
Ondanks dat er altijd wel iets te klagen valt, kunnen 
we zeggen dat we in een mooi land wonen. Wij Neder-
landers zijn goed in klagen, terwijl wij tot de geluk-
kigste mensen van de wereld behoren. Als je op reis 
bent geweest naar een ander land sta je daar meer 
bij stil. Dan waardeer je Nederland weer een beetje 
extra. Vaak neem je zelfs iets moois mee uit een ander 
land en dan bedoel ik niet een mooi souvenir.

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

Heeft u wel eens van ‘Ubuntu’ gehoord? Ubuntu is van 
oorsprong een Zuid-Afrikaanse wijsheid. Een wijsheid 
waarvan wij veel kunnen leren. Ubuntu is een levenshou-
ding waarbij de verbinding van jou als mens met je  
medemens centraal staat. Verbondenheid met anderen. 
Een mens is een mens, omdat er anderen zijn. Het ‘ik’ 
komt pas tot zijn recht als het ‘wij’ tot zijn recht komt. Van 
hart tot hart, van mens tot mens. Het gaat om menselijk-
heid tegenover anderen. Het betekent dat onderling 
vertrouwen, verbinding en respect belangrijker zijn dan 
ons eigen belang. Bedenk maar eens hoe uw leven eruit 
zou zien als u de enige bewoner zou zijn op deze wereld. 

Als wij het bij SWZ hebben over ‘merkbare mensgerichte 
zorg’ dan is dat eigenlijk ook ‘Ubuntu’.  We zijn wie we zijn 
door de mensen om ons heen, die ons als persoon res-
pecteren en erkennen. Daarom is merkbare mensgerichte 
zorg zo belangrijk.

Met vriendelijke groet,

Jody Cath

“Ik ben omdat wij zijn”
Nelson Mandela
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Wist u dat bij Kado & Zo in Son en Breugel foto-ansichtkaarten van Jeroen Maassen te koop zijn?
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In een brief aan de fractievoorzitters van de 
tweede kamer vraagt mevrouw Halsema 
aandacht voor de problemen, die zij als 
voorzitter van de VGN tegenkomt.

De hoeveelheid wetten en regels is fors toe-
genomen. Daardoor is de zorg onoverzich-
telijk en vallen er mensen tussen wal en 

schip. Anderen moeten hun begeleiding 
stopzetten omdat ze de eigen bijdrage niet 
meer kunnen betalen. Zij krijgen hierdoor 
niet de hulp die ze nodig hebben om een 
volwaardig leven te leiden. Daardoor kun-
nen ze ook niet deelnemen aan de arbeids-
markt en de samenleving. Het veroorzaakt 
veel leed en stress in families, met alle gevol-
gen van dien.

Persconferentie
Tijdens een persconferentie in Nieuwspoort, 
in aanwezigheid van de fractievoorzitters, 
pleitte mevrouw Halsema er voor om de re-
gelingen met spoed flexibel te maken. Niet 
de regeltjes maar de noden en wensen van 
de mensen met een beperking moeten cen-
traal staan. Daar mochten de fractievoorzit-
ters dan op reageren en tja … daar konden 
ze moeilijk ‘nee’ tegen zeggen.

Landelijke campagne
Vanaf oktober start de VGN een landelijke 
publiekscampagne Nederland Onbeperkt 
om mensen met een beperking zichtbaar-
der te maken in de maatschappij. Deze cam-

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (de VGN), waar SWZ bij aangesloten is, 
heeft een nieuwe voorzitter: oud-politica Femke Halsema. Velen van ons kennen 
haar als de bevlogen (oud) politiek leider van Groen Links. Enkele maanden na haar 
aanstelling als voorzitter van de VGN komt zij met een heldere boodschap: de gehan-
dicaptenzorg is veel te bescheiden en daardoor onzichtbaar. Dat heeft tot gevolg dat 
de belangen van mensen met een beperking onvoldoende aandacht krijgen en daar-
door doen we hen tekort. 

VGN vraagt meer aandacht 
voor de gehandicaptenzorg

pagne duurt twee jaar. Het is de bedoeling dat mensen met 
een beperking zoveel mogelijk zelf in de publiciteit komen 
en aandacht krijgen voor hun verhaal. 

Warm aanbevolen dus. Ook in het vooruitzicht van de ver-
kiezingen voor de tweede kamer volgend jaar .



Grote impact
Hans bleek jaren later tot de conclusie te komen 
dat hij en zijn naaste omgeving hulp nodig had-
den. Zijn hersenbeschadiging had zoveel impact 
en consequenties voor ook zijn naaste omgeving, 
dat hij hulp ging zoeken. Hij kwam terecht bij  
Hersenz. Hersenz biedt een nieuwe behandelvorm 
aan, aan mensen met niet-aangeboren hersen-
letsel (NAH) in de chronische fase. In de regio Eind-
hoven biedt SWZ Hersenz aan, in samenwerking 
met Archipel. Hans en Marionne zijn blij dat ze 
Hersenz hebben ontdekt. Praktische tips, leren 
omgaan met je hersenletsel, aandacht om je  
beperking te accepteren en aandacht voor het ge-
zin waar de persoon met hersenletsel woont zijn 
onder andere elementen die Hersenz aanbiedt.
 
Hans werkte voor het ongeluk als senior systeem-
beheerder: “Na de lange revalidatie probeer je 
weer gewoon aan het werk te gaan op je oude  
niveau. Je loopt op je tenen en je merkt dat je het 
allemaal toch niet meer zo makkelijk kan bijbenen. 
In de ICT zijn er constant ontwikkelingen. Doordat 
ik er een poosje uit was geweest liep ik achter met 
de nieuwste informatie, maar door mijn hersenlet-
sel lukte het me ook niet meer zo goed om die 
kennis dan alsnog weer te vergaren. Mijn korte  
termijn geheugen werkt niet goed. Het kan dus 
best zijn dat ik over een kwartier niet meer weet 
wat ik nu heb verteld.”

In 2014 kwam Hans thuis te zitten. Terugkomen op 
zijn oude niveau zou niet meer lukken. En dat is 
pijnlijk om te horen. Toch deed Hans qua functie 
een stapje terug en regelde zijn werkgever dat  
hij niet dagelijks naar Utrecht hoefde te reizen, 
maar een werkplek in Eindhoven kreeg. Hans:  
“Ik realiseer me dat ik het met mijn werkgever  
ontzettend heb getroffen. Ten tijde van het onge-
luk had ik een tijdelijke aanstelling. Toch hebben 
ze me een vaste baan gegeven en kijken ze niet 
naar mijn beperkingen, maar naar mijn mogelijk-
heden.”
 
Een andere man geworden
Maar er moest meer gebeuren. Hans: “Weet je,  
ik heb niet-aangeboren hersenletsel, maar mijn  
directe omgeving heeft er last van. En dat was en is 
ook merkbaar in ons gezin. Mijn vrouw Marionne 
heeft een andere man dan waar ze dertig jaar ge-
leden mee is getrouwd. En onze drie dochters 

hebben een andere vader dan ze gewend waren. 
Ik heb een korter lontje. Soms ben ik overprikkeld, 
oververmoeid en reageer ik anders dan voor het 
ongeluk.” Marionne: “Dat klopt. Er zijn veel dingen 
veranderd. Zo stond Hans voorheen altijd als eer-
ste klaar als we ergens naartoe moesten, nu is hij 
soms niet vooruit te branden. Dat botst wel eens. 
Ik ben naast echtgenoot nu ook mantelzorger ge-
worden.”

Verlamde arm
De verlamde arm van Hans geeft ook beperkin-
gen, zo is er hulp nodig bij bijvoorbeeld veters 
strikken: “Maar mijn hersenletsel is een groter pro-
bleem dan mijn verlamde arm. En daar zit ook  
direct weer een probleem. Die verlamde arm zien 
mensen. Ze willen je, ook ongevraagd, bij van alles 
helpen, zoals bijvoorbeeld de deur voor je ope-
nen. Eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Hulp is fijn. 
Maar als ik hulp nodig heb, vraag ik het wel. Mijn 
omgeving ziet mijn hersenletsel niet. En nu mijn 
ongeluk alweer jaren geleden is gebeurd, merk ik 
dat mijn omgeving ook wel eens denkt dat ik het 

nu allemaal wel verwerkt moet hebben en onder-
schat ze de gevolgen van mijn hersenletsel. Het is 
ook lastig om uit te leggen. Ik moet bijvoorbeeld 
heel zuinig zijn met mijn energie. Ik leer bij  
Hersenz ook hoe ik daarmee om kan gaan. Nor-
maal is het zo dat als mensen nachtrust nemen, 
hun accu weer is opgeladen voor de volgende 
dag. Mijn accu laadt ook wel op, maar niet tot 
100% zoals bij anderen. Met een accu van 80% sta 
ik dus direct al op achterstand. Mensen zien dus 
dat ik soms wel naar een feestje kan gaan, maar 
snappen niet altijd dat de dag erop een andere 
(extra) activiteit dan niet lukt. Ik moet echt gedo-
seerd omgaan met alles wat ik doe. En dat is wel 
eens lastig te begrijpen voor anderen.”

Hersenz 
De familie Schoonen heeft erg veel aan de hulp 
van Hersenz. Het is niet zo dat ze hun verhaal wil-
len vertellen om zielig gevonden te worden.  
Integendeel. Ze willen niet zielig gevonden wor-
den, maar het is wel fijn als er begrip is. Hans en 
Marionne: “Wij hebben zoveel steun van Hersenz, 
dat we dat graag aan anderen willen laten weten. 
Wie ook thuis zit met niet aangeboren hersenlet-
sel en nog niet van het bestaan van Hersenz af 
weet, en wel hulp kan gebruiken, hopen we de tip 
aan de hand te doen dat ze bij Hersenz terecht 
kunnen. Je treft daar ook lotgenoten. Ik heb daar 
veel steun aan. Je kunt elkaar ook tips geven.” 

Gespot... Hans Schoonen 
“Mijn hersenletsel is een groter probleem dan 
mijn verlamde arm”

In de rubriek ‘Gespot’ geven we cliënten van 
SWZ een podium. Iedereen heeft een verhaal 
dat de moeite is om naar te luisteren en van 
te leren. In deze editie het verhaal van Hans 
Schoonen, ervaringsdeskundige hersenletsel. 
 
We zoeken cliënten die mee willen doen  
in deze rubriek. Stuur een bericht naar  
RedactieNieuwsbriefSWZ@swzzorg.nl

Gespot…
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Het zal je gebeuren. In mei 2011 krijgt Hans Schoonen een motorongeluk. Hij werd overreden 
door een auto. Hij had van alles gebroken. Zijn kaak, zijn schouderblad, gebroken ribben, noem 
maar op. Maar Hans hield er ook blijvend letsel aan over. Naast een verlamde arm, bleek hij ook 
een hersenbeschadiging opgelopen te hebben. Daar kwamen Hans en zijn vrouw Marionne pas 
achter tijdens de revalidatie. 

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

“Hersenz leert je beter omgaan met 
de mogeijkheden en beperkingen”

We merken dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel na de revalidatie in een gat 
vallen. De hulp valt weg. Eenmaal thuis en bij de opstart om je werk weer op te pakken, 
lopen deze mensen tegen problemen aan. Leren omgaan met je mogelijkheden en be-
perkingen stopt niet na de revalidatiefase; ook daarna valt er nog veel te bereiken. 

Hersenz heeft verschillende behandelingen, met als doel beter leren omgaan met de gevolgen 
van hersenletsel. Bij Hersenz werk je aan dingen die voor jou van belang zijn, doelen die je graag 
wilt bereiken omdat je leven er beter door wordt. De behandeling van Hersenz richt zich op de 
gebieden waar mensen met hersenletsel vaak problemen ervaren. We noemen dit de bouwste-
nen van Hersenz. Hiermee stellen we een traject samen dat bij je past en waarin je aan jouw per-
soonlijke doelen werkt. Een behandeling bij Hersenz biedt de keuze uit de volgende bouwstenen: 
Denken en doen, Emoties en gedrag, Energie, In beweging, Communicatie en Thuis.”
Meer informatie: www.hersenz.nl.
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Verlaging eigen 
bijdrage Wmo

Nieuwbouw in 
Schijndel

Nieuwe wet over kwaliteit 
en klachten in de zorg

De volledige naam van de nieuwe wet is “Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg”, 
afgekort Wkkgz. Deze wet is van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Wat verandert er?
De oude kwaliteit- en klachtenwetten waren enkel van toepassing op organisaties voor 
erkende zorg. De nieuwe wetgeving is van toepassing op alle aanbieders van zorg: zowel 
organisaties als zelfstandig werkende zorgverleners, zowel erkende zorg als alter natieve 
zorg. Zelfs cosmetische zorg en ook PGB-zorg vallen er onder.

Daarnaast worden er meer dan voorheen duidelijke eisen gesteld aan wat goede zorg is. 
Goede zorg is zorg die beantwoordt aan beschreven normen en kwaliteitsstandaarden. 
De overheid stelt een register op, waarin alle richtlijnen en protocollen worden opgeno-
men, die door hulpverleners in acht genomen moeten worden. Dat register is door ieder-
een te raadplegen.

De wet stelt specifieke eisen aan de inrichting van de organisatie, de aanstelling van zorg-
verleners, het omgaan met incidenten en de behandeling van klachten. SWZ voldoet aan 
de meeste van deze eisen. De grootste verandering heeft betrekking op de klachten-
regeling.

Wat gaat u er van merken?
Als gevolg van deze wet zullen cliënten en hun vertegenwoordigers meer betrokken 
worden bij de bouw van voorzieningen of bij verhuizingen. Daarnaast wordt ook de klach-
tenregeling herzien.

Bouw
Wanneer SWZ voornemens is om een nieuw gebouw te betrekken of een grote verbou-
wing te plegen, zullen wij een woonwensenonderzoek uitvoeren. Zo kunnen wij  uw wen-
sen meenemen in de uitwerking van de plannen. 

Klachten
Onze klachtenregeling wordt eenvoudiger. Het is de bedoeling om in overleg met degene 
tegen wie de klacht gericht is, tot een oplossing te komen. Dit moet binnen 6 weken. Er 
komt een klachtenfunctionaris die de behandeling van de klacht in goede banen leidt. Als 
u niet tevreden bent met de uitkomst, kunt u naar een geschillencommissie gaan. 

Cliëntenraad SWZ
Vanzelfsprekend is de Cliëntenraad nauw betrokken bij de totstandkoming van deze  
veranderingen.

Op Prinsjesdag heeft de regering bekend gemaakt 
dat de maximale eigen bijdrage in de Wmo in 2017 
wordt verlaagd. De maatregel is bedoeld om één-
verdieners met een chronisch zieke partner tege-
moet te komen. De VGN verwacht dat dit met name 
positief uitpakt voor NAH-cliënten met een partner. 
Die moeten nu een zeer hoge eigen bijdrage beta-
len voor de ondersteuning uit de Wmo. Die eigen 
bijdrage zou vanaf volgend jaar dus lager moeten 
worden. Volgens het ministerie van VWS zal de 
maatregel zelfs leiden tot een daling van de eigen 
bijdrage Wmo voor alle cliënten. De gemeenten krij-
gen hiervoor een compensatie van 50 miljoen euro.

Voor informatie over wat dit betekent voor uw  
situatie, kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw 
gemeente.

In Schijndel worden nieuwe appartementen ge-
bouwd aan de Vicaris van Aertsweg. SWZ gaat ne-
gen van deze appartementen huren. 

De nieuwe appartementen liggen dichtbij het cen-
trum van Schijndel en worden met kleine aanpas-
singen geschikt gemaakt voor cliënten van SWZ. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van ver-
stelbare wasbakken, gelijke vloeren en brede(re) 
deuren waardoor je ook gemakkelijk met een rol-
stoel in de woning kunt. De appartementen zijn 
naar verwachting eind 2017 klaar.

De volledige naam van de nieuwe wet is “Wet kwaliteit klachten en geschillen in de 
zorg”, afgekort Wkkgz. Deze wet is van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Door Marieke Sweere, Clustermanager 
Regio Den Bosch / Schijndel 

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris 



In dit landelijke netwerk gaan mensen met een 
hersenletsel en hun naasten samenwerken 
met universiteiten, kennisorganisaties, belan-
genorganisaties en zorgorganisaties. Het doel 
is om kennis te ontwikkelen, te bundelen en te 
verspreiden, om er zodoende voor te zorgen 
dat mensen met NAH met meer zelfstandig-
heid en meer zeggenschap kunnen functione-
ren in de samenleving. In de praktijk blijkt dat 
nog te veel getroffenen niet kunnen meedoen 
aan de maatschappij. Bedrijven, scholen, vrij-

willigersorganisaties en publieke organisaties 
zijn onvoldoende ingericht op de participatie 
van mensen met NAH. Een van de organisaties 
die aangesloten is bij dit netwerk is Hersenz 
(het samenwerkingsverband van 12 zorgorga-
nisaties, waaronder SWZ, die gespecialiseerd 
zijn in NAH). 

Meer weten over Gewoon Bijzonder? Kijk dan 
eens op www.kennispleingehandicaptensector.
nl/gewoonbijzonder
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Oprichting kennisnetwerk  
niet-aangeboren hersenletsel

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

“Leuk om mijn eigen interesse in te 
kunnen zetten”

Wie? Albert van den Molengraaf. Wat? DAF-maatje van een cliënt uit Someren

Vrijwilligers in het zonnetje

Nico heeft een hersenbeschadiging en  
kan daardoor erg moeilijk praten en lopen. 
Hij gaf aan dat hij graag naar het DAF- 
museum ging, maar dat dit steeds moei-
lijker werd door de leeftijd van zijn vader. 
Toen heb ik gezegd dat ik hem wel eens 
wilde meenemen. Dat is nu een paar keer 
gebeurd. We proberen elke twee maan-
den iets af te spreken, maar dat lukt niet 
altijd. Mijn andere passie is namelijk lange 
reizen maken met de camper. 

Als ik met Nico op stap ga, hebben we  
het in de auto over ‘ditjes en datjes’. In het 
museum gaat het natuurlijk vooral over 
de DAF-wagens. Omdat het museum klein 
is en de collectie niet echt verandert, zijn 

we aan het bekijken of we samen ook  
andere dingen kunnen doen. Nico wil wel 
een keer koffiedrinken in Helmond en  
ik probeer een rondleiding in de DAF- 
fabriek voor elkaar te krijgen.  

Hoewel het soms passen en meten is, vind 
ik dat je tijd moet vrijmaken voor je mede-
mens. Als ik zelf beperkingen had, zou ik 
het ook fijn vinden als iemand iets met mij 
ging ondernemen. Vrijwilligers zijn een 
‘must’ om mee te kunnen blijven doen. 
Het is mooi als je daar je eigen interesse 
voor kunt inzetten.” 

“In mijn jeugd woonde ik vlakbij de DAF-fabriek in Eindhoven. Daar heb ik een  
interesse aan overgehouden. Ik vind het leuk om te volgen wat er bij DAF gebeurt 
en ben al vele jaren donateur van het DAF-museum. Ook vrijwilligerswerk doe ik 
al heel lang. Nu ben ik bestuurslid bij de Rimboband, een muziekgezelschap voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Toen de band een keer optrad voor de 
vrijwilligers van SWZ in Someren, ontmoette  ik Nico. Hij is cliënt bij SWZ en woont 
in een woonvorm in Someren. Ook hij bleek gek op DAF en ook bij hem komt dat 
voort uit vroeger. Zijn vader reed altijd op een DAF-wagen. 

De Hersenstichting en ZonMW, financier van gezondheidsonderzoek, hebben 600.000 
euro beschikbaar gesteld voor het oprichten van een kennisnetwerk over niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH), onder de naam ‘Gewoon Bijzonder’. 

Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur



Enige uitleg bij de beleidsvoornemens van de 
overheid. In het nieuws leek het er op dat “de 
zorg” er na Prinsjesdag weer warmpjes bij zat. 
Dat moet helaas toch gerelativeerd worden. 
Het belangrijkste nieuws uit Den Haag is niet 
dat er extra middelen komen, maar dat er aan-
dacht is voor de kwaliteit van zorg en voor bij-
zondere groepen zoals EMB en NAH.

Het goede nieuws is niet dat er veel geld bij komt, 
maar dat voorgenomen bezuinigingen en kortin-
gen (ten bedrage van € 545 miljoen voor de Wlz) 
niet doorgaan. Er komen wel extra middelen voor 
de zorg in de Wlz (€ 226 miljoen), maar die worden 
weggehaald bij de Wmo en de Jeugdwet, omdat 
er meer cliënten in de Wlz blijven dan werd ver-
wacht. De tarieven voor de zorg stijgen niet. Het 
geld is bedoeld om meer cliënten te kunnen hel-
pen. Hoe dat verdeeld wordt is voorlopig nog niet 
duidelijk. Daarover gaan de zorgkantoren.

Goed nieuws is zeker dat de overheid de eigen bij-
dragen wil verlagen. Voor de Wmo is dat al concreet 
gemaakt (zie eerder artikel in deze nieuwsbrief). 
Voor de Wlz is het nog slechts een voornemen.

Daarnaast wil de staatssecretaris investeren in 
duurzame verbeteringen van de gehandicap-
tenzorg. Hij heeft hiervoor een “vernieuwings-
agenda”, een “meerjarige kwaliteitsagenda” en 
een actieprogramma ‘Samen werken aan een be-

tere gehandicaptenzorg’ opgesteld. De bedoeling 
is om een extra impuls te geven aan de kwaliteit 
in de gehandicaptenzorg en om de kwaliteit van 
het bestaan van de cliënt te verbeteren. Tot 2022 
komt hiervoor elk jaar € 5,8 miljoen beschikbaar.

De hoofdlijnen van dit beleid zijn:
1. Het versterken van de positie en de keuze-

mogelijkheden van de cliënten.
2. Investeren in cliënten met bijzondere zorg- en 

ondersteuningsvragen. Daarbij worden uit-
drukkelijk mensen met ernstige meervoudige 
beperkingen en mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel genoemd.

3. Toegeruste, betrokken professionals. Dit be-
treft investeringen op het gebied van metho-
disch (samen)werken, professionalisering van 
zorgmedewerkers en het borgen van kennis.

4. Bestuurders sturen met visie en bevorderen 
samenwerking.

5. Transparantie, (technologische) innovatie en 
samenwerking.

Wie onze opvattingen over “merkbare mens-
gerichte zorg” en ons inspirerend kader naast dit 
programma legt, vindt zeker een aantal overeen-
komsten en aanknopingspunten.  Daar lopen we 
dus warm voor. Dat is ook terug te vinden in onze 
jaarplannen voor 2017.

Gedicht
Wat is er toch met de herfst aan de hand?

Er komen weer mooie kleuren tot stand.

Rood is de kleur van de liefde, dat weet nu 

iedereen,

Maar daarin sta je niet alleen.

Samen genieten van de mooie natuur,

ook al is de wind koud en guur.

Soms verkouden en een beetje snot,

maar heus dat maakt de herfst niet stuk.

De natuur is erg mooi,

Ook al is het op de grond een puinzooi.

Vallende bladeren en eikels op de grond.

Eet genoeg vitamine dan blijf je gezond.

Positiviteit en een heleboel gein,

is bij Diamant het beste medicijn.

Wat heeft Den Haag voor ons in petto?

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris
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Door Yvonne, Twan en de Diamantjes



Merkbare mensgerichte zorg, samen met de 
cliënt en het netwerk

Irene Cappetti, woont in De Rietbeemd in Schijn-
del: “In de ondersteuning die ik krijg, heb ik nog 
geen veranderingen gemerkt van de nieuwe ma-
nier van werken. Wel heb ik gemerkt dat een van 
de medewerkers die voorheen meer kantoortaken 
had nu steeds vaker in de zorg aan het werk is.”

Gezonde bedrijfsvoering, grip op de  
portemonnee

Gerda Strijbosch, Medewerker Financiële Admi-
nistratie SWZ: “Wij komen met een clustermana-
ger en enkele medewerkers, van diverse locaties 
van SWZ, samen om te brainstormen over een 
eenvoudige manier voor de teams van SWZ om 
inzicht te krijgen in de financiën van hun locatie.”

Deskundige en betrokken medewerkers

Lydian Bartholomeus en Henriëtte van Engelen, 
Medewerkers van De Rietbeemd in Schijndel: “Wij 
werken in een fijn team met betrokken medewer-
kers, die door de zelforganisatie extra gestimu-
leerd worden om uitdaging te zoeken in elkaars 
kwaliteiten en de ideeën die daarbij horen verder 
uit te werken. 

Van mens tot mens, met hart én hoofd
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Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur

U waardeert onze nieuwsbrief met 
een 7,7. Een mooi cijfer. Daar zijn 
we trots op! 

Op de vraag wat u mist in onze nieuwsbrief kwamen 
diverse reacties binnen. Velen van u zouden meer 
nieuws vanuit de diverse locaties van SWZ willen  
lezen. Meer ervaringsverhalen van cliënten wilt u 
ook graag terug zien in de nieuwsbrief. Graag ziet u 
een goede verdeling van aandacht tussen  
de verschillende diensten die SWZ biedt aan de  
verschillende doelgroepen. Dit zijn zaken waar wij 
als redactie mee verder kunnen. We delen deze uit-
komsten dan ook met alle medewerkers van SWZ, 
zodat zij vanuit hun eigen werklocatie binnen SWZ 
mee kunnen denken.

Uitslag enquête nieuwsbrief SWZ
Bij de vorige editie van de nieuwsbrief trof u een enquête aan waarin we uw mening over onze nieuwsbrief hebben gevraagd. De af-
gelopen weken ontving de redactie ruim 100 ingevulde enquêtes. Dat is heel fijn. Hoe beter wij uw wensen kennen, hoe beter wij de 
nieuwsbrief hierop af kunnen stemmen. We kregen leuke tips van u.

SWZ voegt waarde toe aan het leven van mensen met een beperking. Dit doen wij door merkbaar mensgerichte zorg te bieden en samen de 
mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. Die toegevoegde waarde komt tot stand in de relatie tussen medewerker en cliënt; van mens tot 
mens. Daarom is het belangrijk meer ‘regelruimte’ te creëren in teams. Dat is de reden  dat SWZ sinds 1 januari aan de slag is met een nieuwe 
manier van werken, met zelforganiserende teams. Wij vroegen enkele cliënten en medewerkers hoe zij hiermee bezig zijn.

Merkbare
mensgerichte zorg, 
samen met  cliënt

 en netwerk

Deskundige
en betrokken 
medewerkers

Gezonde 
bedrijfsvoering,

grip op de 
portemonnee

Heeft u zelf informatie die u graag wilt delen met de andere cliënten van SWZ, dan horen we dat ook graag. U kunt contact opnemen met de redactie 
door te e-mailen naar: RedactieNieuwsbriefSWZ@swzzorg.nl of bel naar 0499-471241. Hier kunt u ook terecht als u de nieuwsbrief liever niet of juist 
digitaal wenst te ontvangen.

Voorwoord Jody Cath

Gespot

Vrijwilliger in het zonnetje

Cliëntenraad

Informatiebeleid

Informatie ontwikkelingen SWZ

Thema-foto’s

38

42

50

42

57

72

39

Prettige vormgeving 96% - Goed leesbaar 95% - Graag op thuisadres ontvangen 85%

Hoe waardeert u de rubrieken?

Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur
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App NAH Wijzer
SWZ heeft een mooie NAH-wijzer die u als app op uw telefoon of tablet kunt zet-
ten. De app is gratis verkrijgbaar via de Appstore en Playstore. Deze app geeft ant-
woorden op veel vragen over NAH, biedt interessante feiten en toont inspirerende 
filmpjes.

Microsoft Windows heeft nieuw beleid gemaakt, waardoor zij geen apps voor spe-
cifieke doelgroepen meer ondersteunen. De NAH-wijzer werkt daarom niet op te-
lefoons en tablets van Windows. Nu niet en in de toekomst ook niet. Op de overige 
telefoons en tablets werkt de app gelukkig wel.

Door Christel van Groenestijn, Adviseur PR & Communicatie

Door Petra van den Bergh, Kennismakelaar NAH

Je kunt een beroerte herkennen door de PLAT 
acties. PLAT = Praten, Lachen, Armen , Tong :

1. Praten - Abnormale houding van de 
mond en vreemd praten?

 Stel een simpele vraag. Welke dag van de 
week is het vandaag? Waar zijn we nu? Let 
op onduidelijk en verward spreken.

2. Lachen
 Vraag om te lachen en de tanden te laten 

zien. Hangt de mond scheef, dat wil 
zeggen met een mondhoek duidelijk naar 
beneden?

3. Armen - Abnormale houding van de 
arm?

 Vraag om de ogen dicht te doen en beide 
armen recht vooruit te strekken, handpalm 
naar boven en dat dertig seconden 
volhouden. Bij een beroerte zal een van 
beide armen naar beneden zakken of gaan 
rondzwalken. Om verwarrend corrigeren 
tegen te gaan is het belangrijk de ogen 
gesloten te houden.

4. Tong naar buiten. 
 Vraag of de persoon de tong naar buiten 

kan steken. Heeft de persoon moeite om 
dit te doen?

Zijn deze symptomen aanwezig? En ook in het 
geval van twijfel, neem dan het zekere voor 
het onzeker, bel 112!

Alle symptomen van een beroerte zijn:
•	 Plotse zwakte of verlamming in de arm, het 

been of aan één kant van het lichaam.
•	 Verlies van gezichtsvermogen, kracht, 

coördinatie, ervaringen, spraak of het 
verstaan van gesproken taal.

•	 Plots verlies van het gezicht in één oog.
•	 Evenwichtsstoornissen, vaak gepaard 

gaande met misselijkheid, braken, koorts, 
hikken of moeilijkheden met slikken.

•	 Het plots opduiken van zware hoofdpijn, die 
in het ergste geval gepaard kan gaan met 
bewustzijnsverlies.

•	 Onverklaarbare duizeligheid of een plotse 
val.

•	 Desoriëntatie, verwarring,  
bewustzijnsverlies.  

Kijk voor meer informatie op: 
http://www.hersenletsel-uitleg.nl  

Illustratie: Herkenkaartje Nederlandse Hartstichting

Herken snel een beroerte
Voor een beroerte telt hoe sneller in het ziekenhuis hoe beter. Door krachtige stollingswerende medicijnen kan de afsluiting van de 
slagader in de hersenen in bepaalde gevallen worden opgelost, waardoor de schade beperkt blijft. Noteer het tijdstip en de signalen 
van de beroerte en bel 112.



Iedere drie maanden organiseert SWZ infor-
matiebijeenkomsten over de behandeling van 
Hersenz. Houdt de website van SWZ en het 
SWZ Plein in de gaten voor de actuele infor-
matiebijeenkomsten.

In Nederland hebben 650.000 mensen dagelijks 
last van de gevolgen van hersenletsel door ziekte 
of ongeval. Deze mensen hebben chronisch last 
van uiteenlopende klachten, zoals verlamming, 
verlies van zelfredzaamheid, aandacht- en concen-
tratiestoornissen, taal- en spraakstoornissen en 
persoonlijkheidsveranderingen. Door de behan-
deling van Hersenz leren mensen beter omgaan 
met de vaak ingrijpende gevolgen van hun her-
senletsel. Veel mensen vallen na hun ziekenhuis-
opname of revalidatie in een gat. Eenmaal thuis 
moeten zij hun leven weer oppakken en ondervin-
den zij in volle omvang de gevolgen van het her-

senletsel. Juist in deze fase biedt Hersenz gerichte 
behandeling, zodat mensen met hersenletsel uit-
eindelijk beter functioneren en minder zorg nodig 
hebben.

De behandeling is voor mensen met hersenletsel 
in de chronische fase die niet (meer) in aanmer-
king komen voor revalidatie. Hersenz is er ook 
voor de partner, kinderen of andere naasten. 

Herman Wijffels prijs
Hersenz is genomineerd voor de Herman Wijffels 
Innovatieprijs. Hersenz, dingt met twee andere  
finalisten mee naar de hoofdprijs in de categorie 
Vitale gemeenschappen en Zorg. Op 3 november 
maakt Rabobank Nederland de winnaar bekend.

• De leden van de commissie ‘kopij Nieuws-
brief’ ook maar mensen zijn en dat we een 
bericht moeten rectificeren: De adviesaan-
vraag rondom kortdurend verblijf is in  
behandeling, en niet zoals vermeld in de 
vorige nieuwsbrief ‘negatief geadviseerd’.

• De spiegelbijeenkomst van 15 september 
jongstleden door te weinig aanmeldingen 
niet is doorgegaan en dat deze op korte 
termijn opnieuw georganiseerd wordt. 
 

• Ook de Raad van Toezicht maandelijks  
de agenda krijgt toegestuurd vanuit de 
Cliëntenraad.

• Mark van Zutven door omstandigheden 
zijn lidmaatschap van de SWZ Cliënten-
raad voortijdig heeft opgezegd.

• De overige leden hem danken voor zijn in-
zet en hem het beste voor de toekomst 
toewensen.

• De clïentenraad per e-mail bereikbaar is?
 Het adres is: clientenraad@swzzorg.nl

PAGINA 8    SWZ nieuwsbrief

Informatiebijeenkomsten over Hersenz 

Wist u dat:

In 2017 zullen er weer verkiezingen plaatsvinden. 
Wil jij eens een vergadering bijwonen en horen wat 
het werk van de Cliëntenraad inhoudt? 

Meld je dan aan en neem contact op met Marieke 
Ubbink (06-19462352). Je bent van harte welkom.

Cliëntenraad zoekt
versterking!
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Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Foto: Jeroen Maassen


