks de
werkdruk werd er altijd tijd voor haar gemaakt. Wij
als familie hebben de aandacht en empathie in de
laatste fase van het leven van mijn moeder als zeer
waardevol ervaren."

"De zorg die mijn moeder in de Zevenster kreeg was
erg goed en respectvol. Wij zijn zeer tevreden over
de zorg en de persoonlijke aandacht van de zorg en
welzijn. Ook na haar overlijden zijn kregen wij, de
familie, aandacht en begeleiding van de zorg. Hun
motto was, eerst waren we er voor je moeder, en nu
zijn we er voor jullie. Een dikke pluim voor de zorg
van de Zevenster."

"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."

* Iedere dinsdagochtend om 10.00 uur biljarten & inloop  
   handwerken
* Iedere donderdagochtend om 10.15 uur gymnastiek 

Dinsdag 10 januari: 14.00 uur Heel Zevenhuizen bakt
Vrijdag 13 januari: 14:00 uur Schilderworkshop
Maandag 16 januari: 10:00 uur Clown Toet (afdelingen)
Woensdag 18 januari: 14:00 uur Filmmiddag
Dinsdag 24 januari: 14:00 uur Shantykoor Het Kraaiennest
Dinsdag 31 januari: 14.00 uur High Tea
Meer informatie vindt u op onze website www.de7ster.nl

Allereerst willen de leden van de CR u een goed en gezond 2023 wensen. We hopen dat u ook fijne feestdagen heeft gehad. 

In de decembervergadering hebben we met Sjanna wat langer kunnen doorpraten over het moment van verhuizing naar de
Zevenster. Het is fijn, als een toekomstige bewoner en diens verwanten al eerder, nog in de thuissituatie, kunnen kennismaken
met de mensen die in de Zevenster voor hen gaan zorgen. Dan zijn het voor hun al bekende gezichten. Wij zijn blij te horen dat
er al 3 keer een huisbezoek is geweest en hopen dat er nog veel zullen volgen. De CR blijft dit belangrijke onderwerp volgen.
 
Daarnaast heeft de CR begin januari kennis gemaakt met Marga Wensink, de klachtenfunctionaris voor de Zevenster/WelThuis.
Wanneer u als bewoner of verwant een klacht niet met de direct betrokkenen kan of wil bespreken, dan is de klachten-
functionaris er voor u. Zij is onafhankelijk en bespreekt de klacht met alle betrokkenen. In veel gevallen is een gesprek op de
afdeling al genoeg om verheldering te geven. 

We hebben een prettig gesprek met Marga gehad. De CR heeft er alle vertrouwen in dat bemiddeling bij eventuele klachten bij
haar in goede handen is. U vindt haar contactgegevens op de website van de Zevenster, onder het kopje “Over ons” is een apart
hoofdstuk opgenomen. Verder stelt zij zichzelf in deze nieuwsbrief voor.
 
Met vriendelijke groeten van de CR, 
Hendrik Mellegers, Joke Geuze, Erwin Goldman, Hanny van der Meide en Ruth Windhorst (ondersteuner van de CR)

https://www.de7ster.nl/welzijn-voor-ouderen/actuele-activiteiten-voor-ouderen/

