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Gabriele Kasten, 
bestuurder Pieter Raat

Afgelopen weekend las ik een 
artikel in het Financieel Dagblad 
van Kim Putters, directeur van 
het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau. Dat artikel raakte me…

Putters schrijft dat de corona-
crisis ons heeft gedwongen tot 
bezinning op wat nu echt van 
waarde is in ons leven. En hoe 
belangrijk het is om elkaar te 
kunnen ontmoeten en er voor el-
kaar te kunnen zijn. De grote le-
vensvragen gaan niet alleen over 
leven en dood, maar ook over 
eenzaamheid en gemeenschap. 
Bovendien roept de coronacrisis 
de vraag op waar wij in Neder-
land staan als het gaat om indi-
viduele vrijheden en collectieve 
verbondenheid.

Vragen en vrijheid 
Deze vragen herken ik maar al 
te goed bij Pieter Raat. Ik maak 
mij – net al veel Nederlanders –  
zorgen dat opvattingen en  
levenswijzen in alle vrijheid 
steeds vaker botsen en juist po-
larisatie oproepen. De vrijheid 
van de één raakt immers die van 
een ander. Onlangs stond ik in 
het weekend voor de schuifdeu-
ren van De Raatstede, net gereed 
om te vertrekken. Een familie 
met vier leden kwam voor een 
bezoek naar binnen, zonder de 
hygiëne-maatregelen in acht 
te nemen. Op mijn vriendelijke 
verzoek om hun handen te des-
infecteren reageerden zij met 
agressie en een heuse scheld-
kanonnade. Ik moet u bekennen 
dat ik perplex stond. Waar gaat 

het over? Dacht ik. Even de han-
den onder een flacon houden en 
vervolgens de handenalcohol 
goed inwrijven. 

Begrip en onbegrip
Gelukkig kunnen wij bij Pieter 
Raat rekenen op veel begrip van 
bewoners, naasten en bezoekers 
voor hygiëne- en bezoekmaat-
regelen. We zien dat de meeste 
mensen zich goed houden aan 
de basismaatregelen. Tegelij-
kertijd voel ik ook dat de sfeer 
grimmiger wordt. Bezoekers 
willen vooral op basis van indi-
viduele voorkeuren maatregelen 
toepassen en besluiten nemen. 
Dus geen handen bij de ingang 
desinfecteren, want dat hebben 
zij al eerder op de dag gedaan.      
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Vervolg voorwoord Gabriele Kasten...

Maar hoe verhoudt het indi-
viduele belang zich tot de ge-
meenschap – in dit geval – van 
de bewoners van De Raatste-
de? En hoe moeten wij omgaan 
met agressie als gevolg van een 
maatregel om het collectief te 
beschermen? 

#doeslief
Agressie is tegenwoordig een 
breed maatschappelijk pro-
bleem, waarvoor geen paskla-
re oplossing bestaat. Niet voor 
niets heeft SIRE in 2019 een 
publiekscampagne gelanceerd: 
#doeslief. Wat mij betreft blazen 
we die campagne weer nieuw 
leven in. Dus hierbij mijn oproep 
aan een ieder: ‘doeslief’! Laten 
we elkaar met respect behan-
delen en de gemeenschap en 

vooral de kwetsbaren niet uit het 
oog verliezen. Juist nu! Vrijheid 
vraagt van ieder individu om 
zich in te leven in de ander  en 
om zich met elkaar te verbinden. 

Met deze woorden en oproep 
tot bezinning, wens ik u en uw 
naasten alvast fijne feestdagen 
en een liefdevol 2022! Laten wij 
er samen een mooi en licht jaar 
van maken!
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Hoe is het nu bij Pieter Raat?
De welzijnsactiviteiten bij woon-
zorgcentra De Raatstede en  
Hugo-Waard gaan zo veel moge-
lijk in kleine groepjes door voor 
bewoners en voor een enkele 
vaste bezoeker uit de wijk. ,,Sin-
terklaas kwam, de voorberei-
dingen voor kerst zijn gaande. 
Hoe we precies invulling gaan 
geven aan bijvoorbeeld kerst, 
wordt bepaald door de situatie 
op dat moment. We kunnen dus 
niet te ver vooruit plannen. De 
welzijns- en beweegactiviteiten 
zijn zo belangrijk! Actief zijn en 
blijven draagt bij aan het geluks-
gevoel van senioren. De cliënten 
in onze woonzorgcentra vormen 
een kleine gemeenschap. Als ze 
vrij zijn van corona-gerelateer-
de klachten, zijn ze welkom om 
deel te nemen aan de activitei-
ten. De vaste deelnemers uit de 
wijk, kennen we goed. Zij eten 
ook bij ons, nemen deel aan de 
dagbesteding. Ook bezoek voor 
bewoners is en blijft welkom. 
Al vragen we wel aan de bezoe-
kers om de basisregels in acht te 
nemen en de aanwijzingen van 
onze medewerkers op te volgen. 
Het is zoeken naar een goede ba-
lans tussen veiligheid en kwali-
teit van leven.’’

Pieter Raat biedt ook thuiszorg 
en ondersteuning aan senioren 
in de wijk. ,,Vooralsnog wordt er 
thuiszorg en -ondersteuning ge-
boden. We hopen dat we dit kun-
nen volhouden’’, stelt Kasten.
 
 

Uitkijken naar de boosterprik 
voor senioren
Ook bij Pieter Raat wordt reik-
halzend uitgekeken naar de 
zogenoemde boosterprik voor 
senioren. Een team van GGD-me-
dewerkers komt dinsdag  
21 december de boostervacci-
naties aan de bewoners van De 
Raatstede en Hugo-Waard ge-
ven.  De termijn tussen de laatste 
vaccinatie of coronabesmetting 
en de boostervaccinatie dient 
minimaal drie maanden te zijn.  
Eerder was dit zes maanden. We 
zijn druk bezig met het in orde 
maken van de administratie. 
Denk hierbij aan afstemming 
met de huisartsen, de GGD en de 
trombosedienst als ook het in-
vullen van gezondheidsverkla-
ringen en toestemmingsformu-
lieren.’’   

Vanaf 6 december boosterprik 
voor medewerkers
Positief is dat de zorgmede-
werkers van Pieter Raat vanaf 
6 december op uitnodiging al 
versneld een boostervaccinatie 
kunnen halen bij de GGD. ,,Dat 
is heel goed nieuws’’, aldus Kas-
ten. ,,Het geeft ons hopelijk meer 
lucht, want het wordt een steeds 
grotere uitdaging om de roos-
ters goed rond te krijgen. Steeds 
meer medewerkers hebben een 
positieve huisgenoot, zijn in af-
wachting van een testuitslag of 
vallen om een andere reden uit.’’ 

Extra hulp van medewerkers en 
familie 
In veel verpleeg- en verzorgings-
huizen springen medewerkers 
met andere functies en familie-
leden van cliënten inmiddels 
noodgedwongen bij in de zorg. 
,,Ook wij kijken naar de moge-
lijkheden. Extra ondersteuning 
is wellicht nodig. Laten we ho-
pen dat het niet zo ver komt. Met 
de feestdagen in het verschiet, is 
het extra prettig dat de booster-
prikken zo snel mogelijk worden 
gezet’’, besluit Kasten. 

Actuele situatie bij Pieter Raat 
De situatie in de Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen is zorgelijk, zo berichtten media de eerste week 
van december. ,,Het aantal verpleeghuizen met een coronabesmetting is inmiddels hoger dan eerder tijdens de 
COVID-19 crisis in het voorjaar van 2020’’, weet ook Pieter Raat- bestuurder Gabriele Kasten. ,,Gelukkig hebben 
we op dit moment bij de verschillende locaties van Pieter Raat geen besmette cliënten. Al kan dat zo maar an-
ders worden’’, verzucht ze. ,,We houden ons aan alle coronamaatregelen, dragen mondneusmaskers en letten 
extra goed op de handenhygiëne. En tegelijkertijd houden we de vingers gekruist.’’

Herdenkingsdiensten Hugo-Waard & Raatstede
De afgelopen twee jaren wa-
ren intens! ,,Wij namen af-
scheid van een flink aantal van 
onze bewoners, collega’s en 
vrijwilligers. Op 17 november 
en 1 december organiseerden 
wij respectievelijk in woon-
zorgcentrum Hugo-Waard en  
De Raatstede een herdenkings-
bijeenkomst. Tijdens deze bij-
eenkomsten stonden we stil bij 
de afgelopen periode en her-
dachten wij de overledenen met 
muziek, bloemen en gedich-
ten. De herdenkingsdiensten 
vonden plaats in aanwezigheid 
van een klein aantal bewoners. 
Vanwege het oplopend aantal 
covidbesmettingen in de re-
gio, zijn de diensten gefilmd 
voor de nabestaanden’’, aldus  
Franklin Meerwijk, zorgmana-
ger van Hugo-Waard. 

In de week na de herdenkings-
diensten ontvingen de nabe-
staanden een privé-link en 
wachtwoord, waarmee ze de vi-
deoregistratie via Vimeo konden 
bekijken. ,,De bijeenkomst was 
mooi, warm en ingetogen. En 
de muziek was prachtig. Dat we 
thuis dit in alle rust konden be-
kijken en dat deze mogelijkheid 
wordt geboden, doet ons als fa-

milie heel goed. Het draagt toch 
bij aan een stukje afronding en 
verwerking’’, aldus een van de 
nabestaanden. 
Binnenkort verschijnt een ge-
anonimiseerde compilatie van 
de herdenkingsdiensten op de 
website van Pieter Raat. 



Duurzame ambities in de praktijk
Zelf boodschappen doen in ’t winkeltje 
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Verbeter de wereld, begin bij jezelf… Zo luidt een bekend spreekwoord. Tot voor kort vulden restaurantmedewer-
kers in De Raatstede dagelijks gemiddeld 45 plastic tasjes met boodschappen voor bewoners. ,,En vervolgens wer-
den die tasjes naar boven gebracht. In totaal ging het om maar liefst 16.380 plastic tasjes per jaar!’’, rekent coach 
gastronomie Ivar Borst uit. ,,Bij Pieter Raat zetten we in op minder gebruik van plastic en stimuleren we een ieder 
om letterlijk en figuurlijk in beweging te blijven. Daarom vragen we bewoners om zo veel mogelijk zelf de dagelijk-
se boodschappen te doen in ons winkeltje en daarbij gebruik te maken van een eigen, katoenen tasje’’, aldus Borst.      

    

Meer streekproducten, minder 
vlees
Op 4 november organiseerden 
Borst en zorgmanager Astrid 
Brak een bijeenkomst in het res-
taurant van De Raatstede om be-
woners te informeren over een 
aantal duurzame ambities, zo-
als de nieuwe menucyclus, zelf 
boodschappen doen en meer 
bewegen. ,,We dragen bij Pieter 
Raat een steentje bij aan ver-
duurzaming. Dat kan op heel veel 
manieren. Zo hebben we met de 
menucommissie  onze menucy-
clus onder de loep genomen. We 
willen graag meer streekproduc-
ten en minder vlees op het menu 

zetten. Denk aan koolsoorten uit 
de regio en bijvoorbeeld door een 
paar keer per maand een vlees-
vrije dag te organiseren en een 
groenteburger of omelet te serve-
ren… Er zijn zo veel vegetarische 
mogelijkheden.’’ 

Zelf boodschappen doen 
Met ingang van 5 november bren-
gen de medewerkers en vrijwil-
ligers alleen nog boodschappen 
in het appartement als de cliënt 
daartoe zelf echt niet in staat is. 
,,We vragen u dus om zo veel mo-
gelijk zelf uw boodschappen te 
doen in ’t winkeltje. Eigenlijk net 
zoals u dat vroeger gewend was 
te doen. Zo bent u in beweging 
en ontmoet u anderen. En hoe 
prettig is het om zelf te bepalen 
wat u meeneemt uit ‘t winkel-
tje?’’, vraagt Brak de aanwezigen 
die ondertussen genoten van een 
kopje koffie en gebak.  
De meeste toehoorders reageer-
den instemmend op de plannen. 
,,Ik kom toch beneden om mijn 
post te halen, koffie te drinken en 
mee te doen aan een activiteit. 
Dan is het een kleine moeite om 
gelijk m’n boodschappen mee te 
nemen.’’ Een ander vraagt zich 
hardop af of hoe dat moet als ze 
een dag niet zelf de boodschap-
pen kan halen. ,,Dan zorgen we er 

echt voor dat uw benodigdheden 
in uw appartement komen’’, be-
looft Borst. Bijkomend voordeel 
van zelf het winkeltje bezoeken, 
is dat bewoners heel goed weten 
wat ze nodig hebben. ,,Dan voor-
kom je dat er straks drie pakken 
hagelslag staan en er voedsel 
moet worden weggegooid. Dat 
vind ik altijd zo zonde’’, aldus een 
aanwezige.   

Samen zorgen voor de wereld van 
morgen 
Pieter Raat wil het gebruik van 
plastic tasjes zo veel mogelijk be-
perken en stimuleert hergebruik 
van tasjes en andere materialen. 
,,Zo voorkomen we verspilling 
van grondstoffen en zorgen we 
samen voor de wereld van mor-
gen. We roepen een ieder op een 
eigen tas mee te nemen voor de 
boodschappen.’’ De aanwezigen 
ontvingen een katoenen bood-
schappentas. ,,Altijd handig… 
Dan neem ik nu direct m’n bood-
schapjes mee’’, aldus een blijde 
meneer… ,,Dit cadeautje past bij 
de duurzame ambities van Pieter 
Raat’’, aldus Borst. ,,De cliënten in 
Hugo-Waard hebben inmiddels 
ook de tasjes ontvangen.’’ 
   

Nieuwe huiskamer Meerzorg 4 klaar 

De gezamenlijke huiskamers van Meerzorg 4 in De Raatste-
de zijn klaar. ,,We zijn heel blij’’, aldus een van de bewoners. 
,,Het is zo veel lichter en mooier. En we hebben nu een mooie 
keuken met veel opbergruimte.‘’  Half december is naar ver-
wachting ook de huiskamer van Meerzorg 3 gereed. 

,,Nu de gezamenlijke huiskamers zo mooi zijn opgeknapt, 
hebben ze ook nieuwe namen gekregen: ‘Ons plekje’ heet nu 
De Draai, naar de rotonde waar we op uit kijken. De andere 
huiskamer noemen we voortaan ‘De Waard’. Het leuke is dat 
de namen zijn bedacht door een cliënt en een vrijwilliger’’, 
aldus zorgmanager Paul Jeroen Verkade, die tevreden is met 
de nieuw ingerichte ruimte. ,,Dit zijn heel prettige ruimtes. De 
cliënten zijn hier graag’’, vertelt hij.    

Vanaf eind november is Susan 
Hoogland (46) bij Pieter Raat in 
dienst getreden als Verpleegkun-
dig Specialist Ouderengenees-
kunde. Met Miriam Blom vormt 
zij, na het vertrek van Marja 
Clazing begin volgend jaar, het 
nieuwe team van Verpleegkun-
dig Specialisten. Een Verpleeg-
kundig Specialist (VS)  vervult 
een spilfunctie bij Pieter Raat 
tussen huisartsen, verpleegkun-
digen en verzorgenden en tussen 
medewerkers en cliënten. ,,Deze 
hbo- master opgeleide verpleeg-
kundige is wettelijk bevoegd om 
bepaalde handelingen uit te voe-
ren die voorheen waren voor-
behouden aan huisartsen. Het 
is heel prettig dat binnen Pieter 
Raat huisartsen en verpleegkun-
dig specialisten nauw met elkaar 
samenwerken in een compact 
behandelteam’’, licht Gabriele 
Kasten toe. 

Nieuwe Verpleegkundig Specialist 

Heeft u vragen voor een van onze verpleegkundig specialisten?  
Zij zijn bereikbaar via onderstaande mailadressen: 
 
Miriam Blom, m.blom@dprs.nl  
Susan Hoogland, s.hoogland@dprs.nl  

Coach Gastronomie Ivar Borst overhan-
digt een duurzaam tasje

Susan Hoogland Miriam Blom

  
Cliënten kunnen maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 
08.30 tot 11.30 uur in ’t winkeltje in De Raatstede terecht voor de 
dagelijkse boodschappen. ,,Op de andere dagen kunt u terecht bij 
de restaurantmedewerker. Of u nu brood, beleg, zuivel, fruit, een pak 
koffie of een mooie kaart nodig heeft: u vindt het in ‘t winkeltje.’’

Winkeltje Raatstede



Huisarts Mens sprak met Pieter 
Raat-bestuurder Gabriele Kasten 
op het ‘Over morgen’-bankje over 
de toekomst van de ouderen-
zorg. In Heerhugowaard verdub-
belt het aantal 75-plussers in de 
komende twintig jaar. 

‘Regelmatig overstijgt de 
ouderenzorg de huisartsenzorg’ 
Voor ouderenzorg is niet alleen 
veel tijd en geduld nodig, maar 
ook veel expertise en ervaring. 
,,Onlangs behandelde ik een me-
vrouw met gevorderde demen-
tie. Zij was niet meer aanspreek-
baar, viel qua lichaamsgewicht 
sterk af, maar wilde zich niet la-
ten aanraken en onderzoeken. In 
zo’n situatie vraag ik me af waar 
de grens tussen huisartsenzorg 
en specialistische zorg ligt. Re-
gelmatig overstijgt de ouderen-
zorg de gemiddelde huisartsen-
zorg. Dan is het belangrijk dat 
ik als huisarts kan terugvallen 
en vertrouwen op de kennis en 
expertise van andere professi-

onals, zoals de verpleegkundig 
specialisten van Pieter Raat.”

Verpleegkundig specialist 
Pieter Raat heeft een aantal ver-
pleegkundig specialisten (VS) in 
dienst, die na hun hbo-opleiding 
Verpleegkunde een masterstu-
die hebben voltooid. ,,Daarmee 
zijn ze wettelijk bevoegd om be-
paalde handelingen uit te voe-
ren die voorheen voorbehouden 
waren aan huisartsen. Ik ben 
heel blij met deze dames’’, aldus 
Mens. ,,Deze verpleegkundig 
specialisten hebben tijd voor 
observaties, ze stellen goede 
diagnoses en nemen mij veel 
werk uit handen. Zij voegen 
echt iets toe, vooral aan de zorg 
voor mensen met dementie. Als 
huisarts kan ik me dan concen-
treren op waar ik goed in ben: in 
het leveren van somatische zorg 
aan oudere mensen. Heerlijk 
vind ik dat!”  Kasten beaamt dat 
de verpleegkundig specialisten 
een spilfunctie hebben bij Pieter 

Raat: ,,Zij slaan een brug tussen 
cliënt, behandelaren en mede-
werkers. En dat is fijn.’’

‘Als huisarts wil ik mij bezighou-
den met patiëntenzorg, niet met 
administratieve rompslomp’
Het liefst wordt Mens ook bij de 
dagelijkse administratie meer 
ontlast. ,,Het is een verschrik-
kelijk dagelijks geneuzel. For-
muliertje hier, formuliertje daar, 
soms moet je rekening houden 
met de regels van de zorgver-
zekeringswet en soms met die 
van de Wet langdurige zorg. Het 
is soms om gek te worden. Als 
huisarts wil ik mij met patiën-
tenzorg bezighouden, niet met al 
die administratieve rompslomp. 
Wat mij betreft zou de zorg veel 
meer mogen ‘ontschotten’.” 

Zelfstandig & thuis oud worden 
Huisarts Mens heeft scherp voor 
ogen hoe ze zelf ‘oud’ wil wor-
den. ,,Zelfstandigheid is voor mij 
heel belangrijk: zo ben ik als per-
soon. Ik wil graag zo lang moge-
lijk thuis blijven wonen, in mijn 
eigen appartement en in mijn 
vertrouwde omgeving. En als er 
dan zorg nodig is, dan wil ik deze 
zoveel mogelijk thuis ontvangen 
en niet moeten kijken of het ex-
tramurale of intramurale zorg is. 
Ik ben ook bereid iets voor een 
ander te doen, bijvoorbeeld zor-
gen voor mijn buurvrouw. Ja, ik 
ben weleens kritisch over de 
huisartsenzorg en over bureau-
cratie, maar zorgen zit echt in 
mijn bloed.” 
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Praat vandaag over de ouderenzorg van morgen 
‘Belangrijk om als huisarts te kunnen 
terugvallen op professionals in de ouderenzorg’
,,Zorgen zit in mijn bloed en mijn hart lag altijd al bij de ouderenzorg’’, aldus huisarts Ellie Mens, sinds 1995 werk-
zaam in Heerhugowaard en één van de huisartsen met cliënten in woonzorgcentra De Raatstede en Hugo-Waard. 
,,Ouderenzorg is erg afwisselend en betekenisvol, maar ook moeilijk en tijdsintensief als een patiënt instabiel 
wordt. Dan is ouderenzorg echt ingewikkeld. Regelmatig zie ik dat ouderenzorg de gemiddelde huisartsenzorg 
overstijgt. Soms vraag ik me af waar de grens tussen huisartsenzorg en specialistische zorg ligt”, voegt Mens 
eraan toe. 
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Vervolg praat vandaag over de ouderenzorg van morgen

‘Over morgen’-bankje 
Het ‘Over morgen’-bankje staat bij woonzorgcentrum De Raatstede van Pieter Raat en is onderdeel van een pu-
bliekscampagne van branchevereniging Actiz. ,,Hoe zie jij de weg naar ouder worden? Is het motto van die cam-
pagne. Een ieder die wil meepraten en meedenken over de ouderenzorg van de toekomst is van harte uitgenodigd 
om plaats te nemen’’, aldus Kasten. ,,De zorg voor senioren is namelijk een zorg van ons allemaal.’’ Dit gesprek is het 
derde in een reeks gesprekken. Eerder sprak Kasten onder meer met Heerhugowaardse wethouder Annette Groot. 
Nieuwsgierig naar haar verhaal? Kijk op www.dprs.nl. Ook meepraten over de ouderenzorg van morgen? Bel of mail 
voor een afspraak met Pieter Raat, tel. 072 -576 72 00 of info@dprs.nl.

Sint en Pieten bezochten op vrij-
dag 3 december van 14.30 tot 
16.00 uur de cliënten van Basis-
zorg 1 en 2 in het restaurant van 
De Raatstede. Het werd een ge-
zellige middag met muziek en 
lekkers... In Hugo-Waard is het 
Sintfeest ook op vrijdag 3 de-
cember gevierd met een Spaans 
optreden van Fiesta España. Zo 
bracht Sinterklaas Spaanse sfe-
ren en vrolijkheid in onze woon-
zorgcentra… Deelname was uit-
sluitend mogelijk na aanmelding 
vooraf bij team Welzijn. 

Sinterklaas zorgt voor Spaanse sferen…

Kerstmaaltijden op eerste en tweede kerstdag
Ho, ho, ho… Vol verwachting kij-
ken we uit naar kerst! Het gastro-
nomie-team onder leiding van 
coach Ivar Borst kiest dit jaar 
voor een andere opzet dan voor-
gaande jaren. ,,Eerder vonden de 
kerstmaaltijden altijd plaats in 
de periode voorgaand aan kerst. 
Hoe leuk is het om op de kerstda-
gen zelf de kerstmaaltijden aan 
te bieden?! Net als vroeger, dus’’, 
aldus Ivar.

,,Het idee is om bewoners van Ba-
siszorg 1 en 2 in De Raatstede en 
van Woonwaard, Buitenplaats en 
De Stolp in Hugo-Waard op eerste 
en tweede kerstdag van 12.30 tot 
14.30 uur een meergangen kerst-
diner aan te bieden in de res-
taurants. Raatstede- bewoners 
van de afdeling Meerzorg 3 en 4 
eten in de eigen huiskamers met 

elkaar feestelijke, zelf bereid-
de kerstmaaltijden.  Bewoners 
van De Branding (Hugo-Waard) 
eten eventueel met hun intro-
ducé in de huiskamer op de af-
deling of in een andere, nog na-
der te bepalen sfeervolle ruimte 
in huis.  Cliënten kunnen zich 
met maximaal één introducé 
voor woensdag 22 december om  
12.00 uur aanmelden  in het res-
taurant van De Raatstede of Hu-
go-Waard. Deelname kost € 22,50 
per persoon op eerste kerstdag, 
€ 19,50 voor een kerstdiner op 
tweede kerstdag.’’ Introducés 
wordt verzocht voor deelname 
een zelftest te doen.

Voorbehoud!
Bovenstaande plannen zijn vol 
enthousiasme gemaakt, maar 
desalniettemin onder voorbe-

houd. ,,Uiteraard stemmen we 
onze plannen af op de actuele si-
tuatie en coronamaatregelen.“ 

Openingstijden feestdagen
In De Raatstede is de dagbe-
steding op tweede kerstdag en 
nieuwjaarsdag gesloten. De deel-
nemers aan de welzijnsactivi-
teiten zijn hierover via een brief 
geïnformeerd. 



8 9

Tijdens de jaarlijkse vrijwilli-
gersbijeenkomst worden ook de 
jubilarissen traditiegetrouw ge-
huldigd. ,,Dat bewaren we voor 
een later moment’’, aldus Gery 
Vermeer. ,,Bijzonder is het dat 
ook in coronatijd nieuwe vrij-
willigers zich melden. Daarbij 
worden ze aangemoedigd door 
oud-gedienden, zoals José Over-
mars’’, aldus Gery. 

Chauffeuse van rolstoelbus 
Thijs staat al 10 jaar haar man-
netje 
José Overmars (61) is chauffeuse 
bij Rolstoelbus Thijs en is heel 
enthousiast over haar vrijwil-
ligersbaan. ,,Ja, ik ben al 10 jaar 
chauffeur bij rolstoelbus Thijs. 

Ik rijd twee keer per maand voor 
onder meer de senioren die wo-
nen in appartementencomplex 
Magnolia aan de Hortensialaan, 
van en naar wijkcentrum het 
Arboretum, naar Hugo-Waard en 
Koraalrif. We maken gezellige 
ritjes in de regio. Ik ben in 2011 bij 
Pieter Raat gekomen. Eigenlijk 
wilde ik Tafeltje Dekje-maaltij-
den  rondbrengen maar er waren 
al genoeg chauffeurs. Gery ver-
telde me toen dat ze een chauf-
feur zochten voor bus Thijs. Nou, 
dat wilde ik wel proberen en tot 
nu toe gaat het naar tevreden-
heid. Het is heel leuk vrijwilli-
gerswerk en ik kan het iedereen 
aanbevelen: het geeft veel vol-
doening en je ziet dat de mensen 

genieten. De ritjes zijn echt een 
uitje. Dat ik de enige vrouw ben 
tussen mijn mannelijke colle-
ga’s, is alleen maar gezellig. Het 
is wel jammer dat de ritjes niet 
altijd doorgaan vanwege corona. 
Maar we hopen op betere tijden’’, 
aldus een enthousiaste José. 

Kent of bent u iemand die ook 
graag vrijwilligerswerk bij Pieter 
Raat wil doen? Fantastisch! Kijk 
snel voor onze vrijwilligersva-
catures op https://www.dprs.nl/
over-ons/vrijwilligers/ of neem 
contact op met coördinator Gery 
Vermeer: g.vermeer@dprs.nl of 
tel. 06- 49 31 75 77.

Vrijwilligers in het zonnetje 

Thuisondersteuning scoort 8,4 in 
tevredenheidsonderzoek 

Pieter Raat heeft een vrijwilligerspool met zo’n 220 vrijwilligers. ,,Enthousiaste mensen die regelmatig helpen bij 
bijvoorbeeld onze welzijnsactiviteiten, in onze restaurants, bij het rondbrengen van Tafeltje Dekje-maaltijden, het 
maken van een wandeling of fietstocht met onze cliënten en ze doen oneindig veel meer… Ze zijn zo belangrijk voor 
onze cliënten en medewerkers’’, aldus vrijwilligerscoördinator Gery Vermeer. ,,Daarom zetten we ze elk jaar in het 
zonnetje tijdens onze vrijwilligersbijeenkomst.’’ Het programma lag klaar, maar helaas gooide de aangescherpte 
maatregelen roet in het eten. ,,We hebben het programma omgegooid: op 14 december haalden de vrijwilligers in een 
gezellige setting, buiten bij De Raatstede hun eindejaarsgeschenk ophalen.’’

Cliënten waarderen medewerkers met een 8,7(!)
Eind september hebben interviewers van het onafhankelijk onderzoeksbureau Facit bij woonzorgcentra De 
Raatstede en Hugo-Waard willekeurig cliënten geïnterviewd en gevraagd naar hun ervaringen met de zorg- en 
dienstverlening van Pieter Raat. ,,Onze medewerkers krijgen van cliënten een 8,7. Pieter Raat als organisatie een 
8,4. Dat zijn prachtige cijfers! Een mooie opsteker voor al die hardwerkende collega’s, die dag in, dag uit zo hun 
best doen. Ondanks corona en de toenemende werkdruk. Tegelijkertijd zijn er ook verbeterpunten, die we samen 
oppakken’’, aldus bestuurssecretaris Will Molenaar.

Tijdens de cliëntenraadpleging 
van onafhankelijk onderzoeks-
bureau Facit zijn cliënten wille-
keurig benaderd op de locaties. 
,,De vragen gaan over de erva-
ringen van cliënten met onze or-
ganisatie: met de zorgverleners, 
het wonen, de activiteiten en de 
maaltijden. Aan het einde van 
het interview vraagt de intervie-
wer ook wat de cliënt eventueel 
nog wenst of wil veranderen 
aan de zorg. De antwoorden zijn 
strikt anoniem verwerkt door 
Facit, zodat de cliënten zich vrij 
voelen om hun mening te geven.’’
 
Zorgkaart Nederland
Door het beantwoorden van de 
vragen, geeft de geïnterviewde 
een waardering over Pieter Raat. 
Deze waardering wordt, uiter-
aard zonder naam van de geïn-
terviewde, doorgestuurd naar 
Patiëntenfederatie Nederland. 
Deze plaatst op zijn beurt de 
waardering op de website 
www.zorgkaartnederland.nl, de 
grootste ervaringssite voor de 
Nederlandse gezondheidszorg.

Heeft u meegewerkt aan dit on-
derzoek? Heel hartelijk dank 
voor uw medewerking! 

Thuisondersteuning is een be-
langrijke dienstverlening van 
Pieter Raat, zowel aan cliënten 
in woonzorgcentra De Raatste-
de en Hugo-Waard, als voor se-
nioren die zelfstandig wonen 
in de wijk. In dit laatste geval 
vaak vergoed door de gemeente 
(WMO). ,,Een helpende hand bij 
een schoon en opgeruimd huis, 
zorgt er mede voor dat senioren 
langer zelfstandig kunnen blij-
ven wonen. Bovendien geeft ie-
mand die elke week bij je thuis 
komt ook gezelligheid. Veel van 
onze thuiszorgmedewerkers 

werken al langere tijd bij dezelf-
de cliënten’’, stelt Rita Jobben, 
manager Extramurale zorg en 
welzijn. In september jaar is een 
klanttevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd onder thuisonder-
steuningsclïenten. ,,Zo willen 
we nagaan hoe onze dienstver-
lening wordt ervaren en waar
                                              lees verder op pagina 9   

Vervolg thuisondersteuning scoort 8,4 in 
tevredenheidsonderzoek 

eventueel verbeterpunten lig-
gen’’, aldus Rita Jobben.                                                        

In totaal zijn 88 cliënten bena-
derd, waarvan er zestig hebben 
meegewerkt aan de telefonische 
enquête. ,,Gemiddeld krijgen cli-
enten 2,5 tot drie jaar thuisonder-
steuning van ons, met enkele uit-
schieters naar acht of tien jaar.’’ 
Er zijn lovende woorden voor de 
medewerkers. ,,Ze zijn aardig en 

behulpzaam en ze maken schoon 
wat is afgesproken. En vaak doen 
ze meer dan dat’’, somt Jobben op.

Verbeterpunten & rapportcijfer
De respondenten is ook gevraagd 
naar eventuele verbeterpunten 
en een rapportcijfer. ,,Ja, verbe-
terpunten zijn er ook. Met name 
de afspraken over vervanging 
tijdens vakanties kunnen duide-
lijker. Dat gaan we voor de zomer 
van 2022 dus verbeteren.’’ Tot slot 
is de cliënten gevraagd om de 
thuisondersteuning van Pieter 

Raat een rapportcijfer te geven. 
,,De geïnterviewden waarderen 
onze dienstverlening met een 8,4! 
Een prachtig resultaat, een reden 
om trots te zijn. Een dikke pluim 
voor alle thuisondersteuners!’’, al-
dus Jobben.
 
Meer weten over thuisondersteu-
ning? Kijk op www.dprs.nl/thuis-
zorg/huishoudelijke-zorg  
Of bel met het Cliënten Service 
Bureau: 072 – 57 67 276.
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Mevrouw Hart krijgt tatoeage 

Muziek van André Rieu voor senioren 

Gouden Dagen trakteert op kerst-doeboekje & 
oliebollenvouchers 

Op je oude dag nog een ta-
toeage laten zetten?  
Mevrouw Hart, bewoonster van 
woonzorgcentrum Hugo-Waard, 
deed het gewoon! Bijna tachtig 
is deze geboren Amsterdamse, 
maar dat weerhield haar er niet 
van op 30 november haar huid 

met inkt te laten versieren. Met 
een bescheiden formaat hartje 
op haar bovenarm wilde ze haar 
tien jaar geleden overleden echt-
genoot Jan eren. Trots rolt ze 
haar T-shirt op om het symboli-
sche kunstwerkje te laten zien. 
,,Het deed geen pijn hoor, ik voel-
de er niks van. Voor ik er erg in 
had, was het al gebeurd!”

Met het zetten van de tatoea-
ge ging een wens van mevrouw 
Hart in vervulling. Al begon het 
als een geintje, vertelt de goed-
lachse bewoonster van woon-
zorgcentrum Hugo-Waard. ,,Wij 
hebben hier in het gebouw een 

wensboom staan van Gouden 
Dagen Heerhugowaard. Afge-
lopen zomer dacht ik: laat ik 
eens wat verzinnen. Het kwam 
zomaar in me op: de naam van 
mijn overleden echtgenoot, in 
een hartje, want wij heten Hart. 
Ik kan dat best opschrijven, want 
zo’n verzoek wordt toch niet in-
gewilligd, dacht ik.” Maar niets 
bleek minder waar. ,,Wij vonden 
het zo’n originele wens dat we er 
werk van hebben gemaakt”, ver-
telt Nel Nooter namens Gouden 
Dagen Heerhugowaard. ,,Ik ken 
mevrouw Hart en dit past heel 
goed bij haar.”  

Kunstgroep brengt bezoek aan museum Alkmaar 
De kunstgroep, een groep crea-
tieve bewoners, uit woonzorg-
centrum Hugo-Waard heeft op 
22 september met Gouden Dagen 
Heerhugowaard de expositie Het 
ruige landschap in het Stedelijk 
Museum in Alkmaar bezocht. 

De leden van de kunstgroep ko-
men wekelijks samen om te 
schilderen, beeldhouwen en 
meer. Begin dit jaar exposeer-
den ze hun eigen werk in Hu-
go-Waard. Bijzonder is dat alle 
kunstenaars een halfzijdige 
verlamming hebben. De groep 
wilde heel graag samen naar 
het Stedelijk Museum. Het werd 
een compleet dagje uit, inclusief 
vervoer naar Alkmaar. Geregeld 
door Gouden Dagen Heerhugo-
waard. 

,,We kregen een uitgebreide rond-
leiding en hebben genoten van 
de expositie van de 400 jaar gele-
den in Alkmaar geboren schilder 
Allart van Everdingen. Door de 
rondleiding kijk ik nu weer an-
ders naar kunst en ook naar m’n 
eigen werk. Ja, het uitje was heel 
geslaagd. We zijn van plan om de 
volgende tentoonstelling 

met Van Gogh ook samen te 
bezoeken’’, aldus Leny na-
mens de kunstgroepleden.  

EFK Interim-management en 
advies uit Alkmaar heeft het mu-
seumbezoek financieel mogelijk 
gemaakt dankzij een gulle gift. 
De expositie Het ruige landschap 
is nog tot 16 januari 2022 te zien.      

Donderdag 09 december nam 
d.j. Femmy hem in ontvangst: 
de luxe CD/ DVD-editie van  
André Rieu. Een cadeautje van 
Gouden Dagen Heerhugowaard. 
‘Jolly Holiday’ staat boordevol 
sfeervolle muziek en prachtige 
beelden.  Een muzikaal feestje 
om te delen met velen!  Femmy 
organiseert elke week een mu-
ziekbijeenkomst voor bewoners 
in Hugo-Waard. ,,Logisch dus dat 
zij ‘m in ontvangst neemt’’, aldus 
Frits Weel. 

,,Hoe heerlijk om even op te gaan 
in de muziek… Muziek verbindt, 
roept soms herinneringen op 
en maakt blij… Dat fijne gevoel 
en gouden geluksmoment wen-
sen we u en onze senioren toe’’, 
aldus Weel. Ook Forum II van  
Viva zorggroep, de bewoners van 

Zuyderwaert, van  woonzorgcen-
trum  De Raatstede en wijkcen-
trum ’t Arboretum kregen de CD/

DVD van André Rieu cadeau van 
Gouden Dagen Heerhugowaard.   

 
,,Wat een geweldig initiatief dit 
Gouden Dagen-kerstboekje. Dat 
het boekje zijn weg maar mag 
vinden naar heel veel senioren 
in Heerhugowaard en veel men-
sen blij maakt’’, aldus rolstoelbus 
Thijs-voorzitter Theo Kaarse-
maker. Donderdag 09 december 
vond de officiële overhandiging 
van het Gouden Dagen kerst-doe-
boekje en een oliebollenvoucher 
plaats bij De Raatstede. Kaarse-
maker kreeg het boekje en de 

voucher uit handen van Gouden 
Dagen- voorzitter Frits Weel en 
bestuurder Gabriele Kasten. 

Naast puzzels, spelletjes en een 
kerstkwis staan er in het doeboek 
ook enkele smakelijke recepten 
voor kersthapjes, creatieve tips 
voor het versieren van een kaars 
en nog heel veel meer…  ,,Straks 
maken onze senioren wellicht 
goede sier met een zelfvormge-
geven reliëfkaars?! Laat dit boek-
je een lichtpuntje zijn voor seni-
oren in Heerhugowaard.’’ 

Na de overhandiging van het 
eerste exemplaar is het Gouden 
Dagen kerst-doeboekje met olie-
bollenvoucher verspreid onder 
senioren in de verschillende 
woonzorgcentra van Pieter Raat, 
bij de aanleunwoningen, Forum 
II en onder senioren in de wijk. 
Ook bewoners van de aanleun-
woningen, Magnolia, senioren 

in De Noord en anderen ontvin-
gen het boekje uit handen van 
een welzijns-, of thuiszorgme-
dewerker of van een van de vrij-
willigers. ,,Logistiek best wel een 
klus, maar fijn dat we Heerhug-
owaardse senioren blij kunnen 
maken’’

Oliebollenvoucher
Vorig jaar ontvingen veel seni-
oren ook een oliebollenvoucher 
van Gouden Dagen Heerhugo-
waard. ,,De senioren kunnen de 
bon tussen 7 en 24 december 
verzilveren bij kramen op het 
Berkheideplein,  J.J.P. Oudweg, 
Raadhuisplein en het Stadsplein. 
Op deze manier stimuleren we 
senioren om erop uit te gaan, een 
frisse neus en een oliebol te ha-
len. Genieten van de buitenlucht 
en de kerstversiering die deze 
donkere dagen zo mooi verlicht”, 
aldus Frits Weel.

Lees verder op www.dprs.nl/mevrouw-hart-krijgt-tatoeage-van-gouden-dagen

Enkele bewoners en kunstgroep-leden van Hugo-Waard bezoeken de replica van de 
Nachtwacht in De Raatstede
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Samen zorgen wij voor senioren

Schoonheidsspecialiste in huis 

Inloggen cliëntenportaal via snelle homepage-
button 

Vanaf donderdag 9 december 
kunnen cliënten uit De Raat-
stede voor een schoonheidsbe-
handeling terecht bij schoon-
heidsspecialiste Gea de Haan in 
de kapsalon van De Raatstede. 
Gea heeft sinds 1993 haar eigen 
schoonheidssalon. ,,Vanwege 
corona moest ik de deuren van 
mijn salon twee keer sluiten. 
Sinds februari vorig jaar ben ik 
bij Pieter Raat aan de slag ge-
gaan in een zogenoemde co-
ronabaan als welzijnassistent. Ik 
heb veel geleerd en hielp onder 
meer tijdens de welzijnsactivi-
teiten. Ook de beautymiddagen 
deed ik met veel plezier. Dat ik 

nu m’n eigen salon mag starten 
in De Raatstede vind ik heel fijn. 
Voor bewoners van De Raatstede 
ga ik een speciale beautybehan-
deling ontwikkelen.’’  

De schoonheidssalon van Gea 
is elke dinsdag- en donder-
dagmiddag open. In de toe-
komst wordt het aantal uren 
wellicht uitgebreid. Meer we-
ten of een afspraak maken? Bel 
met 06 – 21 85 69 10 of kijk op  
www.skin-perfect.nl 

Misschien is het u al opgevallen: inloggen op het cliëntenverwantenportaal kan via een nieuwe button rechts-
boven in de rode balk op de homepage van www.dprs.nl. Met een muisklik kunt u inloggen. Ook op uw mobiele 
telefoon vindt u de inlogbutton in de rode balk. Als u vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord intoetst, 
kunt u bij de gegevens in het cliëntenportaal.


