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Voorwoord Raad van Bestuur
Geachte mevrouw, geachte heer,
Voor u ligt het populair jaarverslag 2016 van Verpleeghuis Bergweide. In dit jaarverslag kunt u interviews
met bewoners en medewerkers lezen en vindt u een overzicht van de activiteiten waar onze bewoners
aan hebben meegedaan.
Eén van de meest in het oog springende gebeurtenissen in 2016 was toch wel de verbouwing van ons
gebouw aan de Voskuilenweg. Door de bouw van een verdieping op de bestaande laagbouw, hebben we
onze bewoners die tot medio 2016 op de afdeling Anna in Huize De Berg verbleven, kunnen inhuizen in
de afdeling Anemoon van Bergweide. Daarmee nam de somatische afdeling afscheid van Huize De Berg,
het klooster van de Kleine Zusters van de H. Joseph, waar Bergweide ruim 10 jaar een etage huurde
voor haar somatische bewoners.
Met de inhuizing binnen Bergweide hebben we kunnen voldoen aan de doelstelling van een eigentijdse,
meer passende woonomgeving voor de somatische bewoners.
Met veel enthousiasme is in 2016 vorm gegeven aan het plan Waardigheid & Trots. Diverse gremia zoals
de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben hier een positieve bijdrage aan gegeven. De extra financiële middelen uit dit plan zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van de kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Wij zetten deze middelen in voor een zinvolle dagbesteding voor bewoners en het versterken
van de deskundigheid van medewerkers. Zo zijn extra uren ingezet voor geestelijke zorg, creatieve therapie
en activiteitenbegeleiding. De zinvolle dagbesteding wordt vorm gegeven door het organiseren van regelmatig terugkerende activiteiten en ontspanningsmomenten. Dit kan zowel op huiskamerniveau als binnen
een vereniging zijn. We zorgen er voor dat er elke dag een dagbestedingsactiviteit voor onze bewoners
staat gepland.
Deze disciplines hebben een coachingsprogramma opgesteld om de zorgteams te ondersteunen en te
versterken. Op deze wijze kunnen de teams zich verder ontwikkelen om tot een nog betere overeenstemming en benadering van de betreffende bewoner te komen.
Ik wens u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
J.E.A. Drossaert,
Raad van Bestuur Verpleeghuis Bergweide
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Bergweide stelt zich voor

Bergweide is een zelfstandige zorgorganisatie in Heerlen.
Sinds 1995 bieden wij huisvesting, verpleging en behandeling aan zowel bewoners met dementie, als aan
bewoners met lichamelijke beperkingen. Bergweide biedt aan 125 bewoners onderdak.
Naast de zorg voor de mensen die bij ons wonen, leveren wij deze verpleegzorg ook aan huis (VPT-zorg
(Volledig Pakket Thuis)) in de directe wijk aan 22 cliënten, en bieden we wijkverpleging.
Bij onze zorgverlening staat menslievendheid en belevingsgerichtheid centraal. We vinden het belangrijk
dat de bewoners en medewerkers van Bergweide als gelijken met elkaar omgaan, dus ook in een situatie
waarin de ene mens kwetsbaar en afhankelijk is van de ander. Wij proberen elke dag weer belevingsgerichte zorg te verlenen.
De belevingsgerichte zorg die de bewoners ontvangen, wordt ook aan de medewerkers geschonken. Immers, zonder medewerkers kunnen we binnen Bergweide geen zorg leveren. Daarom schenken wij veel
aandacht aan het welzijn en welbevinden van ons personeel. Wij zorgen ervoor dat zij prettig werken en
zich kunnen ontplooien.
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De bewoners laten u delen in hun ervaringen
Mevrouw Frösch, afdeling Klaproos
Mevrouw Frösch zit rustig op haar kamer de krant te lezen als we haar vragen of zij wil vertellen hoe zij
het binnen Bergweide vindt. Ze is meteen enthousiast.
Mevrouw Frösch woont inmiddels alweer een paar maanden binnen Bergweide. Ze geeft aan dat ze snel
gewend was en al veel contacten gelegd heeft. Zoals mevrouw Frösch zelf zei, komt dit doordat zij vroeger thuis een zaak hadden, waardoor ze gewend is om zich aan te passen en met veel mensen om te
gaan.
Als we aan mevrouw Frösch vragen aan welke activiteiten zij deelneemt, begint ze een beetje te lachen.
Ze wil graag aan zo veel mogelijk dingen mee doen: zwemmen, kienen, muziekavonden… alles vindt zij
leuk! Wij zorgen er voor dat mevrouw Frösch veilig naar het zwembad toe kan en weer wordt thuisgebracht.
Af en toe wordt er in de huiskamer gekookt. Mevrouw Frösch helpt dan vol ijver mee. Bovendien ruimt
mevrouw Frösch elke ochtend na het ontbijt de spullen op.

Mevrouw Frösch vindt het eten lekker. De sfeer tijdens de maaltijden bevalt haar goed. Ze merkt dat haar
medebewoners het ook fijn vinden om samen te eten.
’s Avonds kijkt mevrouw Frösch graag een poosje TV. Daarna gaat ze op tijd naar bed.
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Mevrouw Erkens, afdeling Anemoon
Mevrouw Erkens is verdiept in een boek. De zon schijnt door het grote raam van haar kamer naar binnen.
Ze doet haar boek dicht en begint te vertellen over haar ervaringen met en in Bergweide.
Mevrouw Erkens woont sinds eind december 2016 in Bergweide. Haar man woonde al langer hier. Toen
het zelfstandig thuis wonen niet meer lukte, is mevrouw Erkens ook bij Bergweide gaan wonen, zij het op
een andere afdeling dan haar man. De heer en mevrouw Erkens zien elkaar geregeld. Mevrouw Erkens
gaat vaak bij haar man een kopje koffie drinken. Als hun kinderen en kleinkinderen hen komen opzoeken
–en dat gebeurt heel vaak- zijn ze allemaal weer bij elkaar, net zoals vroeger. Mevrouw Erkens geniet
hier erg van.
Het bevalt mevrouw Erkens prima hier. Ze is vol lof over het vriendelijke personeel en geniet van haar
kamer met een aantal spulletjes die ze van thuis heeft meegenomen.
Mevrouw Erkens zit niet stil: op maandagmiddag gaat ze naar de ouderengym en op donderdag doet ze
mee met de nostalgievereniging. Ze vindt het samen met de andere bewoners eten fijn en kan écht genieten van het lekkere eten.
Mevrouw Erkens vertelt dat ze helemaal haar draai heeft gevonden op de afdeling Anemoon. Ze is echt
gelukkig.
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De medewerkers en vrijwilligers vertellen
Ans Quaedvlieg, receptioniste
Iets schrijven over Bergweide, waarom is het zo leuk om hier te werken.
Deze vraag werd mij gesteld i.v.m. de samenstelling van een wat informeler jaarverslag.
Je zegt “ja” en dan ga je de balans opmaken van zo’n 19 jaar werken in Bergweide.
Heel kort gezegd: ik voel me hier als een vis in het water, heb een leuke baan waarin ik een heleboel van
mezelf kwijt kan; anders hou je het natuurlijk ook niet zolang vol op één plek.
Dat was ook mijn insteek toen ik na een periode van fulltime moeder zijn gericht op zoek ging naar een
baan die bij mij past en liefst raakvlakken heeft met mijn vorige werk als secretaresse.
Nu weet u nog steeds niet wat mijn werk hier in Bergweide is.
Als u de weg naar ons verpleeghuis heeft gevonden, zult u meestal als eerste langs de receptie komen. Er
is een team van 5 parttimers, en ik ben er een van.
Als receptioniste doe ik heel afwisselend werk: het inkomend en uitgaand telefoonverkeer is vaak het meest
zichtbare, net zoals het ontvangen van bezoekers en
firma’s. Dat daarnaast gelukkig ook nog heel wat administratief werk te doen is als rechterhand van alle afdelingen is wellicht niet bekend, maar wel helemaal mijn
ding.
Uiteraard is de omgang met onze bewoners en hun familieleden een wezenlijke taak (geworden). Vroeger was
het nl. veel rustiger hier in huis, nu is er veel meer activiteit bij en rondom de receptie.
Soms is er zelfs sprake van enige hectiek; dan heb je eigenlijk ogen en handen tekort om iedereen van
dienst te zijn, maar op momenten dat het kan, zit ik ook wel eens op mijn gemak met een kop koffie een
praatje te maken met een bewoner. Of ik maak een wandelingetje naar het restaurant met een bewoner
die even wat extra aandacht nodig heeft.
Een gezonde balans tussen drukte en rust, tussen contacten met iedereen die bij Bergweide betrokken is,
waarin ook ruimte is om met elkaar lief en leed te delen.
Bergweide is geen al te groot huis; iedereen kent iedereen. Iemand hoeft slechts zijn voornaam te noemen
aan de telefoon en je weet gelijk met wie je van doen hebt.
Ik ervaar interactie tussen de afdelingen en mij c.q. mijn werk. Dat geeft mij voldoening, evenals het feit dat
ik een breed beeld heb over het reilen en zeilen in huis. Hier voel ik me goed bij en dat heeft naar mijn
overtuiging een positieve uitwerking op het werk.
Zo kan ik mijn steentje bijdragen aan een goede naamsbekendheid van Bergweide in zijn algemeenheid
en een optimale zorgverlening in het bijzonder.

Ook met familieleden / vaste bezoekers bestaat een
speciale band. Heel wat momenten worden ingevuld
om te luisteren naar datgene wat die persoon bezighoudt, waar hij of zij bezorgd over is. Sommige dingen in ons leven zijn te moeilijk om op te lossen, maar
als iemand de deur uitgaat en je bedankt dat je (“alleen maar”) geluisterd hebt, geeft dat je een goed gevoel.
Mijn werk is dus niet alleen leuk voor mij om te doen, maar ook heel breed, sociaal en op gezette tijden
emotioneel. Het heeft een duidelijke meerwaarde voor mij. Ik leer hier nog iedere dag iets bij.
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En natuurlijk, het is niet altijd rozengeur en maneschijn; u zou me niet geloven als ik de zaken enkel positief
belicht. Het bespreekbaar maken van dingen die minder goed lopen wordt echter ook aangemoedigd in
huis.
“De zorg” komt vaak negatief in beeld, maar ik zie zoveel mooie dingen om mij heen gebeuren.
Als een jong iemand, zo groot en breed als een boom, stil voor zich uit een Marialiedje zit mee te zingen,
net geleerd tijdens een bewonersactiviteit, weet je dat het goed zit. Dat is Bergweide. Gewoon, bijzonder
en zonder kapsones.
En lachen, dat doen we ook graag hier in huis. Dat houdt ons jong en gezond. En gezond wil ik graag vanaf
hier met pensioen gaan.
Mieke Classen, medewerkster in het restaurant
Mieke werkt inmiddels alweer 12,5 jaar met veel plezier in het restaurant van Bergweide. Mieke vindt het
fijn om met mensen om te gaan. Daarmee bedoelt ze écht iedereen: de bewoners en hun familie en de
medewerkers van Bergweide. Ze vertelt dat ze het belangrijk vindt dat de bewoners zich thuis voelen in
het restaurant en zich vrij genoeg voelen om hun hart bij haar te kunnen uitstorten. Dat geeft haar energie
en het gevoel dat ze een waardevolle bijdrage kan leveren aan het welbevinden van de bewoners.
De samenwerking met haar collega’s loopt gesmeerd. Dat moet ook wel, vaak is het best druk in het restaurant en dan is het van belang dat alles op rolletjes loopt en goed geregeld is. Mieke geeft hierop aan
dat het restaurant voor de bewoners en hun familie als een rustpunt voelt, waar je op je gemakje een kop
koffie kan drinken en met elkaar een praatje kan maken. Mieke zorgt er met haar collega’s voor dat dat
lukt; dan is Mieke gelukkig in haar werk. En zo hoort het ook.

9

Mia Conemans, vrijwilliger
Zonder ook maar iemand te kort te doen, kunnen we Mia Conemans toch de icoon onder de vrijwilligers
noemen. Dat zit zo:
Mia is op 6 juli 1995 als vrijwilliger bij Bergweide begonnen, Ze zag een advertentie op de kabelkrant en
was direct enthousiast. Na een gesprek met de medewerkers van de activiteitenbegeleiding is Mia dan
ook meteen aan de slag gegaan. Ze werkt op dinsdagavond en vrijdagmiddag bij de activiteitenbegeleiding. Mia vindt het fijn om met de bewoners om te gaan, hun verhalen over vroeger te horen en hen te
helpen bij de activiteiten.

Naast vrijwilliger is Mia ook lid van het bestuur van de personeelsvereniging van Bergweide én zit ze in de redactie van het Weide-Weetje. Ook
heeft ze meer dan tien jaar als Zwarte Piet gefungeerd bij het Sinterklaasfeest voor de kinderen van de medewerkers van Bergweide.

Mia heeft het erg naar haar zin bij Bergweide. Zij kan zich geen leven zonder de bewoners van Bergweide voorstellen. En omgekeerd kan Bergweide zich geen kienavond of Carré-activiteit zonder Mia voorstellen.
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Medewerkers afdeling Anemoon
Een terugblik op een bijzonder jaar!

Voor onze afdeling Anemoon was 2016 heel bijzonder: de aangekondigde nieuwbouw die startte in 2015,
werd steeds meer realiteit.
Vanaf het klooster zagen wij de nieuwbouw vorm aannemen. Dit was voor zowel bewoners als personeel
een spannende tijd. Eindelijk was het zo ver: op 23 juli 2016 zijn we verhuisd van de afdeling Anna in Huize
De Berg naar de afdeling Anemoon in Bergweide. De bewoners hadden van te voren hun voorkeur voor
een bepaalde kamer mogen aangeven. Zo wisten ze al een beetje hoe hun nieuwe stek er uit zou komen
te zien.
De verhuizing liep op rolletjes. Iedereen was snel gewend.
Het was in die periode heerlijk weer. Daardoor konden de bewoners meteen gebruik maken van het balkon.
Dat was een bijzondere ervaring.
Het bevalt ons –bewoners en medewerkers- prima bij de afdeling Anemoon. De open keukens in de woonkamers zijn prettig: je ruikt de verse koffie en de geur van het pannenkoeken bakken maakt je meteen
hongerig.

Het kleinschalig wonen bij de Anemoon zorgt er voor dat je elke
woonkamer precies de goede, passende sfeer kan geven, zodat
onze bewoners zich thuis en geborgen voelen. Daar doen wij dan
ook elke dag onze uiterste best voor.
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Ingrid Kuijpers, geestelijk verzorger
Ingrid Kuijpers werkt sinds 18 september 2014 als geestelijk verzorger bij Bergweide. Ze voelt zich hier als
een vis in het water. Ingrid vertelt:
Ik werk met hart en ziel voor de bewoners van Bergweide. Hoewel mijn werk écht mijn roeping is, zie ik het
daarnaast ook als een voorrecht om voor onze bewoners te zorgen. De visie op de zorg en de manier van
omgaan met mensen die Bergweide hanteert, spreken me enorm aan: het belang van de gehele persoon
wordt centraal gesteld. We zijn ons constant bewust van de kostbaarheid van het leven. Ik kan echt van
hart tot hart met de bewoners in contact komen.
Onze bewoners geven vaak aan dat ze een activiteit –bij voorbeeld een kapelviering- zo mooi hebben
gevonden. Ook zeggen de bewoners regelmatig dat zij een veilig gevoel hebben bij de bijeenkomsten van
de Groep Spiritualiteit. Van dergelijke reacties krijg ik weer energie.
Ik streef er naar om ieder mens te waarderen op zijn of haar kwaliteiten. Zo geef je je medemens een goed
gevoel, en daar draait het voor mij om.
Ik hoop nog tot aan mijn pensioen voor de bewoners van Bergweide te mogen zorgen.
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Wat hebben we in de afgelopen periode gedaan
Met en voor bewoners
We laten onze bewoners zo veel als mogelijk genieten. Dat vinden we belangrijk. We hebben bij alle afdelingen geïnventariseerd waar de behoeftes lagen. Vervolgens passen we ons activiteitenaanbod
daarop aan.
Hieronder treft u een impressie van de activiteiten aan:

We hebben in het voorjaar een bloesemtocht georganiseerd. Een aantal bewoners ging met hun vaste
verzorgers in een busje onderweg door het Limburgse Heuvelland. Het was heerlijk weer. Onze bewoners konden genieten van de prachtige bomen die weer in bloei stonden. Ze straalden helemaal: de zon,
prettig gezelschap en de wetenschap dat goed voor hen gezorgd werd, maakten dat onze bewoners een
heerlijke dag hebben beleefd.

Een aantal bewoners wilde graag een keertje buiten de
deur ontbijten, een goede manier om de dagelijkse routine even te doorbreken. Daar hebben we voor gezorgd:
Vroeg in de ochtend zijn we vertrokken naar Vaals, Het
was echt genieten: samen buiten op het terras een
heerlijk ontbijt verorberen met uitzicht op een prachtige
omgeving.
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2016 was het jaar van de Goddelijke Barmhartigheid; dit was voor de zusters van de afdeling Kamille een
goede reden om de Kathedraal in Roermond te bezoeken.

De zusters waren onder de indruk van de prachtige Kathedraal en de serene sfeer die daar heerste.
Uiteraard zorgen we er ook voor dat onze bewoners niet alleen buiten, maar ook binnen Bergweide een
fijne tijd hebben. Zo is onder meer een Limburgse avond voor hen georganiseerd. Het was een groot succes. Onze koks leven zich uit in het klaarmaken van typische Limburgse gerechten, zoals zoervleisj,
koude schotel en paté.
Bij zo’n avond hoort natuurlijk ook Limburgse muziek. De bewoners zongen vrolijk mee met de voor hen
bekende melodieën. Enkelen waagden zich zelfs aan een polonaise!

Nou blijven we niet altijd binnen de Limburgse grenzen. We weten dat
onze bewoners ook kunnen genieten van andere culturen. Daarom is voor
hen een Indische middag georganiseerd. Bewoners en hun familieleden
werden getrakteerd op Indische muziek en traditionele dansen, met natuurlijk spekkoek en mini-loempia’s. Het was een heerlijke middag.

Na deze Indische middag hadden onze bewoners best de smaak te pakken. Net zoals voorgaande jaren,
is ook nu weer een Pasar-markt voor de kinderen van Sumba georganiseerd. Sumba is een klein eiland;
een van de droogste en armste gebieden van Indonesië. De dochter van een voormalig bewoonster van
Bergweide werkt als arts op het eiland. Via deze bewoonster werden de medewerkers en andere bewoners
op de hoogte gehouden van de situatie op het eiland, waar ondervoeding en droogte de oorzaak zijn van
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een hoog sterftecijfer. Om een steentje te kunnen
bijdragen aan de lastige omstandigheden waaronder
de bewoners van Sumba leven, is dan ook besloten
om een markt te organiseren. Via allerlei kanalen
werd hulp aangeboden. Zo werd jam en appelmoes
gemaakt, wafeltjes gebakken en mooie kaarten gemaakt. De opbrengst van deze markt is besteed aan
onder meer de aankoop van een watertank en de
bouw van een schooltje.

Natuurlijk besteden we samen met onze bewoners ook aandacht aan koningsdag. We brengen onze bewoners in de juiste sfeer door de ruimtes te versieren en zorgen voor bij wat extra lekkers voor bij de koffie.
De bewoners zongen samen uit volle borst het “Wilhelmus” voor de jarige koning. Er werden foto’s van het
koningshuis uit de oude doos gehaald, er was een koninklijke quiz en er werden tegeltjes beschreven met
Oudhollandse wijsheden.
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We vieren uiteraard ook uitgebreid vaderdag en moederdag voor onze bewoners.

Het thema voor vaderdag was in 2016 “Wijn en Spijs”. Er werd een heuse wijnproeverij met heerlijke bijpassende hapjes aangeboden. De vaders konden met hun bezoek genieten van een kort filmpje waarin
een inkijk werd gegeven in het arbeidsintensieve proces van druif tot wijn. Daarna was er een wijnquiz.
Maar natuurlijk was er –naast proeven en nadenken- volop de tijd om te genieten van elkaars gezelschap.
Moederdag stond dit jaar in het teken van verwennerij. Alle moeders werden heerlijk in het zonnetje gezet;
zo konden de dames die dit wilden, prachtig worden opgemaakt. Daarna werd van alle moeders met hun
familie een mooie foto gemaakt, als aandenken aan deze bijzondere dag. De koek was op dat moment nóg
niet op: de moeders kregen ook nog een goodybag.
Tot slot konden de moeders en hun familie meedoen aan een tombola. De hoofdprijs was een etentje voor
twee personen. Het was een geweldige moederdag.
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Als zij dat willen, kunnen onze bewoners ook op vakantie. Zo zijn onder anderen vier bewoners met vier
begeleiders een midweek naar de Lommerbergen in Reuver geweest. Tijdens deze vakantie hebben zij
een huifkartocht gemaakt, een boerderij bezocht en een Turks menu gegeten. De sfeer was prima en de
bewoners kunnen terugkijken op een heerlijke vakantie.
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We willen onze bewoners een zo fijn mogelijk leven geven. Daarom hebben we een geluksweekend georganiseerd. Tijdens deze feestelijke dagen hebben de creatieve therapeuten een interactieve presentatie
gegeven over de mooie momenten die zij dagelijks tijdens creatieve therapie mogen meemaken. Ook is
met de bewoners een groepssessie met dans- en bewegingstherapie, dramatherapie en muziektherapie
gehouden. De familie van de bewoners was hiervoor uiteraard ook uitgenodigd.
Met de bewoners is gesproken over wat “geluk” voor hen betekende. Bijna iedereen was het erover eens
dat geluk in kleine dingen zit.

Regelmatig worden gezellige middagen voor onze bewoners georganiseerd. Zo is er in het najaar een herfst-/voedertafel gecreëerd bij de
afdeling Margriet. De eekhoorns vonden de nootjes heerlijk. Ook binnen werd gesmuld: één van de medewerkers van deze afdeling heeft
een uitgebreide Turkse maaltijd voorbereid van maar liefst vier gangen.
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Elk jaar worden de zgn. beauty-weken georganiseerd. De bewoners die dit fijn vinden, krijgen dan een
gezichts- of handmassage, zij worden mooi opgemaakt of krijgen een manicure. Voor deze beauty-weken
wordt de activiteitenruimte omgebouwd tot een beautysalon. De bewoners voelen zich helemaal verwend
en vertroeteld. Zij glimmen van plezier.
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Binnen Bergweide wordt altijd uitgebreid aandacht besteed aan de christelijke feestdagen.
Palmpasen

Zoals elk jaar komen de kinderen van de Vrije School bij onze bewoners
op bezoek om hen te verrassen met zelf geknutselde palmpaasstokken.
Deze stokken zijn rijkelijk versierd met een haantje en een ketting van
pinda’s, rozijnen en andere stukjes gedroogd fruit. De kinderen leggen uit
wat de betekenis is van de versieringen en zingen een paar liedjes. Iedere
bewoner krijgt een mooie paasstok aangeboden.

Paastijd
De Goede Week en Pasen zelf zijn bijzondere feestdagen voor onze bewoners. Er wordt tijdens de bijeenkomsten met de Bijbelgroep uitgebreid stilgestaan bij het lijden van Jezus.
Kerst
Op Kerstavond, eerste en tweede Kerstdag wordt uiteraard extra aandacht besteed aan dit feest. Zo zijn
er uitgebreide eucharistievieringen die heel druk bezocht worden. Op 24 december 2016 werden dan ook
twee missen gevierd. Uiteraard wordt extra lekker gekookt voor onze bewoners. De huiskamers en gemeenschappelijke ruimtes ademen de sfeer van deze bijzondere periode uit. We merken dan ook dat onze
bewoners hiervan genieten.
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Met en voor de organisatie
Verbouwing en verhuizing

Tot medio 2016 bevond de afdeling Anna (voor bewoners met somatische klachten) van Bergweide zich in
een gedeelte van Huize De Berg. Aangezien het toch de voorkeur verdiende om alle afdelingen van Bergweide onder één dak te hebben, is al in 2013 besloten om een nieuwe afdeling, ”zwevend” boven de bestaande afdelingen te bouwen.
Tijdens de bouw is in 2016 veel aandacht besteed aan de veiligheid van onze bewoners. Betrokken leveranciers zijn op de hoogte gesteld van de zorgverlening voor onze bewoners. Daardoor konden zij op de
juiste manier acteren in het gebouw. Denkt u hierbij aan praktische zaken, zoals het veilig opbergen van
materialen en ladders. De huismeesters en leveranciers hebben de looppaden in het gebouw tijdelijk aangepast, zodat de bewoners zo min mogelijk overlast ervaarden.
De bewoners van de afdeling Anna en hun familie zijn regelmatig bijgepraat over de bouw en de verhuizing
tijdens contactavonden.
Eén van de grote gebeurtenissen in 2016 was dan ook de omhuizing van de afdeling Anna vanuit Huize
De Berg naar de afdeling Anemoon van Bergweide. Om te komen tot een naam voor de nieuwe afdeling,
hebben wij onze bewoners, hun familieleden en medewerkers uitgenodigd om hiervoor voorstellen te doen.
De naam voor deze nieuwe afdeling is uiteindelijk door de Cliëntenraad van Bergweide gekozen.
Drie maanden na de inhuizing van de afdeling Anna binnen Bergweide is tijdens een contactavond geëvalueerd of de bewoners en hun familie tevreden waren over de nieuwe leefomgeving. Zij waren over het
algemeen zeer content!
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Ook de receptie en het restaurant zijn verbouwd. Het restaurant is gemoderniseerd en biedt nu ook meer
ruimte voor bewoners, hun familie en het organiseren van activiteiten.
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ABC methode: omgaan met onbegrepen gedrag
Het aantal bewoners waarbij onbegrepen gedrag voorkomt, groeit. Het is dan ook belangrijk dat onze zorgprofessionals over de juiste kennis en tools beschikken om hier zo goed mogelijk op te anticiperen. Daarom
hanteren wij een bepaalde methodiek, de ABC-methodiek, ten behoeve van bewoners met onbegrepen
gedrag.
In het afgelopen jaar zijn alle teams van de psycho-geriatrische afdelingen geschoold in de ABC-methodiek.
Door het hele team te trainen, vindt meteen een grote verdiepingsslag plaats op bestaande vragen en
casussen. De training wordt verzorgd door interne trainers. Om een integrale aanpak te krijgen, overleggen
de ABC-trainers en de agressiecoaches regelmatig met elkaar.
De medewerkers die de training hebben gevolgd, geven aan dat zij hiervan veel hebben opgestoken. Zij
kijken anders tegen onbegrepen gedrag aan en reflecteren meer op hun eigen gedrag.
Waardigheid en Trots

Vanaf 2016 zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld om de kwaliteit van verpleeghuizen te verhogen. Bergweide zet deze middelen in voor een zinvolle daginvulling
van de bewoners en het versterken van de deskundigheid
van de medewerkers.
Om deze zinvolle dagbesteding op een adequate manier te kunnen inbedden en onze medewerkers nog
meer te professionaliseren, is een strategisch opleidingsplan opgesteld.
De zinvolle daginvulling voor de bewoners wordt onder meer gerealiseerd door het inrichten van een belevingstuin, het aanbieden van specialistische vormen van bewegen, creatieve therapie en het verdiepen van
spirituele zingeving.
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De huidige tuin van Bergweide wordt veranderd in een belevingstuin. Daar kunnen de bewoners verblijven
en genieten van de mogelijkheden van ontspanning. De tuin wordt ontworpen door een architect, samen
met een werkgroep. In de belevingstuin worden aspecten zoals voelen, aanraken en ruiken mogelijk gemaakt. De medewerkers worden geschoold om samen met de bewoners deze mogelijkheden van de belevingstuin te ondervinden.
Naast medewerkers worden ook vrijwilligers betrokken bij de belevingstuin. Zij kunnen de bewoners begeleiden, waardoor deze laatsten veilig door de belevingstuin kunnen lopen. Hierdoor wordt hun bewegingsvrijheid vergroot.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat ouderen die meer bewegen, zich vitaler voelen, een positiever
zelfbeeld hebben en meer zelfredzaam worden. Deze aspecten vinden wij van groot belang voor onze
bewoners. Daarom hebben wij één van onze activiteitenbegeleiders laten scholen in het “Meer Bewegen
Voor Ouderen”. Hierdoor heeft deze activiteitenbegeleider meer mogelijkheden om bewoners op een verantwoorde en fijne manier meer te laten bewegen. Wij vinden het bewegen voor ouderen zó belangrijk, dat
wij dit als een vanzelfsprekendheid opnhet zullen borgen in het reguliere pakket van activiteitenbegeleiding.

Tegenwoordig blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Op het
moment dat zij binnen Bergweide komen wonen, zien we dat er een complexere
zorgbehoefte is. Bovendien merken we dat er meer mensen kampen met onbegrepen gedrag. Uit ervaring weten we dat deze bewoners positief reageren op,
en plezier beleven aan, creatieve therapie. Bij de term “creatieve therapie” kunt
u denken aan muziek, dans en drama. Onze creatief therapeuten schoolt op dit
vlak de activiteitenbegeleiders, zodat zij een nog professionelere invulling kunnen geven aan de diverse activiteiten waar de bewoners aan deelnemen. Daarnaast geven de creatief therapeuten de medewerkers op de afdelingen handvatten om onderdelen van de creatieve therapie te integreren in het dagelijkse
leven in de huiskamers.

Al vanaf haar ontstaan heeft Bergweide voortdurend ingezet op spiritualiteit en zingeving. Dit vinden we
essentiële onderdelen van het dagelijkse leven. We gunnen het onze bewoners dat zij in deze fase van
hun leven via groepsgesprekken van gedachten kunnen wisselen over zingevingsvraagstukken en spirituele beleving. Om er voor te zorgen dat deze geestelijke zorg continu geborgd is, initiëren onze geestelijk
verzorgers bijeenkomsten waarbij medewerkers en vrijwilligers die hier affiniteit mee hebben worden betrokken. Deze kunnen dan op termijn zelf een groepsactiviteit onder supervisie organiseren.
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Cliënttevredenheidsonderzoek
Eind 2016 heeft een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Onze bewoners en hun familie zijn zéér tevreden
over Bergweide. Bergweide scoort over het algemeen hoger
dan de landelijke gemiddelden.
Natuurlijk kan het altijd beter. Daar streven we ook naar.
Daarom hebben we in samenwerking met de Cliëntenraad
een verbeterplan opgesteld. In dit verbeterplan zijn acties
opgenomen zodat onze bewoners en hun familie een prettige en sfeervolle omgeving ervaren. Ook borgen we in dit
verbeterplan dat het gevoel van privacy van onze bewoners wordt verhoogd.

Dag voor de Zorg

Elk jaar wordt op 12 mei –de verjaardag van Florence
Nightingale- de Dag voor de Zorg gevierd. Die dag zetten we onze medewerkers en vrijwilligers in het zonnetje. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn namelijk
ons groot kapitaal; zonder hen kunnen wij onze bewoners niet die zorg bieden die nodig is.
In 2016 heeft een delegatie van de cliëntenraad samen met de Raad van Bestuur alle afdelingen bezocht
en een attentie voor alle medewerkers aangeboden.
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De toekomst
Eén van de onderwerpen waar we ons nog meer in gaan verdiepen, is de eigen regie van de bewoner.
Dit thema wordt steeds belangrijker. Dat zien we ook terug vanuit de externe regelgeving: waardigheid en
trots en de persoonsvolgende bekostiging zijn hier belangrijke voorbeelden van.
Meer eigen regie van de bewoner betekent ook een verandering voor onze organisatie en systemen.
Voor de medewerker betekent het concreet een omdenken van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. We gaan
onze uiterste best doen, zodat onze bewoners de beste passende zorg krijgen. Ëén van onze doelstellingen daarbij is dat onze bewoners zo veel mogelijk het leven kunnen voortzetten zoals zij dit zelf willen.
In 2017 werken we ook aan het nieuwe Kwaliteitskader. We vinden het belangrijk om de voorwaarden die
in dit kader gesteld worden, binnen Bergweide toe te passen, op de manier die het beste bij ons past.
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