Nieuwsbrief, 20 april 2020

Coronanieuws
Pieter Raat houdt haar cliënten en eerste contactpersonen regelmatig op de hoogte van
het laatste nieuws en leuke gebeurtenissen via deze nieuwsbrief.

VOORWOORD
Beste cliënten, beste familie en naasten,
Afgelopen week was voor iedereen – cliënten, familie en medewerkers – zwaar, intens en heftig. Het was
een week met nieuwe besmettingen en een week waarin we afscheid moesten nemen van enkele cliënten.
Zo verdrietig, dat ons toch mensen ontvallen door dit akelige virus.
Officieel is in Nederland bij 2.300 bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen het coronavirus
vastgesteld. Daarbovenop tonen nog ruim 3.000 bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen symptomen
die op corona wijzen. Kille cijfers, waarvan wij als zorgprofessionals de rillingen krijgen. Voor ons is elk getal
een prachtig mens, ieder met zijn of haar eigen verhaal, eigenaardigheden, naasten en geliefden. Dit raakt
ons allemaal!
Na het binnendringen van het coronavirus in De Raatstede was de verslagenheid bij cliënten en
medewerkers groot. De situatie greep iedereen aan. Ondanks intensieve voorbereidingen en strenge
hygiënemaatregelen is het niet gelukt om het coronavirus buiten de muren van De Raatstede te houden.
We leven mee met onze cliënten, familieleden en met elkaar. En tegelijkertijd zitten we niet bij de pakken
neer en zetten we ons tot het uiterste in om zo goed mogelijke zorg te blijven bieden. Juist nu!
Atypisch
Dit virus is een sluipmoordenaar. Over het algemeen gaat corona gepaard met hoesten, koorts en
benauwdheid. Oudere mensen vertonen ook veel atypische symptomen. De eerste covid-positieve
bewoner van De Raatstede had geen corona-verschijnselen, maar viel op door atypisch gedrag. Sommige
besmette bewoners kennen slechts lichte verkoudheidssymptomen en kijken rustig op hun kamer televisie.
Terwijl anderen weer ongelofelijk ziek zijn, zich de longen uit het lijf hoesten en sterke benauwdheid
ervaren. Daarnaast hebben veel covid-positieve senioren last van diarree en heftig spugen.
Gemis
Wat misschien nog erger is dan het virus zelf, is het gemis aan sociale contacten. Bij Pieter Raat draait het
om het welbevinden van senioren en om geborgenheid in de laatste levensfase. Anne-Mei The, hoogleraar
langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam, schreef afgelopen week in het NRC dat er
in deze laatste levensfase een diepe behoefte aan zingeving en betekenisvolle relaties is. Ik ben het met
Anne-Mei The eens: het zijn juist ouderen, die door ‘social distancing‘ het ergst in hun levenskwaliteit
worden getroffen. En misschien is het gemis van familie en naasten nog wel levensbedreigender dan het
coronavirus zelf.
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Vervolg nieuwsbrief
-Vervolg op vorige paginaStof tot nadenken…
Een leven met het coronavirus wordt de nieuwe realiteit, vrees ik. Daarom is het goed om ons te bezinnen...
Over wat u als cliënt, familieleden en naasten wilt. Over uw welzijn en waardig leven in een vertrouwde
omgeving. Wat zijn uw behoeften, hoe kunnen wij daar bij Pieter Raat invulling aan geven en zorg voor
dragen? Dat zijn pittige vraagstukken… Laten we daar alvast over nadenken en, zodra we ons in rustiger
vaarwater bevinden, met elkaar het gesprek daarover aangaan. Tot die tijd doen wij ons uiterste best goede
zorg te blijven bieden!
Met vriendelijke groet,
Gabriele Kasten
Bestuurder Pieter Raat

PIETER RAAT STUURT POST DOOR NAAR FAMILIE
Een aantal bewoners wordt door naasten ondersteund bij de afwikkeling van zakelijke brieven en facturen.
Deze post wordt door ons verzameld en opgestuurd naar hun eerste contactpersonen. Kaarten en
persoonlijke brieven worden uiteraard wel direct bezorgd bij de bewoner.

GEZOCHT: PENVRIENDEN
Hartverwarmend is het om post te krijgen van onbekenden die u het beste wensen. Nog leuker vindt u het
misschien wel om te corresponderen met een penvriend of -vriendin? Wellicht schreef u vroeger ook brieven
naar familieleden en vakantievrienden… Of stuurde u liever een ansichtkaart? En dan met smart wachten op
de komst van de postbode: is er antwoord van die ene penvriend…
Lijkt het u als cliënt leuk om net als vroeger te corresponderen met een vaste penvriend of -vriendin? Over
alledaagse dingen en kleine bijzonderheden? Meld u dan bij de (welzijns)medewerkers. Zij kunnen u in
contact brengen met een vaste vrijwilliger. Dus klim in de pen! Hopelijk tot schrijfs!
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DONATIES
Bij Pieter Raat ontvangen cliënten en medewerkers hartverwarmende donaties, van zowel mensen uit de
wijk als van verschillende organisaties. Wij zijn ontzettend dankbaar voor de donaties die wij hebben mogen
ontvangen in de afgelopen dagen! Hieronder volgt een beknopt overzicht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een krat vol met hulpmiddelen (o.a. thermometers en handschoenen) van het Horizon College in
Alkmaar. Ook ontvingen wij van hen brancards, nachtkastjes en kamerschermen in bruikleen.
Een heerlijke aardbeienvlaai voor bij de koffie van Multivlaai Middenwaard.
Verrukkelijke paaseitjes van Just Print It uit Heerhugowaard.
Kleurboekjes van onze ict-leverancier Unit4.
Leespakketten van Bruna Middenwaard.
Appeltaarten van Stichting NUT i.s.m. Broekerveiling.
Pakketjes met wierook en kaarsjes van Holland & Barret.
Plantjes van Amigo plant.
Heerlijke en gezonde smoothies van Plein 8.
Heel veel mooie bossen tulpen: namens familie Appelman van de Segestagroep, familie Broekhuijsen
en familie Rooks en snijbloemenkwekerij Johan Breed uit Heerhugowaard en namens mevrouw Yagci
Huzuret uit Heerhugowaard: ,,Bloemen doen iets speciaals en dat gun ik ook de ouderen van De
Raatstede. Opdat het een ieder wat opvrolijkt in deze moeilijke periode.’’

Pieter Raat bedankt iedereen voor alle hartverwarmende initiatieven. Samen zorgen wij voor onze senioren,
samen staan wij sterk!
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NIEUW: BUDDYS VOOR MEDEWERKERS
Nu alle bewoners van De Raatstede preventief in quarantaine zijn en het aantal (mogelijke) besmettingen
wellicht verder toeneemt, staan we voor een flinke uitdaging. ,,Hoe leveren we kwalitatief goede zorg en
hoe krijgen we de personele bezetting rond? Juist nu, is het nog belangrijker om goed voor onszelf en elkaar
te zorgen. Vandaar dat we op afdeling 2 en 3 vanaf deze week werken met een buddysysteem. Overigens is
het mooi om te zien hoe (thuis)zorg-, gastronomie- en welzijnsmedewerkers, daar waar nodig is, bijspringen!
En heel fijn dat we nieuwe collega’s van Geriant, Alkcare, Magenta, Warm Thuis, Wilgaerden en onze eigen
thuiszorg mogen verwelkomen. Zo kunnen we de zorg blijven bieden die nodig is!’’
‘Buddy’s zorgen voor elkaar’
In deze onzekere tijden, is het fijn voor medewerkers om een buddy, ofwel maatje, te hebben. Om
ervaringen en kennis te kunnen delen en stoom af te blazen. ,,Bij De Raatstede werken Basiszorg 2 en
Meerzorg 3 nu met zo’n buddysysteem’’, vertelt Trees Schoorl, manager Meerzorg. Dit systeem is
geïnspireerd op het buddysysteem van het ministerie van defensie. ,,Het is de bedoeling dat elke
medewerker zijn of haar maatje gedurende de dag in de gaten houdt. Want alle onzekerheden brengen
stress met zich mee. Daardoor bestaat de kans dat medewerkers in een soort bubbel schieten. Met als
gevolg dat ze alleen maar harder gaan lopen en werken. Een buddy voorkomt dat. Door bijvoorbeeld
tussentijds te vragen hoe het gaat, te checken of de collega gegeten en gedronken heeft en dingen met
elkaar te delen. Zo zorgen we voor elkaar.’’
Dagelijks napraten
Na afloop van de dagdienst volgt voor de medewerkers een ‘debriefing’. ,,We praten per afdeling met elkaar
na. Hoe ging het? Waar liep je tegenaan? Welke vragen heb je? En vooral: hoe voel je je? We willen
voorkomen dat mensen stuiterend en met een vol hoofd naar huis gaan. Door na te praten met mensen die
in dezelfde situatie zitten, zakt het adrenalineniveau. Even een kwartiertje of halfuur stoom afblazen, dus.’’
Ook een psycholoog van Geriant is na afloop van de dienst telefonisch bereikbaar voor de medewerkers.
Op heel korte termijn wordt het buddysysteem ook op afdeling 1 en 4 en voor de nachtdiensten ingevoerd.
Ook wordt erover nagedacht om het systeem preventief in Hugo-Waard in te zetten.
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BUITENCONCERTEN
Afgelopen week vonden er diverse optredens plaats op onze locaties. Cliënten en medewerkers werden
getrakteerd op verschillende geplande- en verrassingsconcerten. Deze initiatieven zijn ontzettend welkom,
voor afleiding en vermaak. Het zijn mooie lichtpuntjes waar iedereen naar uitkijkt!
Hieronder een overzichtje en wat foto’s:
•
•
•
•

Zaterdag 11 april trad band ‘The Modest Trees’ op bij locatie De Raatstede. Vanuit de kamer of het
balkon werd er genoten van de blues en countrymuziek.
Zondag 12 april was er een buitenconcert van ‘Judith’s Piano Show’ op locatie De Raatstede. Met een
witte piano en een prachtige stem was dit een zeer welkom paasconcert.
Maandag 13 april gaf Marcia Bamberg een vrolijk optreden op Tweede Paasdag voor alle bewoners
van het Tamarixplantsoen.
Op donderdag 16 april was het wederom genieten voor de bewoners aan de Dolomiet, dit keer van
een openluchtconcert van Joost de Vries. Bewoners zongen mee met de diverse volkse nummers van
André Hazes, René Froger en natuurlijk eigen nummers.
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ORGEL BEZOEKT LOCATIES PIETER RAAT
Genieten van een prachtig draaiorgel en bijbehorende muziek? Dat kan a.s. dinsdag 21 april. Het draaiorgel
zal spelen op de volgende tijdstippen en locaties:
•
•
•

Om 10.00 uur starten ze bij Hugo-Waard
Om 11.00 uur bij het Arboretum
Om 15.00 uur bij De Raatstede

25-JARIG JUBILEUM TIJDENS 25-JARIG BESTAAN PIETER RAAT
Zorgmedewerkster Diana Sennhenn werkt inmiddels 25 jaar bij Pieter Raat. In het jaar waarin Pieter Raat 25
jaar bestaat is zo’n jubileum extra bijzonder, hoewel dit natuurlijk niet groot gevierd kan worden in deze
periode. Wel overhandigde manager Astrid Brak haar namens de werkgroep ’25 jarig jubileum Pieter Raat’
een mooie bos bloemen. Na de coronaperiode maken wij er samen met cliënten en collega’s nog een
feestelijk moment van. Zo houdt Diane iets om naar uit te kijken, samen collega’s en cliënten.
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TAART WAARD
Vier dagen, ruim 350 taarten, 3500 punten en liters slagroom… Begin april stuurde Stichting Nut een week
lang dagelijks voor onze medewerkers en hun familieleden een flink aantal verse appeltaarten naar het
Arboretum, De Raatstede en Hugo-Waard. Op Goede Vrijdag werden ook bewoners van De Raatstede en
Hugo-Waard getrakteerd op een overheerlijke punt. Dat was even smakelijk genieten!
De taarten voor medewerkers waren vergezeld van een kaart om mee naar huis te nemen. ,,Deze taart is
ook voor de familieleden van de medewerkers. Want alleen met steun van het thuisfront, zijn zij immers in
staat dit werk te doen en vol te houden’’, aldus bestuurder Gabriele Kasten. ,,Vandaar dat wij ook hen
willen bedanken. Net als voor familieleden van onze bewoners hebben we een telefonisch spreekuur
ingesteld voor medewerkers en hun thuisfront. Zo loodsen we elkaar door deze periode. Hopelijk heeft de
taart gesmaakt voor onze cliënten en medewerkers!’’ Met dank aan Stichting Nut.
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“THUISKOMEN IN EEN WARM BAD”
De medewerkers van Pieter Raat worden tijdens de coronaperiode ondersteunt door nieuwe collega’s.
Hieronder stellen wij enkele van deze (nieuwe) krachten aan u voor.
Nella Groot
Verzorgende Nella Groot (63) was eigenlijk vorig jaar september met pensioen gegaan bij Pieter Raat, maar
lang weg bleef ze niet. Naast haar vrijwilligerswerk op de zondagochtend op de afdeling Meerzorg van De
Raatstede, werd ze namelijk ook gevraagd om (tijdelijk) weer de afdeling te komen versterken tijdens de
corona-periode. ,,Daar hoefde ik niet lang over na te denken, want het werk heb ik altijd leuk gevonden’’,
vertelt Nella. ,,Het voelt als thuiskomen in een warm bad, het zorgen voor mensen zit namelijk in mijn hart.’’
Nella is oproepbaar voor Pieter Raat en heeft inmiddels alweer meerdere ochtenden bijgesprongen met het
verzorgen en aankleden van cliënten van de Meerzorg. Hierdoor krijgen de vaste zorgmedewerkers extra
ruimte voor bijvoorbeeld een gezellig en persoonlijk gesprek of spelletje met de bewoners.

Ramon Spalburg
Ramon Spalburg (56) uit Heerhugowaard kan erom lachen dat hij van meerdere cliënten de vraag kreeg of hij
de nieuwe stagiair is op de afdeling Meerzorg van De Raatstede. Een stagiair is Ramon absoluut niet, hoewel
de eerste twee uur op de afdeling nog wel even wennen waren. ,,Maar na de eerste kennismakingen met
cliënten voelde het alsof ik hier altijd al heb rondgelopen.’’
Al jong studeerde Ramon als verpleegkundige af aan de Hoge School van Amsterdam, waarna hij enkele jaren
aan het bed stond. Uiteindelijk maakte Ramon de switch naar het onderwijs, waar hij nu al zo’n 18 jaar
lesgeeft als docent op het MBO bij het Trinitas College in Heerhugowaard.
Toen Ramon de oproep hoorde in de media, gericht aan oud-zorgmedewerkers om de zorg tijdelijk te komen
versterken, hoefde hij daar niet lang over na te denken. ,,Wegens het coronavirus geef ik nu in de ochtend
online les aan mijn leerlingen en vanaf de namiddag ben ik vrij. Ik heb dus genoeg tijd over om mij daarnaast
in te zetten voor de maatschappij.’’
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Camille Top
Camille, bijna basisarts uit Amsterdam, werkt sinds eind april bij Pieter Raat. De weken daarvoor werkte ze
in het O.L.V.G. in Amsterdam Oost bij de telefonische triage en monitorde zij patiënten om te onderzoeken
of zij daadwerkelijk het coronavirus hadden opgelopen. Samen met een aantal collega’s zorgt Camille bij
Pieter Raat voor de triage van cliënten en de zorg op de Covid Verpleegafdeling. Camille: “Het zijn gekke
tijden, maar samen staan wij sterk!’’

GEDICHT

GREEP UIT HARTVERWARMENDE ‘POST’

Een knuffel
Via deze weg sturen wij u een knuffel
deze komt recht vanuit ons hart
volgens mij heeft u deze nu hard nodig
voor een frisse nieuwe start
tranen komen, laat ze maar gaan
u zult weer nieuwe wegen kennen
ook al wilt u daar nu niet aan
straks zullen de kinderen u verwennen
het leven is een cirkel van pijn en geluk
elke dag bewandel je een nieuw levenspad
de weg gaat nu en dan eens stuk
maar houd moed ook al ben je het zat
Een gedicht geschreven door welzijnsmedewerker
Bettina Reus van Pieter Raat

Na de krijttekening voor de deur bij Hugo-Waard, maakten de
kinderen uit De Draai deze mooie handgemaakte kaart. De kids
werkten vanuit huis aan dit gezamenlijke project.
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