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We zaten in het voorjaar van 2020 midden in de flow van 
het leefplezierplan. Het was zo mooi en zo positief, iedereen 
was enthousiast. Dit magazine, met daarin allerlei mooie 
voorbeelden van leefplezier, was bijna klaar. Op 25 maart zou 
minister Hugo de Jonge bij ons langskomen en het eerste 
exemplaar in ontvangst nemen.
 

En opeens stond de wereld op zijn kop. Corona in Nederland 
en corona binnen Den Es. We moesten de maatregelen en 
protocollen van het RIVM volgen en alles waar leefplezier voor 
staat verdween naar de achtergrond. Familieleden mochten niet 
naar binnen en bewoners mochten niet meer naar buiten. Dit 
gold voor bewoners van beide locaties, er werd voor en over 
hen beslist, zij hadden zelf geen stem meer. 
 

In maart en april hebben we er alles aan gedaan om corona 
weer uit het huis te krijgen. Toentertijd nog met beperkt aantal 
beschermingsmiddelen en zonder dat we uitgebreid konden 
testen. 
Een ‘hell of a job’ voor artsen om op basis van klinisch beeld 
te bepalen of een bewoner corona had. Medewerkers die in 
beschermende kleding onherkenbaar werden voor bewoners en 
met heel hun hart de zieke bewoners verzorgden. Teammanagers 
die weekenden en avonden werkten om er te zijn voor 
medewerkers. Behandelaren die meehielpen in de zorg. Zoveel 
voorbeelden van de enorme veerkracht, flexibiliteit en inzet van 
medewerkers. Iedereen gaf zich voor de volle 100% om bewoners 
te verzorgen en corona uit huis te krijgen. Tegelijkertijd hebben 
we ons voorbereid op een donker scenario voor het geval nog 
meer medewerkers ziek zouden worden. Gelukkig konden we 
dat scenario in de kast laten.
Zelfs in deze heftige tijd heeft men op de meeste woningen oog 
kunnen hebben voor kleine genietmomentjes voor bewoners. 
Toch een beetje leefplezier al was het niet in de mate waarop wij 
het bewoners gunnen. Bewust schrijf ik ‘de meeste woningen’ 
want voor de woningen waar corona hard heeft toegeslagen en 
in het cohort is het woord leefplezier niet gepast.  
  

In de zomer hebben we feedback ontvangen van medewerkers 
van Den Es en daar ben ik hen heel dankbaar voor, want op 
het moment dat ik dit schrijf hebben we net een ernstige 
uitbraak achter de rug in De Bettekamp. De Bettekamp, het 
woonzorgcentrum dat door middel van een gang is verbonden 
aan Den Es.
Gedurende de uitbraak in De Bettekamp zijn we anders gaan 
communiceren met medewerkers, zijn we flexibeler omgegaan 
met verplaatsen van bewoners en hebben overleden bewoners 

via de voordeur het huis verlaten. Het lijkt zo logisch maar in 
de eerste golf zijn, met de beste bedoelingen, andere keuzes 
gemaakt. En gelukkig is in deze tweede golf een familielid 
welkom bij zieke en niet-zieke bewoners.
 

De afgelopen 11 maanden is onze bewoners veel ontzegd. 
We hebben hen willen beschermen tegen corona. Ondanks 
alle maatregelen en onze inzet zijn mensen ziek geworden en 
overleden. Het doet ontzettend zeer dat onze bewoners en 
hun familie zoveel is ontzegd en dat bewoners zijn overleden. 
En voor wat betreft onze medewerkers en alle medewerkers in 
de zorg geldt: geen applaus is lang en hard genoeg om hen te 
bedanken. Een diepe buiging voor hen allemaal!

In het najaar van 2020 hebben we besloten om het magazine 
Leefplezier aan te vullen met ervaringen die zijn opgedaan in de 
corona-periode. In dit deel van het magazine leest u de verhalen 
van de coronaperiode. We zijn blij dat onze nieuwe bestuurder 
Mieke Zemmelink een bijdrage heeft willen leveren aan ons 
magazine. Samen met haar gaan we leefplezier verspreiden 
binnen Azora, want het is ons zo mogelijk nog duidelijker 
geworden hoe belangrijk leefplezier is en dat gunnen we alle 
bewoners van Azora!

Mariët Tonen,
Regiomanager
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Heel spannend

“Toen op Akkerweg 6 corona was 
geconstateerd liepen we allemaal 
met zo’n naar onderbuikgevoel. We 
stelden niet de vraag of corona bij ons 
zou komen maar wanneer het bij ons 
zou komen. Op het moment dat dan 
daadwerkelijk iemand klachten krijgt, 
zak je door de grond. Dat gevoel was zo 
heftig, dat vergeet je nooit meer.”
Heleen zag een bewoner ‘s middags 
zieker worden en heeft de arts gevraagd 
langs te komen. Jesse had late dienst en 
was erbij dat de arts het vermoeden 
van corona uitsprak. Binnen het uur 
waren er beschermende persoonlijke 
middelen en moest de bewoner worden 
overgeplaatst naar de cohortwoning. 
“We vonden het verschrikkelijk. Wij 
kennen onze mensen zo goed, we 
kennen al hun mimiek, bewegingen, noem maar op. En nu 
moesten we de laatste zorg over laten aan anderen. Aan hele 
fijne collega’s, dat zeker... maar zij kennen onze bewoner niet 
zoals wij hem kennen.” Later werd een echtpaar gescheiden, 
wat gaf dat een verdriet. Familie stond emotioneel buiten bij 
het raam, het echtpaar was in tranen. Heleen heeft geprobeerd 
hen te troosten, heeft echtgenote zelfs vastgepakt om troost 
te bieden...”De anderhalve meter is in de zorg praktisch maar 
zeker emotioneel niet te doen. Op zo’n moment vergeet je 
het feit dat je zelf ziek kunt worden. We moesten iets doen. 
Gelukkig hadden we wel de beschermende kleding, maar toch. 
Aan de ene kant zagen we het intense verdriet, aan de andere 
kant moet je voor de andere bewoners proberen de dag zo 
normaal en vooral zo fijn mogelijk te laten verlopen. Je wilt hen 
niet belasten met de angst en het verdriet van anderen. Er is 
gewoon Koningsdag gevierd en er zijn gezellige alternatieve 
contactmomentjes geregeld met familie. Raambezoek, 
terrasbezoek, bellen, beeldbellen, noem maar op. Omdat de 
cohortwoning snel volledig bezet was, werden wij ook even 
cohortwoning. Toen op Akkerweg 6 weer plaats was, moesten 
‘onze’ mensen alsnog weg. Dat heeft ons echt wat gedaan. Dat 
vonden we heel moeilijk.
We hebben enorm ons best gedaan om contact met de familie 
te onderhouden. Daar keken zij ook echt naar uit. Familie heeft 

andersom intens met ons mee geleefd. Eigenlijk zijn we ook 
gewoon allemaal familie. Dat gevoel is heel sterk. Bewoners, 
familie, wij. We zijn enorm met elkaar verweven, altijd al, nu 
werd het nog intenser. Familie heeft enorm hun best gedaan om 
bewoners en ons een hart onder de riem te steken ondanks hun 
eigen verdriet. Dat was overweldigend. 

Het proberen bij te houden van de voortdurend veranderende 
protocollen, het dagen alleen op een groep staan zonder te 
kunnen sparren met collega’s, je gedachten die overuren 
draaien, thuis met je werk bezig zijn, op je werk met thuis bezig 
zijn, het was allemaal heel heftig. 
Voor nu zijn we dan ook opgelucht; we kunnen de bewoners 
weer de normale aandacht geven, familie is weer welkom. We 
ontmoeten onze collega’s weer. We zijn nog lang niet van alle 
maatregelen af maar voor nu waarderen we dat wat wel weer 
mogelijk is.”

Jesse Vels,
Verzorgende IG

Heleen Betting,
Verzorgende IG

&Jesse 
Vels

Heleen 
Betting

Al tijdens mijn sollicitatieprocedure werd er volop gesproken 
over het leefplezierplan. Gevraagd werd of ik het kende. Ik 
moest eerlijk bekennen dat ik niet wist wat het was. Vervolgens 
vertelden de regiomanagers hierover. Aan de fonkelende ogen 
kon ik zien dat het iets heel bijzonders moest zijn. Mariët Tonen 
heeft me er na mijn aanstelling meteen meer over verteld. Ik 
kan me helemaal vinden in het uitgangspunt dat je niet moet 
kijken naar wat mensen niet kunnen, maar naar wat mensen wel 
kunnen. Ook is het een gegeven dat als je andere mensen fijne 
momenten kan bezorgen, je zelf daar ook veel plezier aan beleeft. 
Hoe je het echter binnen het werk kunt toepassen, is altijd nog 
wel weer een uitdaging. De druk van elke dag ligt op de loer. 
Het is fijn te horen dat het leefplezierplan hier echt middelen 
voor heeft aangereikt. In dit magazine laten zorgmedewerkers 
met heel veel mooie voorbeelden zien hoe het gedachtengoed 

van het leefplezierplan in de praktijk kan worden gebracht. Heel 
bijzonder vind ik het hoe jullie dit ook nog eens zoveel mogelijk 
hebben toegepast tijdens de coronatijd. Ik was echt wel even 
stil na het lezen van deze verhalen. Jullie laten hier heel goed 
zien hoe kleine gebaren heel groots kunnen zijn. 

Ik ben bij Azora begonnen op het moment dat de tweede golf 
gaande was. Er is veel geleerd vanuit de eerste golf en ik merk 
dat er bij Azora echt gedacht wordt in mogelijkheden en niet 
in onmogelijkheden. Ik kan niet wachten tot het moment dat 
ik meer op de locaties kan zijn en persoonlijk de verhalen kan 
horen. Dat geeft mij veel energie en werkplezier!

Mieke Zemmelink,
Bestuurder

”

Ik merk dat er bij Azora 
echt gedacht wordt in 
mogelijkheden en niet 
onmogelijkheden

“

Mieke
Zemmelink
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Gwendolien 
gravenFemke 

van steijn

Femke, fysiotherapeut Den Es, blikt terug 
op de lockdown tijdens de eerste golf. 
Door het op slot gaan van de deuren 
vervielen ineens ook van het een op het 
andere moment de werkzaamheden die 
normaal gesproken door vrijwilligers 
werden gedaan. De kippen in de 
binnentuin moesten eten en de ren moest 
schoongemaakt worden. Dit heeft Femke 
op zich genomen. Iedereen keek over de 
grenzen van het eigen vakgebied, alle 
zeilen moesten worden bijgezet. Maar het 
verzorgen van de kippen was natuurlijk 
niet haar hoofdtaak. 
 

Femke heeft zich hard gemaakt voor het 
mobiel houden van de bewoners. Maar ook 
voor het mogelijk maken van activiteiten 
voor mensen die dit vanwege onrust heel 
hard nodig hadden. Dat moest allemaal 
binnen de grenzen van Den Es. Zij bracht 
fitnessapparatuur naar de woningen, zodat 
mensen daar konden bewegen. Maar zij 
zorgde er ook voor dat de binnentuinen 
weer toegankelijk werden, zonder dat 
er teveel mensen elkaar ontmoetten. 
Wandelen, fietsen, hardlopen, het mogelijk maken van dit soort zaken deed er toe. 
Zo vertelt ze dat ze echt voldoening kreeg van het zien van een bewoner die met zijn ziel onder de arm op een woning liep, op de 
duofiets tijdens een rondje op de parkeerplaats weer begon te fluiten. 
Ook kreeg ze voldoening van een rondje hardlopen op een parkeerplaats met een bewoner, omdat deze de ontlading echt even nodig 
had. En fysiotherapeutische aanwijzingen geven via het raam op De Bettekamp om een bewoner weer even verder op weg te helpen. 
“Er waren zoveel beperkingen, maar daarbinnen hebben we met zijn allen echt geprobeerd er uit te halen wat er in zat. Het leefplezier 
van de bewoners heeft bij iedereen altijd voorop gestaan, ook toen het verre van vanzelfsprekend was.” 

Femke van Steijn, 
Fysiotherapeut

Het heeft er echt ingehakt
“In het voorjaar was er nog zo weinig bekend over corona, het 
heeft er bij ons allemaal enorm ingehakt. Het was onbekend, 
het was ernstig en het overkwam ons op Den Es. Aan corona 
op zich is niets positiefs te melden, maar wel over hoe wij dit 
op Den Es allemaal in zo’n bijzondere saamhorigheid hebben 
kunnen opvangen”. Gwendolien, teammanager, voelt nog de 
verlatenheid in het anders zo bruisende Den Es. Het huis leek 
wel leeg. Er was zelfs geen bezoek en dat heeft haar misschien 
wel het ergst aangegrepen.
“De teams hebben achter de deuren enorm veel op moeten 
lossen. Ze waren verzorgenden, maar droegen daarnaast ook 
de pet van familie, vrijwilligers, restaurantmedewerkers en noem 
maar op. Wat hebben zij ongelooflijk veel creativiteit laten 
zien en wat hebben ze alles in goede banen weten te leiden”. 
Gwendolien benadrukt hoeveel respect zij voor hen heeft. 
Er is het uiterste van de zorgmedewerkers gevraagd en toch 
bleken zij in staat aan hun toevertrouwde bewoners de warme 
zorg te blijven bieden die, juist nu, zo keihard nodig was. Waar 
zorgmedewerkers achter de deuren van de woningen deden wat 
ze konden, zag ze teammanagers die bij wijze van spreken 24/7 
beschikbaar waren voor vragen van hun teams en familie. 

De bereidheid hulp te bieden van medewerkers buiten de zorg 
was zeer welkom. Alle hand- en spandiensten die noodzakelijk 
waren, gebeurden in no-time.
Dat uit het oog zeker niet uit het hart betekende, heeft het dorp 
laten zien. Wat was dat een warme deken. Bloemen, gebak en 
zelfs hele concerten werden er gegeven in de tuinen! Familie 
kwam op raam- of terrasbezoek. Er werd van alles geregeld om te 
kunnen beeldbellen met familie. In alles werd duidelijk dat men 
van ‘buiten’ enorm hun best deed te laten merken dat ze Den Es 
ondersteunde in deze moeilijke tijd. Inmiddels is de tweede golf 
er. Gwendolien vindt het fijn dat familie nu wel welkom is. We 
hebben gelukkig nu al veel meer kennis over het virus dan in 
het voorjaar. Dat geeft wat meer vertrouwen mocht het Den Es 
nogmaals treffen al houden we onze ‘fingers crossed’ dat het nu 
goed blijft gaan. 
“We hopen dat 2021 het jaar van het leefplezierplan mag 
worden. Zonder de beperkingen als gevolg van corona 
samenwerken aan iets waar we met zijn allen zo blij van worden, 
daar kijk ik zo naar uit!”; aldus Gwendolien.

Gwendolien Graven, 
Teammanager

....en ineens was ik 

verantwoordelijk 

voor het kippenhok
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Marga 
Dekkers Pim

duenk

Marga Dekkers is zorgmedewerker op Bospad 1. Het heeft haar 
aangegrepen, die eerste golf. “We zaten allemaal in een soort 
coronabubbel, niemand kon er uit, er was geen ontsnappen aan. 
Bij ons waren veel collega’s ziek. De deuren naar onze buren 
waren gesloten. We hebben heel veel gewerkt met mensen die 
overal en nergens uit de Azora-gelederen kwamen. Wat waren 
wij dankbaar voor hun hulp! Personeel van de dagbehandeling, 
Pim de praktijkopleider, anderen die bijsprongen, echt heel 
fijn. Maar wat heb ik mijn directe collega’s ook gemist. Om niet 
meteen te kunnen sparren met iemand die onze bewoners bijna 
net zo goed kent als zijn eigen broekzak, was in deze situatie 
een groot gemis. Wat heel waardevol bleek was de korte lijn 
tussen de cohortwoning en ons. Vier van onze bewoners bleken 
corona te hebben. Drie ervan verhuisden naar de cohortwoning. 
Een bewoner bleef en is verzorgd door ons team. Er werd 
regelmatig gebeld vanuit de cohortwoning om advies te vragen 
bij bepaald gedrag. Het was fijn om op afstand toch iets te 
kunnen betekenen voor onze mensen”.
Marga vond het heel erg dat zij dat laatste stukje zorg niet 
meer mochten doen. Net dat stukje wat er alles toe doet. Er 

zijn voor de bewoners en hun familie, hen kunnen begeleiden 
in het intieme proces van afscheid nemen. Dat moet eigenlijk 
gebeuren door de zorgmedewerker die hen zo goed kent. En 
dat kon niet. Dat heeft Marga geraakt. 
“Voor de vijf bewoners bij ons op de woning, hebben we 
geprobeerd het zo fijn mogelijk te maken. Contact met 
familieleden onderhielden we door filmpjes en foto’s te sturen. 
Beeldbellen was mogelijk, maar dat was voor onze bewoners ook 
vreemd”. Een jongere bewoner op de woning heeft veel gefietst 
op de, door Marga meegebrachte, hometrainer.  Daarnaast 
is deze bewoner regelmatig met een medewerker van Azora 
gaan wandelen. Dit maakte het gemis van het wegvallen van 
zijn uitgebreide sociale netwerk net iets beter te dragen. “We 
waren steeds op zoek naar wat nog wel kon. Dat wat nog wel 
kon, maakten we mogelijk. En dan merk je dat je samen hele 
mooie momenten beleefd, ondanks de bizarre tijd. Dat maakte 
me heel blij. We hebben het samen gedaan, de contacten met 
andere woningen, andere medewerkers, andere betrokkenen 
zijn versterkt. Die band is blijvend”.

Marga Dekkers,
Verzorgende IG

En hoe!
Pim heeft tijdens de eerste coronagolf gehoor gegeven aan 
de oproep: “Als het kan, werk thuis”. Voor slechts twee weken. 
Toen werd hem gevraagd mee te draaien in de zorg vanwege 
zijn zorgachtergrond. Ondersteuning in welke vorm dan ook 
was zo enorm welkom in die periode. Pim werd ingezet op 
Bospad 1 en 2. Al heel snel kwam er inzet van onder andere 
studenten, die hun stage in het buitenland abrupt moesten 
afbreken ten gevolge van de pandemie. De werkzaamheden van 
Pim verschoven. Hij ving deze studenten op, probeerde hen 
zoveel mogelijk individuele begeleiding te geven gedurende 
deze heftige periode. 

Pim had Jos, bewoner van Bospad 1, leren kennen in de paar 
weken dat hij er werkte. Jos is een jonge man met een dijk van 
een conditie. Hij was gewend om bijna dagelijks een intensieve 
sportactiviteit te verrichten: fietsen, hardlopen, wandelen, 
fitness. Zijn lijf verkeert in een uitmuntende conditie. Beweging 

heeft Jos keihard nodig om met zijn dementie om te gaan. Dit 
alles viel letterlijk van de een op de andere dag weg. En dat 
naast het feit dat hij zijn familie en vrienden niet meer kon zien. 
Dat was verschrikkelijk voor hem. Alle betrokkenen zagen dat. 
Om Jos toch iets te kunnen bieden is Pim gevraagd dagelijks 
een wandeling met Jos te maken. En dat heeft hij geweten. “En 
hoe!” lacht Pim. Pim heeft namelijk ook een prima conditie, 
maar wandelen met Jos is wel ‘effe’ van een andere orde. Twee 
keer per dag een uur zou Pim bijna een ontsteking aan zijn 
scheenbeen opleveren, maar wat hebben zij samen genoten. 
Jos genoot. Hij was buiten, kon zijn energie kwijt. Pim genoot. 
Hij kon iemand blij maken en dat doet ook iets met jezelf. We 
hebben het al vaker gehoord maar ‘leefplezier is werkplezier’ 
ook in tijden dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. 

Pim Duenk, 
Praktijkopleider

Corona, ineens was het een compleet andere wereld
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Zo heftig....
 

Onze drie psychologen hebben de lockdown-periode op Den 
Es als zeer intens en heftig ervaren. Zien dat je zorgcollega’s 
worstelen met onmacht, angst en vermoeidheid is moeilijk. 
Als psycholoog hebben zij al heel snel hun dagelijkse werk 
losgelaten en geanticipeerd op de nieuwe ‘andere’ situatie. Hun 
kantoor werd verwisseld met het kantoor tegenover Akkerweg 
6, de cohortafdeling. Ze zorgden voor een continue bezetting, 
zodat collega’s bij hun terecht konden als ze daar behoefte 
aan hadden. Het was kijken waar ze konden bijspringen. 
Beschermingsbrillen poetsen, kweekjes naar het ziekenhuis 
brengen, wandelen met een mevrouw door het circuit omdat 
ze dat echt even nodig had... Het was helemaal niet raar om te 
doen. Iedereen op Den Es keek over de grenzen van hun eigen 
vakgebied. 
Er was zo’n onbeschrijfelijk gevoel van verbondenheid, zo intens. 
Dat voelen ze nu nog. Den Es werd hun dagelijkse wereld, een 
werkdag afsluiten kon bijna niet. Wat er op Den Es gebeurde 

was voor anderen niet te bevatten. Meerdere medewerkers 
(inclusief zijzelf), merkten dat de balans tussen werk en thuis 
scheef liep. Thuis was je nodig, daar was bezorgdheid en angst, 
maar op het werk ook, want daar konden collega’s niet zonder 
je. Hierover spraken ze met elkaar. Dat maakt die verbondenheid 
waarschijnlijk ook tot wat het -nu nog- is. 
De psychologen waren daarnaast soms de poort tussen familie 
en Den Es. Familie was over het algemeen zo warm en begripvol. 
Men kreeg op Den Es complimenten van ‘buitengesloten’ 
familie over de wijze waarop er gecommuniceerd werd en 
hoe de zorg toch zorgde voor waardevolle, individuele 
contactmomenten, elke dag weer. Daarbij zorgden zij ervoor 
dat familie foto’s en filmpjes ontvingen van hun naaste, ondanks 
alle stress. Dat werd zeer gewaardeerd. Ondanks alles is er 
oog gebleven voor het leefplezier van onze bewoners en dat 
is bewonderenswaardig! Voor onze psychologen was dat de zon 
achter de wolken. Dat maakte hen trots onderdeel te zijn van 
deze teams. 

Op de foto: Tuija Uytdewilligen,
Psycholoog 

&
Marian,

Tuija  Annemieke
Omdenken

Toen alles op slot ging heeft ze de verantwoordelijkheid heel 
sterk gevoeld. Ze heeft families zien huilen, omdat ze niet meer 
naar hun geliefde mochten.  “En ik mocht wel. Ik heb echt 
last gehad van plaatsvervangende schaamte. Aan de andere 
kant betekende dat ook meteen dat wij er met zijn allen voor 
moesten gaan. ‘Gewoon’ de schouders er onder en dan lukt 
het”. Ze omschrijft het als compenseren. Wij moesten het gemis 
compenseren. Het missen van familie van hun geliefde en vice 
versa.
 

Elke werkdag als ze naar haar werk reed, dacht ze: “Ik rij naar 
mijn luxe hotel en ga mijn hotelgasten lekker verwennen. Het 
is ‘vakantie’ en bij vakantie hoort dat we nog meer tijd voor 
elkaar kunnen nemen dan gewoonlijk”. In haar achterhoofd was 
ze zich terdege bewust van het feit dat de realiteit echt heel 
anders was. Heel hard was zelfs. Maar door zo te denken kon 
ze er heel ontspannen zijn voor haar bewoners. Zij moesten het 
hoe dan ook fijn hebben. Door zo te denken hebben ze hele 
mooie dingen zien gebeuren. Als voorbeeld noemt ze dat ze 
bij iemand op een avond gewoon een flesje bier 0.0% heeft 
neergezet. Niet in een glas dus. Deze bewoner moet normaliter 
geholpen worden met eten en drinken maar hij zag dat flesje en 
reageerde! Hij pakte het en probeerde het zo aan zijn mond te 
zetten. Met wat hulp heeft hij heerlijk van zijn pilsje genoten. 
Maar ook het verzorgen van iemand. Verzorgen is eigenlijk kijken 
met gevoel. Wat gebeurt er, wat zie ik? Komt er reactie, komt er 
oogcontact, misschien zelfs een glimlach? Dat soort momentjes 

mogen zien en ervan genieten... samen met de bewoner. Dat is 
wat we altijd proberen, maar we hadden nu veel meer tijd om 
zo te werken. Bewust zijn van het feit dat je familie betrekt bij 
dagelijkse zaken. Soms kende familie ons niet eens goed. Dan 
zette we de bewoner bewust op de foto met een van ons. Dan 
leerde familie in ieder geval onze gezichten kennen. 
Theresa’s “manier van omdenken” heeft voor haar heel goed 
gewerkt. Het heeft gemaakt dat ze zich kon blijven richten op 
de mooie dingen.

Theresa Verberk,
Verzorgende IG

Theresa 
Verberk
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Dit is zo niet Den Es
Corona is voor ons heel heftig geweest. Zowel op mijn 
werk als privé. Bijzonder moeilijk was dat die twee enorm 
verweven waren met elkaar. Wilma’s schoonmoeder overleed 
tijdens de eerste golf aan corona op Akkerweg 6. Zijzelf 
werkt op Bospad 6.

Je hoorde dat corona heeft weten binnen te dringen in het 
veilige warme Den Es. En dan hoor je dat het op de woning 
is waar Marietje woont en dan hoop je nog dat het aan haar 
voorbij gaat. Maar nee, onze angst werd waarheid. Marietje 
kreeg corona. En de landelijke coronaregels stonden niet 
toe dat we naar haar toe konden. Dat stukje kunnen we tot 
op heden geen plaatsje geven. We mochten niet lijfelijk naar 
haar toe. Stel je eens voor, je werkt er zelf, je ziet de deur 
waarachter ze ligt en toch zijn die deuren naar haar toe 
hermetisch afgesloten. Vanuit mijn rol als zorgmedewerker 
begreep ik het, maar vanuit mijn rol als familie vond ik het 
heel moeilijk. Onmenselijk eigenlijk. We werden op Den Es 
eigenlijk gedwongen beslissingen te nemen die we nooit 
hebben willen nemen. Het buitensluiten van familie, dat 
staat zo dwars op waar wij voor staan. De laatste woorden 
die we van haar hoorden via de telefoon waren: “Ik begriep 
‘t ook niet, ik heb ‘t zo niet besteld”.

Haar kinderen hebben nog anderhalve dag bij haar 
mogen waken, gelukkig. Wel volledig in persoonlijke 
beschermingsmiddelen gehuld, maar toen was ze al zover 
weg. Dat wat je doet als het einde van een dierbare nadert 

is samen herinneringen ophalen, bij haar zijn, troosten, 
maar het heeft niet zo mogen zijn.  Ook haar de laatste zorg 
verlenen mochten we niet. Ze verdween via de achterdeur. 
Dat voelt nog steeds zo onwerkelijk en zo ontzettend niet 
Den Es. Alsof je in een slechte film belandt, maar het was 
echt.

Intussen bleef ik wel werken en daar heb ik gelukkig veel 
afleiding gehad. Thuiszitten kon ik niet. Ondanks alle 
beperkingen hebben we enorm geprobeerd het geluk 
van onze bewoners voorop te stellen. En vooral ook deze 
geluksmomenten te delen met familie. Ik wist hoe enorm 
belangrijk het voor familie is om te zien hoe het gaat met 
je partner, vader of moeder. Raambezoek, terrasbezoek, 
beeldbellen. We deden alles wat we maar enigszins konden 
realiseren. Ergens is oog hebben voor het leefplezier van 
onze bewoners nooit weggeweest. Zoeken naar mooie 
momenten binnen de opgelegde grenzen, dat is wat we 
hebben gedaan. Een voorbeeld is dat ik met een bewoner 
via beeldbellen met mijn dochter de visjes heb laten zien 
in het aquarium bij mij thuis. Een genietmomentje in 
coronatijd. Gelukkig waren die er ook.

Het is goed te weten dat er nu meer bekend is over corona 
en dat families niet meer hoeven mee te maken wat wij 
hebben meegemaakt.

Wilma Koskamp, 
Verzorgende IG

Wilma 
Koskamp
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Dorien 
Wissing

Tess en Dorien werken op Dorpsplein 1. Op hun woning werd de eerste 
bewoner ziek die corona bleek te hebben. Dat was heel heftig. Niemand 
wist nog iets en er was angst bij iedereen. Bij families, bij personeel en hun 
thuisfront. Je moest er zijn voor je bewoners en zeker voor je zieke bewoner. 
Daarover was geen twijfel. Maar tegelijkertijd was er bezorgdheid over je 
eigen gezondheid en die van je familie.
 

Ze volgden in eerste instantie strikt het protocol: persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor de deur van de kamer. Het stappenplan van 
het aan- en uittrekken hiervan werd secuur gevolgd. Vaak met zijn tweeën 
om er zeker van te zijn dat het goed ging. Het protocol bleek echter niet 
geschikt voor woningen waar mensen met dementie wonen. Binnen no-time 
waren alle persoonlijke beschermingsmiddelen door de andere bewoners 
meegenomen. Het protocol moest dus worden aangepast. De angst om 
COVID-19 mee naar huis te nemen was zo groot dat meerdere collega’s 
zich bij thuiskomst eerst buiten uitkleedden, hun kleding in een vuilniszak 
propten en meteen doorstoomden naar wasmachine en douche. De balans 
tussen thuis en werk was weg. Je nam ‘thuis’ mee naar je werk en ‘werk’ mee 
naar huis.
 

Doordat er helaas meer bewoners binnen Den Es besmet bleken, werd 
op Akkerweg een woning ingericht voor mensen met corona. Dorpsplein 
1 werd een quarantaine-woning. Mensen op de wachtlijst werden bij hen 
opgenomen, waar ze veertien dagen in quarantaine bleven. Nadien konden 
zij dan verhuizen binnen Azora of naar een andere zorginstelling. Tot drie 
keer toe is de quarantaineperiode er geweest. Stel je eens voor: drie keer 
de opnames van acht nieuwe bewoners doen; zorgen dat je zoveel mogelijk 
informatie verkreeg van een familielid dat mee naar binnen mocht. Drie 
keer zien dat dit familielid afscheid moest nemen van hun geliefde met 
de wetenschap dat ze hen daarna voorlopig niet meer ‘live’ konden zien. 
Drie keer starten met een hele nieuwe groep, die je weer heel goed moest 
leren kennen en die volledig aan jouw zorg was toevertrouwd. Letterlijk. We 
moesten het met elkaar fixen en dat betekende soms ook dat we langer 
bleven en overuren maakten. Als team moest je volledig op elkaar kunnen 
bouwen. De deuren waren op slot, hulp van buiten kon niet. Maar het is 
ons gelukt. Ons team was al hecht, maar we zijn nu nog sterker met elkaar 
verbonden. We hebben ons enorm gesteund gevoeld door de manager. Als 
we aangaven dat het niet lukte, werd er meteen gevraagd: “Wat hebben jullie 
nodig?” Waar we om vroegen werd zo goed en zo snel mogelijk gerealiseerd. 
 

Het was heftig, het was veel, maar het was ook bijzonder en warm met 
elkaar. We hebben in die tijd ook heel veel lol gehad. Er was op allerlei 
manieren contact met de familie. We fotografeerden de bewoners die ons 
hielpen met van alles en nog wat. Deze foto’s stuurden we door naar de 
familie. We kregen leuke reacties terug. “Wat mooi om te zien dat vader dit 
nu wel doet, thuis deed hij dat niet meer”. Een zwembadje in de tuin en met 
zijn allen, broekspijpen opgerold, poedelen in het koele water. Noem een 
gezelschapsspel, zeker weten dat wij het hebben gespeeld... 
Gelukkig is die periode vol angst voorbij, maar we zijn wel trots dat we dit 
hebben mogen doen.

 Tess Kolkman,  Dorien Wissing, 
 Verzorgende IG Verzorgende IG

Tess 
Kolkman&

Het was heftig, maar ook bijzonder…
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De komst en het verblijf van 
onze (schoon)ouders op Den Es
Mijn schoonvader en schoonmoeder zijn in november 2018 
op Den Es komen wonen. Er aan voorafgaand lag een proces 
van langzaam inleveren van gezondheid, zowel op lichamelijk 
als cognitief vlak. Daar waar er eerst bij met name mijn 
schoonmoeder veel verdriet was over het verhuizen naar Den 
Es, zei ze vier weken later dat ze het er erg fijn had en zich er 
thuis voelde. Zeker toen ze wist dat haar alles, haar hond Yellow, 
goed werd opgevangen bij haar zoon en schoondochter. Ze was 
enorm sociaal, had graag mensen om zich heen en was actief. Ze 
kon ook van betekenis zijn in de woning. Ze hielp met aardappels 
schillen, of met andere klusjes. Het gevoel dat zij kon bijdragen 
aan het welzijn van anderen maakte haar gelukkig. Schoonvader 
is hierin heel anders en geniet meer op de achtergrond. Hij was 
vooral blij in de nabijheid van zijn vrouw. Het echtpaar verbleef  
in eerste instantie beiden op een andere woning. Toen er een 
plekje vrij kwam op Akkerweg 3 waren ze weer samen.

En toen kwam corona en de lockdown
Het volledig sluiten van de deuren was hard voor iedereen die 
er mee te maken kreeg. Het niet meer mogen bezoeken van 
beide schoonouders was erg. Al vrij snel mochten we toch 
‘op bezoek’ komen, al was dat op het terras. Gelukkig hadden 
we een zonnig voorjaar en kon dit. Gezellig kletsen maar wel 
met de heg ertussen. Kinderen en kleinkinderen kwamen 
langs en zo genoten we toch van elkaar. IJsjes, koffie, van alles 
werd er samen genuttigd, soms zelfs met muziek erbij. Maar 
toen werd schoonvader ziek. Helaas was er tijdens de eerste 
golf nauwelijks nog kennis over corona. Schoonmoeder was 
nog goed in orde. Ze testte eerst negatief. In eerste instantie 
konden ze samen blijven, maar schoonvader moest toch 
verhuizen naar de ‘corona-woning’. Toen werd ons de keuze 
voorgelegd of onze (schoon)moeder met hem mee zou gaan. 
Een bijna onmogelijke keuze voor twee mensen die al ongeveer 
60 jaar bij elkaar hoorden. Schoonmoeder bleef op Akkerweg 
3. Een heel moeilijk besluit waar de zorg van Akkerweg 3 ons 
erg bij heeft geholpen. Onze (schoon)moeder werd echter 
ineens echt erg ziek en bij nogmaals testen bleek ook zij het 
coronavirus te hebben opgelopen. Waar schoonvader langzaam 
herstelde, werd zij heel ziek en overleed enkele dagen later. 
Gelukkig was schoonvader erbij en mochten ook de zonen er 
bij, wel helemaal in beschermende kleding. De overige familie 
kon buiten via de telefoon haar de laatste woorden influisteren. 

Te zien dat de zuster vader troostte en wij buiten stonden... 
dat was verschrikkelijk. Dit hadden we natuurlijk het liefst zelf 
gedaan. 
Twee dagen na het overlijden van schoonmoeder werd 
schoonvader tachtig. Ondanks alle verdriet hebben we zijn 
verjaardag wel gevierd. Buiten op het terras, we hebben vanaf 
de heg voor hem gezongen en aan weerszijde van die heg 
gebakjes gegeten.
De uitvaart was onwerkelijk en omgeven met allerlei regels wat 
hierin vooral niet mocht en kon. Schoonvader kon erbij zijn en 
dat was heel erg fijn, hij bleek gelukkig voldoende hersteld. Naast 
het eigen gezin konden er nog maar 18 mensen bij zijn. Heel 
moeilijk als je je bedenkt hoeveel mensen mijn schoonmoeder 
kende. Ook een koffietafel was niet mogelijk, waardoor je het 
gesprek en de een knuffel van mensen na de afscheidsdienst 
erg mist. Onze familietraditie is dat we, na een uitvaart, altijd 
met zijn allen ergens gaan eten. Mijn schoonvader wilde dat 
zo graag en gaf dit aan, maar helaas kon en mocht dat ook 
niet. Alle zalencentra en restaurants waren op dat moment in 
lockdown. Toen we hem terugbrachten naar Den Es was dat 
heel moeilijk. Hij werd heel warm opgevangen door de zorg. We 
hebben enorm veel waardering voor hen. Maar wat hadden wij 
hem graag zelf opgevangen. 
Inmiddels verkeren we in de tweede golf. We zijn enorm dankbaar 
dat we op bezoek mogen blijven komen. Schoonvader maakt 
het naar omstandigheden lichamelijk redelijk, maar het gemis 
van zijn vrouw is zeer groot en voor hem onbegrijpelijk. Wij zijn 
al het personeel heel dankbaar en kunnen wel zeggen dat de 
contacten met hen nog warmer zijn geworden dan ze al waren. 
De eerste golf ligt dan wel achter ons maar wij zijn de impact 
echt nog niet te boven. Het was erg heftig allemaal.

Astrid, schoondochter van echtpaar Wittenhorst

echtpaar 

Wittenhorst
Bizar, onwerkelijk, 
maar wel feit
Als we terugblikken denken we; wat hadden we zonder de 
ander moeten beginnen. Zo dankbaar dat we elkaar en Dara 
hadden. We verbazen ons nog dat dit heeft kunnen gebeuren. 
Bizar, onwerkelijk. Aan het woord zijn Carla (Specialist 
Oudergeneeskunde) en Anita (Verpleegkundig Specialist). 
Maar als we terugblikken denken we ook, dwars door de 
verbazing heen, wat is iedereen sterk geweest en wat zijn er 
bijzondere initiatieven geweest. We stonden niet alleen. De hele 
gemeenschap stond ons bij. Bloemen, lekkernijen, kaartjes.... en 
al die tekeningen van schoolkinderen. Dat was hartverwarmend 
en heeft er mede toe bijgedragen dat we op Den Es deze 
oneerlijke, onbekende en ongrijpbare situatie het hoofd hebben 
kunnen bieden.
Maar nog meer is er respect voor de mensen in de zorg. Zo 

betrokken en altijd op zoek naar het beste voor de bewoners. 
Zo was er een echtpaar 65 jaar getrouwd, echtgenote woont 
op Den Es, haar man thuis. Er is overleg geweest met elkaar en 
er is een mogelijkheid gecreëerd dat deze twee mensen elkaar 
konden zien. Dat heeft het echtpaar en hun gezin zoveel geluk 
gebracht, maar dat heeft op Den Es ook de dag een gouden 
randje opgeleverd. 
Wat deze tijd ook heeft gebracht is dat we met zijn allen over 
grenzen keken. Er was een ‘we fixen dit samen’ gevoel. Het 
maakte niet uit wie wat deed. Het moest gebeuren dus gebeurde 
het. We mochten verdrietig zijn, of boos soms. Emoties waren 
er en die hebben we gedeeld. Met zijn allen. Dat heeft ons nog 
sterker bewust gemaakt van het wij-gevoel. We zijn door een dal 
gegaan maar kijk waar we nu staan. De onderlinge banden zijn 
nog meer versterkt en dat draagt bij aan het werkplezier.

Op de foto: Lusi Rachmat,  
Specialist Oudergeneeskunde

Carla
&AnitaDara

Lusi
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Vicky 
Dimmendaal

Vicky werkt op Bospad 4 en vertelt dat op 
haar woning de meeste mensen niet goed 
begrepen dat bezoek niet meer mocht komen 
tijdens de eerste golf. Dat was heel erg. Een 
bewoner vergeleek het virus met de Tweede 
Wereldoorlog. “Die oorlog was vreselijk maar het 
feit dat we elkaar nog hadden, maakte dat we 
ons er doorheen hebben geslagen. Nu hebben 
we gelukkig geen geweld, maar troost bij familie 
zoeken kan niet”.
 

Ondanks dat er geen corona op de woning is 
geweest, hebben wij wel afscheid moeten nemen 
van een aantal bewoners. Door de geldende 
coronaregels hebben zowel de familie als wij, 
geen afscheid kunnen nemen zoals wij dat graag 
willen. Dat was afschuwelijk. Tegelijkertijd was er, 
hoe vreemd ook, een soort rust in de huiskamer. 
Er was continu iemand van ons in de huiskamer 
en dat was vertrouwd voor onze bewoners. 
Wat we gemist hebben is het koken. Eten was 
geen beleving meer. Samen naar de winkel, samen 
aardappels schillen, de geur voorafgaand aan de 
maaltijd, dat was er allemaal niet. We merkten 
echt dat mensen minder goed aten. Dat we niet 
meer zelf kookten was een maatregel om het virus 
in te dammen. 

Tijdens de lockdown heeft Vicky echt geprobeerd 
de gedachten die zij meegekregen heeft vanuit 
de bijeenkomsten van het leefplezierplan vast 
te houden en te blijven uitvoeren. Ze probeerde 
(en nu nog steeds natuurlijk) heel goed te 
kijken naar wat een bewoner nodig heeft. De 
tijd nemen, oprechte belangstelling tonen, 
het zat hem in kleine dingen. Bijvoorbeeld het 
samen doen van een activiteit. Zelf gaan zitten 
kleuren en kijken wie er bij je komt zitten en ook 
wil gaan kleuren. Dat was zo gezellig! Er is dan 
ook echt quality time en dan krijg je de mooiste 
gesprekken.

Vicky Dimmendaal,
Verzorgende IG

Troost zoeken bij 
familie kon niet… Maar toen kwam Corona

Tijdens de introductie van het leefplezierplan was ik nauw 
betrokken, en werd ik samen met alle betrokkenen heel 
enthousiast en nieuwsgierig. Trots was ik ook. Wij werden namelijk 
uitgekozen om mee te mogen doen omdat we het zo goed 
doen! Ik genoot van de gesprekken met de zorgmedewerkers. 
Wat een creativiteit, enthousiasme en energie hebben zij. De lol 
van mijn werk is onder meer het contact met de medewerkers en 
zien wat zij allemaal doen. Het leefplezierplan zie ik als een extra 
stuk gereedschap bovenop wat men allemaal al doet, om nog 
meer leefplezier en daardoor werkplezier te genereren. 
Op andere locaties staat men te popelen dit leefplezierplan te 
introduceren. Azora heeft aan de wijn geproefd en dat smaakt 
naar meer! Tot maart van dit jaar werd het concept geleidelijk 
aan uitgerold in Den Es.
Maar toen kwam corona. Den Es werd tijdens de eerste golf 
hard getroffen. Dat heeft heel veel impact gehad. Op de eerste 
plaats omdat bewoners en medewerkers moesten dealen met 
corona terwijl er nog maar zo weinig bekend was. Verschrikkelijk. 
Maar ook omdat het leefplezierplan met alles waar het voor 
staat eigenlijk van het ene op het andere moment bijna niet 
meer uitvoerbaar was. Bijna, ik zeg het bewust. Want zelfs in 
die periode hebben medewerkers het uiterste gedaan om onze 

bewoners de kersen op de taart te blijven bieden. Toppers!
Nu de tweede golf toeslaat, is er gelukkig meer kennis en hoeven 
we, godzijdank zou ik willen zeggen, niet weer helemaal op slot. 
Maar we zijn ook bij lange na niet zo toegankelijk als we zouden 
willen zijn.
Voor mij als bestuurder gelden dezelfde regels als voor ieder 
ander. Ook ik moet me beperken tot noodzakelijke bezoeken 
aan andere locaties en dat vind ik spijtig. Ik hoor de verhalen, 
maar ik ben beperkt in het ontmoeten van medewerkers. 
In januari heb ik Azora verlaten. Ik gun eenieder veel werkplezier 
en vooral weer ruimte en mogelijkheden voor de toekomst. Wat 
ik verder mee wil geven met betrekking tot het leefplezierplan 
is dat ik iedereen die er mee aan de slag mag, vooral heel veel 
werkplezier en voldoening wens. In jullie zoektocht om steeds 
maar weer iets meer levensgeluk aan onze bewoners te kunnen 
bieden, is het leefplezierplan bij uitstek een middel om dat te 
ondersteunen. 

Hans Metzemaekers, 
Voormalig bestuurder

Hans 
Metzemaekers
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