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De zon laat zich weer wat vaker zien en voorzichtig 
komen de eerste voorjaarsbolletjes op; het is lente! 

’t Kan bijna niet anders dan dat ook bij Eilandzorg de 
zon schijnt, nu op Locatie De Wieken (bijna) alle 
bewoners en medewerkers hun 2e vaccinatie gehad 
hebben en ook op Locatie Mitt Hem het mobiele 
vaccinatieteam van de huisartsen 2x is langs 
geweest. Ook in de wijk zijn verschillende cliënten en 
medewerkers onderweg naar de 2e vaccinatie! De 
coronacrisis duurt lang en vergt veel van ons 
allemaal. Gelukkig lijkt het begin van het einde in 
zicht. Ondertussen blijven we werken volgens de 
geldende hygiënemaatregelen, houden we 1,5 
meter afstand waar dat kan, en blijven we cliënten 
en medewerkers testen. Want corona zit nog in de 
samenleving, niet iedereen is beschermd en de 
bescherming, ook na vaccinatie, is nog geen 
garantie dat er geen besmetting meer plaatsvindt..  

Ondertussen kijken we alvast vol verlangen uit naar 
de zomer, waar veel meer kan en mag! Althans, dat 
is mijn verwachting…. 

 
Voor nu: veel leesplezier gewenst met deze lente 
nieuwsbrief! 
 
Hartelijke groet,  
Marieke de Jong, Directeur/ bestuurder 

 
 
 

Terugblik corona in De Wieken en Mitt Hem 

Eilandzorg startte 27 januari 2021 met het vaccineren 
van al haar bewoners van Locatie De Wieken, en was 
daarmee, naast ZorgSaam, één van de eerste 
organisaties in Zeeland. Eilandzorg vaccineerde de 
bewoners van De Wieken die onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de specialist 
ouderengeneeskunde, en óók de bewoners die een 
huisarts hebben, met het Pfizer/BioNtech vaccin. 
Dankzij een goede samenwerking met de huisartsen 
in Zierikzee, zijn alle betrokkenen, bewoners en 
familieleden, goed geïnformeerd en hebben 
toestemming gegeven voor de vaccinatie.  
 
Marieke de Jong: “Met een goed draaiboek stonden 
we in de startblokken om te vaccineren. De 
bereidheid onder de bewoners en de medewerkers 
tot vaccinatie is hoog. Ik ben heel blij dat alle 
bewoners en/of familieleden, toestemming hebben 
gegeven en ook veel medewerkers hebben een 
vaccinatie gehad.  Een hoge vaccinatiegraad biedt 
bescherming en perspectief voor de toekomst”. 
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Bezoek en sociaal contact 

Nu het aantal gevaccineerde patiënten steeds meer 
toeneemt, gaat de balans tussen kwaliteit van leven 
en veiligheid steeds meer richting kwaliteit van leven. 
Er komt meer ruimte voor versoepelingen in het 
kader van bezoek en sociaal contact.  
 
Verenso (Vereniging van Specialisten 
Ouderengeneeskunde) en brancheorganisatie ActiZ 
publiceerden hiervoor de handreiking ‘Bezoek en 
sociaal contact’ voor verpleeghuizen. Voor Eilandzorg 
betekent dit dat we middels die uitgangspunten in 
samenspraak met onder andere behandelaren en 
cliëntenraad bekijken wat maximaal haalbaar is 
binnen de landelijke richtlijnen. Zo hebben we 
onlangs de bezoekregeling uitgebreid en zijn kleine 
huisdieren weer welkom op het appartement van een 
bewoner.  

 
 
Verruiming bezoekregeling Locatie De 
Wieken 

Sinds 12 januari kunnen alle bewoners 2 bezoekers 
per dag ontvangen op het eigen appartement. (Het is 
nog niet mogelijk om in het restaurant of in de 
gezamenlijke huiskamers te verblijven). Er kunnen 2 
bezoekers samen komen, of er kan gedurende 2 

momenten 1 persoon op bezoek komen. Bezoek 
is welkom tussen 10.00 en 16.30 uur. Bezoekers 
kunnen zich melden bij de receptie, alwaar zij zich 
registreren en instructie ontvangen. Indien 
cliënten buiten deze tijden om bezoek willen 
ontvangen, dan kunnen zij dit afstemmen met de 
zorgmedewerkers. We verzoeken bezoekers te 
blijven letten op de hygiënemaatregelen, 1,5 meter 
afstand te houden en tijdens het bezoek een 
mondkapje te dragen.  
 
Per post zijn alle eerste contactpersonen gevraagd 
om het bezoek te coördineren, zodat bezoekers niet 
teleurgesteld worden bij de receptie omdat blijkt dat 
er al 2 bezoekers zijn geweest. 
 
 
 

  

https://www.verenso.nl/nieuws/update-bijlage-medische-maatregelen-rondom-bezoek-en-sociaal-contact
https://www.verenso.nl/nieuws/update-bijlage-medische-maatregelen-rondom-bezoek-en-sociaal-contact
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Start verpleegkundige route in De Wieken 

Nieuw: 1 februari is er een verpleegkundige route 
binnen Locatie De Wieken gestart. Dit betekent dat er 
in de dag en avond een verpleegkundige aanwezig is 
die vrij is gepland van de clientenzorg en alle 
afdelingen binnen de Wieken ondersteunt bij 
complexe zorgvragen. De verpleegkundige is 7 dagen 
per week aanwezig van 7:00 tot 22:45 uur. 
 
Collega’s kunnen de verpleegkundige benaderen 
voor cliëntzorg gebonden vragen, complexe 
zorgvragen en cliëntbenadering. Daarnaast is de 
aanwezige verpleegkundige de Hoofd-BHV-er en 
beschikt over de brandtelefoon; de telefoon die bij 
alarmering bereikbaar is voor de brandweer.  
 
De eerste ervaringen zijn positief; de medewerkers 
ervaren de raad en daad als een verrijking. Ook heeft 
de verpleegkundige al een belangrijke rol gespeeld in 
de opvang van cliënten op een crisisplaats. 
 
 

1 maart: complimentendag 

Elke dag is een goed moment voor een compliment. 
Om te geven, en om te ontvangen! Speciaal op 
complimentendag verrasten we onze collega's met 
een attentie door de brievenbus. Om ze te bedanken 
voor hun ongelooflijke inzet voor onze cliënten. Elke 
dag weer. Tikkels voor Bikkels! 

Appartementen te huur 

Wist u dat wij nog enkele woon-zorg appartementen 
beschikbaar hebben voor verhuur in Mitt Hem en De 
Wieken?  
 
- Mitt Hem: met een grote zorgbehoefte, toch 
zelfstandig wonen in een ruim appartement. Voor 
(jong-)volwassenen en senioren, bijvoorbeeld met 
een Niet-Aangeboren Hersenletsel. 
 
- Huren met Zorg in De Wieken: een oplossing voor 
senioren met een lichte zorgvraag. Deze woonvorm 
zit tussen zelfstandig wonen en wonen in een 
verpleeghuis in. Veilig, gezellig en beschut! 
 
Misschien kent u iemand in uw omgeving voor wie dit 
interessant kan zijn? Voor vragen kunt u contact 
opnemen met onze Receptie: t 0111- 74 57 00 of 
info@eilandzorg.com  
 

 
 
 

  

mailto:info@eilandzorg.com
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Kleine, grootse genietmomenten 
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Mitt Hem collega's zetten groep welzijn op 

De mooiste dingen ontstaan vaak spontaan.. Zo 
hebben 6 enthousiaste collega's van Locatie Mitt 
Hem zich verenigd in een groepje welzijn. Zij willen 
zich meer verdiepen en inzetten op het vlak van 
welzijn voor de bewoners op deze locatie. Collega 
Vera legt uit: "De mensen wonen hier zelfstandig, 
maar we zien soms dat er meer nodig is dan enkel het 
bieden van zorg en begeleiding. We onderzoeken 
waaraan behoefte is, en op een creatieve manier 
kijken we met de groep welke extra's we de bewoners 
kunnen bieden naast de activiteiten die momenteel 
al plaatsvinden. Soms hebben we daarvoor hulp van 
vrijwilligers nodig, maar soms is het ook een 
administratieve taak door het aanpassen of 
aanvragen van indicaties." 
 
Met leuke activiteiten en het bieden van een 
luisterend oor, zetten deze medewerkers zich in om 
de bewoners van Mitt Hem extra aandacht, warmte 
en afleiding te bieden.  

Ondertussen wordt er heel wat gebakken 
in Locatie De Wieken.. 
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Clienttevredenheidsonderzoek 

 
 
 
 
 
 
 
 
In het voorjaar van 2020 is het 
clienttevredenheidsonderzoek afgenomen onder 
onze bewoners  Intramuraal (De Wieken en Mitt 
Hem), de vertegenwoordigers/naasten van cliënten, 
de cliënten uit de Wijk en de WMO. 
 
We zijn erg tevreden met deze mooie cijfers en zien 
bij alle teams een mooie groei.   
 
Wat mantelzorgers en cliënten waarderen, is dat 
medewerkers aandacht en respect hebben voor de 
cliënt en eigen regie stimuleren. Onze medewerkers 
worden bekwaam, betrokken en betrouwbaar 
gevonden en zij zorgen voor de beste hulp/zorg die 
past bij de client.  
 
Verbeterpunten zijn o.a. meer vast personeel, minder 
verschillende gezichten, tijd om nog meer activiteiten 
te ondernemen met of door cliënten. Met deze 
punten gaan we aan de slag. Wij bedanken u voor het 
geven van uw mening. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkerstevredenheidonderzoek 

In het najaar van 2020 is het 
medewerkerstevredenheidonderzoek afgenomen 
onder alle medewerkers van Eilandzorg. De totale 
respons was helaas erg laag. Toch halen we uit de 
totale rapportage de meest opvallende punten, die 
voor Eilandzorg belangrijk zijn.  
 
Onze medewerkers zijn zeer bevlogen, hierop scoren 
we een 8,2, medewerkers geven aan veel voldoening 
te halen uit het werken met cliënten, het werk is 
boeiend en uitdagend. Het persoonlijke en 
kleinschalige spreekt aan. Daarnaast zijn er ook 
verbeteringen aangegeven op o.a. werkdruk, 
communicatie, zelforganiserende teams. Deze 
waardevolle informatie wordt meegenomen in het  
kwaliteitstraject “Samen…vooruit”, wat in 2019 is 
gestart en wordt afgerond in juli van dit jaar.   
 

Cliënten      Respons       Aanbeveling         NPS            Eilandzorg      Medewerker 
Bewoners intramuraal   44,8%        7,7    (7,5 2018)         +61,5            7,4           8,3 
Naasten       50,0%        8,8    (7,9 2018)         +90,0      8,5            8,7 
Wijkverpleging     44,1%        8,4    (8,8 2019*)       +76,9      8,5            8,9 
WMO           43,5%        8,7    (8,6 2018)         +77,9      8,2              8,7 
* Aanbevelingscijfer Wijkverpleging uitgevraagd recent in 2019 middels de PREM meting 
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 Facilitair nieuws vanuit Locatie De Wieken 

LIFT BEKLEDING 

Half april worden de binnenkanten van de liften 
opgeknapt van zowel de kleine, als van de grote lift. 
Deze werkzaamheden zullen een aantal dagen duren. 
Er zal altijd één lift gebruikt kunnen worden in die 
week. 

AIRCO’S 

Aangezien het vorige zomer enorm warm is geweest,  
hebben we ervoor gekozen om airco’s te plaatsen in 
onder meer het restaurant en de zusterpost op de 2de 
etage. Half april worden deze geleverd. 

KUNSTGRAS 

Alle balkons van de afdelingen PG en Somatiek 
worden in de eerste week van april voorzien van 
kunstgras. Daarbij krijgen al die balkons ook nieuw 
meubilair. Een frisse start van de lente! 
 

  

TUINMEUBILAIR 

Ook het tuinmeubilair van de binnentuin wordt 
vernieuwd. Er komen nieuwe tafels en stoelen waar u 
straks heerlijk van de zon kunt genieten met een kop 
koffie in de hand. 

BINNENTUIN 

Tot slot willen we ook de binnentuin graag renoveren. 
Echter hebben de hoveniers het momenteel erg druk. 
We gaan kijken wanneer we dit tot realisatie kunnen 
brengen. 
 
 

Koningsdag 

We organiseren op onze locaties leuke 
welzijnsactiviteiten.  Naast de voorbereiding voor 
Pasen, zijn we ook bezig met iets passends voor 
Koningsdag. Daar gaat u binnenkort meer over horen! 
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De Wieken en Mitt Hem in paassferen 
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Pasen en het christendom 

Aankomend weekend is het Pasen. Voor de cliënten 
die daar prijs op stellen, heeft Pastoraal 
medewerker Jaap Verbruggen speciaal voor deze 
gelegenheid een stukje geschreven: 

 
Beste mensen, 
  
Het is op 2 april weer Goede Vrijdag en op 4 april 
Pasen. Waarom GOEDE vrijdag?  
 
Jezus is voor onze zonden gestorven aan het kruis. Hij 
wilde de straf dragen die wij verdiend hebben. Want 
wie heeft er volmaakt geleefd? Dus daarom geen 
droevige vrijdag, maar Goede vrijdag omdat Jezus dat 
voor ons wilde doen. “Het is volbracht.” Dat is toch 
om blij van te worden? Dat noemen we Evangelie, 
blijde boodschap! 
Pasen. Jezus is opgestaan uit de dood. Dit gaat ons 
verstand te boven. Wie kan dat begrijpen? Iemand 
die dood is kan toch niet meer levend worden! In de 
Bijbel, het Woord van God, staat dat Jezus opgestaan 
is.  
 
Als teken dat Jezus werkelijk alles volbracht heeft is 
Hij opgestaan uit de dood. Dit moet je eigenlijk heel 
eenvoudig geloven zonder het te willen begrijpen. 
God Zelf wil ons dat geloof schenken. 
Wie Hem daarom bidt krijgt het geloof want Hij laat 
geen bidder staan. 
Jezus Christus leeft en wie in Hem gelooft zal leven 
ook al is hij of zij gestorven.  
Wat een troost? Dat is de blijde boodschap van het 
Paasevangelie. De dood heeft niet het laatste woord, 
maar het leven, het eeuwige leven! Verwacht het van 
Hem? Hij leeft! 
  
Jaap Verbruggen 
  
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
  
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In Zijn Godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 

 
  

Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Eilandzorg. Voor 
cliënten van De Wieken en Mitt Hem, eerste 
contactpersonen, aanleunbewoners, medewerkers, MT, 
RvT, CR & OR van Eilandzorg.  
 
Opmerkingen/tips/ideeën? Mail ze naar 
pr@eilandzorg.com 

mailto:pr@eilandzorg.com
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Lente woordzoeker 

 
 
 


