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'Zuster, huil je nu?' 'Ik geloof het 

wel', antwoordde ik. Ik vond het 

zo bijzonder dat ze dit opmerkte, 

want ik zat helemaal ingepakt in 

de beschermende kleding. 
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Dit magazine staat geheel in het teken van de 
impact en de gevolgen van het coronavirus. We 
laten de lezer zien hoe we dit als Zorggroep Ter 
Weel hebben doorleefd en ervaren. Een intense 
en heftige periode, waarin er veel beslissingen 
moesten worden genomen. Elke dag kon het weer 
anders zijn, richtlijnen veranderden dagelijks.

Het was een onzekere tijd waarin we bij alles wat 
normaal was, plots moesten oppassen om niet 
besmet te raken. Dat betekende geen handen 
schudden, niet knuffelen, niet even op bezoek 
bij vader of moeder in het verpleeghuis, anders 
afscheid nemen van een overledene, niet meer 
uit eten gaan, mondkapjes, desinfectiemiddel, 
handen wassen en 1,5 meter afstand houden
 De wereld om ons heen verkeert in een 
pandemie waarvan we nu nog niet weten 
wanneer alles weer gewoon zal zijn.

De verpleeghuizen in Nederland bevonden zich 
niet in de eerste golf van besmettingen zoals die 
zich in de ziekenhuizen openbaarde. Alle aandacht 

De impact en de gevolgen 
van het coronavirus

was erop gericht om mensenlevens te redden 
op de IC’s, maar al snel bleek dat het virus ook 
de kwetsbare ouderen bereikte en werden de 
deuren gesloten voor bezoek. We beperkten 
risico’s, sloten deuren en overtuigden familie 
en partners ervan dat dit echt noodzakelijk was 
om de ‘sluipmoordenaar’ buiten de deuren te 
houden. Deze illusie werd ons snel ontnomen 
door de eerste besmetting binnen één van onze 
locaties. Later brak het virus uit op één van 
de psychogeriatrische afdelingen, waar we de 
cliënten in isolatie moesten gaan verplegen.

Dit had op iedereen veel impact: op de cliënten, 
hun familie en onze medewerkers. Al heel snel 
overleden er cliënten aan het coronavirus en 
moesten we familie in beschermende kleding 
afscheid laten nemen van hun dierbare familielid, 
hoe graag hadden we dit anders willen doen. Als 
bestuurder heb ik vaak gedacht: kon ik ze maar 
ontvoeren uit deze bizarre situatie.

In deze special willen we stilstaan bij de cliënten 
die overleden zijn aan het virus en hun naam en 
wie ze waren nog eens noemen. We willen graag 
mensen aan het woord laten die ieder vanuit hun 
eigen perspectief vertellen hoe ze de afgelopen 
periode hebben ervaren. Familie, zorgpersoneel 
van de afdeling in isolatie en medewerkers die 
hun steentje bijdroegen aan de bestrijding van 
deze crisis.

Met deze special willen we ieder hartelijk 
bedanken, die in deze moeilijke periode klaar-
stond voor al onze cliënten en daar op zijn eigen 
wijze een bijdrage aan heeft geleverd. Jullie steun 
was van heel veel waarde! Samen staan we sterk!

Coby Traas
Bestuurder Zorggroep Ter Weel
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Gespot door 
de redactie

Zorggroep Ter Weel besloot om op de Dag 
van de Zorg in deze periode extra uit te 
pakken. Medewerkers werden letterlijk in 
de spotlights gezet. Zo kwam de naam van 
elke medewerker op een Wall of Fame, die 
op elke locatie stond opgebouwd.

Tijdens een hectisch weekend, 
waarin een dertigtal appartementen 
werden omgebouwd tot COVID-
noodopvangplaatsen, waren onze 
medewerkers van de Technische 
Dienst de grote helden. 

Onze dagbestedingen Gast & Hof konden 
via de lokale ondernemers gasten verrassen 
met een presentje. De Gangmaker en 
Den Soeten Inval leverden bolussen. De 
Jumbo leverde tulpen en paaskoekjes. Van 
bloemenpaleis Beukenhof kregen we kalanchoe.

In Yerseke maakten kinderen een 
mooie stoeptekening voor cliënten en 
medewerkers van Moerzicht. 

Dag van de Zorg

Klusteam

Dagbesteding

Moerzicht

Vrijwilligers en afnemers van Maaltijd Thuis! hebben 
een heerlijke reep chocolade ontvangen, gemaakt 
door Bakker Boer uit Kloetinge en aangeboden door 
Stichting Boone uit Goes. 

Maaltijd Thuis!

De Sloecentrale schonk een aantal 
iPads waarmee cliënten in onze COVID-
noodopvang contact met het thuisfront 
konden onderhouden.

Bavaria schonk ons een aantal jerrycans 
met handalcohol, vervaardigd uit bier door 
brouwerij van Swinkels Family Brewers.

Één van onze cliënten vatte de ongewone 
situatie samen met het schrijven van dit 
briefje. In Sint Maarten in de Groe wordt 
niet getreurd. 

Jeroen Vrolijk en Hans van der Werf van Woodworks 
zorgdenvoor gezellige optredens op meerdere locaties. 

Tijdens het Paasweekend werden 
veel locaties verrast door koren en 
verenigingen die paasliederen zongen 
voor onze cliënten.

iPads Sloecentrale

Van bier naar
handalcohol

Briefje

Woodworks

Kletskêête

Paasweekend

Yerseke is een contactmogelijkheid rijker! Van 
der Straaten, TMC Wonen, W&A Fish en Van 
Kruiningen Reklame schonken deze kletskeet 
aan onze locatie Moerzicht.

Moerverhuur.nl zette een hoogwerker in zodat 
familieleden van cliënten van een afdeling gelegen 
op één hoog, toch een bezoek konden brengen. 
Familie en cliënten hadden elkaar al weken niet 
gezien!

Raamvisite
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Zorgstudenten vangen coronadrukte op

Stervende coronapatiënten 

naar aanleunwoningen bij 

Gasthuis in Goes

Coronavirus in Zeeuwse 

verpleeghuizen: 19 doden 

en 79 besmettingen

Coronanieuws samengevat: dit 
gebeurde er maandag in Zeeland

Ter Weel krijgt gratis 

tablets zodat geïsoleerde 

bewoners kunnen bellen 

naar familie

Virus kwam als een 

sluipmoordenaar 

verpleeghuis in Goes 

binnen en sloeg hard toe

‘Handen wassen, geen 

handen schudden en de 

bingo zeggen we af’

Zorggroep Ter Weel neemt maatregelen tegen Corona

Opnieuw geen nieuwe corona-

besmettingen in verpleeghuizen,

zes patiënten zijn hersteld

Tulpenkweker verrast zorg-

medewerkers met duizend 

tulpen die hij niet verkocht krijgt

Afdeling met dementerenden 

besmet met coronavirus, 

meerdere ouderen overleden

Ter Weel is coronavrij en stopt 
met speciale cohortafdeling

Zeeland snakt naar zorgverleners als Elke: 

‘In crisistijd ontstaan mooie dingen’

Nieuws

Verpleeghuis: hier geen geldnood

Datamex is de betrouwbare schakel tussen techniek 

en functionaliteit. Binnen het MKB helpen wĳ  onze 

klanten om de continuïteit van hun organisatie 

te waarborgen met innoverende geïntegreerde 

oplossingen.

Datamex neemt de inrichting van uw automatisering 

volledig uit handen, zodat u zich exclusief kunt 

richten op het bereiken van uw eigen doelstellingen. 

Zo hoeft u zich nergens zorgen over te maken. 

Have a lovely day!

And I know 
it’s gonna be 
a lovely day

datamex.nl

2018_1339_DAT_Adv-basis_A5.indd   1 15-03-18   17:31

Door 
toegevoegde
waarde de 
beste keus!

www.werkenbijparee.nl
Paree B.V. Werrilaan 8, 4453 CC  ‘s-Heerenhoek

T 0113 - 35 24 40 E info@paree.nl www.paree.nl

Industriële automatisering | Elektro – Beveiliging | Telecom – IT
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28 februari
• Een eerste bijeenkomst met een klein 

select groepje. Er zijn coronabesmettingen 
gesignaleerd in Nederland. Moeten wij ons 
nu ook voor gaan bereiden?

6 maart

Er is een eerste besmetting in Zeeland gemeld. 
• Het voltallige CBT roep ik bij elkaar en we ver-

gaderen vier dagen later. Coronabesmettin-
gen komen dichterbij en het lijkt me verstan-
dig het hele CBT bij elkaar te roepen.

15 maart
• We besluiten de restaurants dicht te doen. 

Dat geldt ook voor buurtbewoners die ’s 
middags op onze locaties komen voor een 
warme maaltijd en hun sociale contacten. 

• We organiseren het zo dat zij via Maaltijd 
Thuis hun maaltijd thuis krijgen bezorgd. 

18 maart

We raken al snel door onze voorraad persoonlijke 
beschermingsmiddelen heen.

• Met name mondkapjes en schorten gaan 
een probleem worden. Er wordt volop 
gehamsterd en deze zijn dan ook bijna niet 
meer verkrijgbaar. 

• In Zeeland wordt de distributie van deze 
materialen nu centraal geregeld door de 
Veiligheidsregio, zodat de schaarse voorraad 
zo goed als mogelijk wordt verdeeld onder 
de Zeeuwse zorginstellingen. 

• Ook onderling helpen zorginstellingen elkaar 
door beschermingsmiddelen te delen. 

Logboek

• Het blijven schaarse producten maar we 
hebben gelukkig onze medewerkers nooit 
onbeschermd hoeven laten werken bij een 
besmetting.

19 maart

De eerste besmettingen in Moerzicht. 

• Het coördinatieteam komt bij elkaar. Een 
coördinatieteam bestaat uit de crisis-
coördinator, specialist ouderengeneeskunde, 
teamleider en een deelnemer van de 
infectiepreventiecommissie van die locatie. 

• We concluderen dat de cliënt geïsoleerd 
verzorgd gaat worden. Afgezonderd van 
andere cliënten. Medewerkers werken in 
beschermende kleding. 

20 maart

Het verpleeg- en verzorgingshuis gaan van het ene op 
het andere moment op slot voor bezoek, in navolging van 
een persconferentie. Dat is een heftig besluit. 

• Familie heeft geen ‘afscheid’ kunnen nemen 
van hun geliefde. 

• We krijgen vragen als: hoelang zal dat 
gaan duren? Kan er dan geen uitzondering 
gemaakt worden voor echtparen of cliënten 
die hier al jaren komen? We besluiten dat 
deze regeling voor iedereen geldt, zonder 
uitzonderingen. 

• Ook onze ruim 900 vrijwilligers zijn niet 
langer welkom omdat ze een bedreiging 
vormen van buitenaf.

Logboek
van een crisiscoördinator 
met Wilko Clarijs

Crisiscoördinatoren hebben wereldwijd 
overuren gedraaid. Zo ook onze 
crisiscoördinator Wilko Clarijs. Samen 
met het crisisbeleidsteam moest hij 
besluiten nemen die een behoorlijke 
impact hebben op het welzijn van onze 
cliënten en diens familie. Ze stonden 
voor duivelse dilemma’s: kiezen we 
voor individueel welzijn, bijvoorbeeld 
om eenzaamheid tegen te gaan, of 
kiezen we voor het belang van de groep 
en plaats je iedereen in quarantaine? 
Wilko doet een boekje open: hij laat 
ons meelezen in zijn logboek waarin 
de hoogte- en dieptepunten van deze 
coronacrisis zijn opgetekend.

Ook onze ruim 900 

vrijwilligers zijn niet 

langer welkom omdat 

ze een bedreiging 

vormen van buitenaf.

Wilko Clarijs
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Logboek

18 mei

De cohortafdeling is weer open!

• Er kan weer normaal gewerkt worden 
zonder beschermende kleding. 

• De cohortafdeling is bijna acht weken 
operatief geweest. Helaas zijn ook meer dan 
tien cliënten overleden op deze afdeling. 

• Medewerkers hebben acht weken in 
volledig beschermende kleding moeten 
werken. Er is vanuit de organisatie veel 
waardering en respect dat zij het hebben 
volgehouden.

25 mei

Minister Hugo de Jonge maakte eerder deze maand 
bekend dat bezoek weer is toegestaan voor één vaste 
bezoeker per cliënt onder strikte voorwaarden.

• Dat wordt een uitdaging om dat op alle 
locaties op een goede manier geregeld te 
krijgen en het liefst zo snel mogelijk. 

• We hebben op tien locaties te maken met 
het inrichten van geschikte bezoekruimtes. 
Ook moeten we voldoende medewerkers 
vrijspelen in een tijd van krapte en tijdens 
de afwezigheid van onze vrijwilligers. 

Wat doet een crisiscoördinator?
Als crisiscoördinator ben je de spin in het 
web en sta je midden in de crisis. Soms is 
dit een lastige positie omdat je vaak gezien 
wordt als de persoon die alles weet en 
dat is natuurlijk niet altijd het geval. De 
crisiscoördinator is ook de voorzitter van het 
crisisbeleidsteam. Daar heeft hij als taak om 
de leden van het crisisbeleidsteam bij elkaar 
te roepen, de agenda samen te stellen, de 
vergadering te leiden, (gezamenlijk) besluiten 
te nemen en soms knopen door te hakken. 
De besluiten en te nemen acties worden 
vastgelegd in een digitaal systeem zodat 
altijd teruggevonden kan worden welk besluit 
we hebben genomen, waarom en wie welke 
actie heeft uitgevoerd.

24 maart
• We besluiten in navolging op de rest 

van Nederland de werkzaamheden van 
kappers en pedicures op de locaties stop 
te zetten, contactberoepen zijn immers niet 
toegestaan.

26 maart

Binnen een weekend krijgen we het voor elkaar een 
compleet leeg gebouw met eerst vijftien en later 30 
appartementen in te richten.

• Vanuit de Veiligheidsregio wordt gevraagd 
welke zorgorganisaties opvang kunnen 
bieden voor mensen afkomstig vanuit 
het ADRZ, die besmet zijn met corona en 
mogelijk gaan overlijden. Door de druk op 
de ziekenhuizen wordt gezocht naar een 
alternatieve verblijfplaats. 

• We besluiten een gedeelte (de Veste) van 
het te slopen Gasthuis in Goes daarvoor 
opnieuw in te richten. 

• We nemen nieuwe medewerkers aan die de 
zorg en begeleiding gaan bieden. 

27 maart

Er blijken op één afdeling meer dan 20 
besmettingen te zijn. 

• In overleg met de GGD en microbioloog 
van het ADRZ besluiten we om een gehele 
afdeling als besmet te beschouwen: het 
wordt een cohortafdeling. Op deze gesloten 
afdeling zijn meerdere dementerende 
cliënten besmet en het is niet haalbaar hen 
in hun kamer geïsoleerd te verzorgen. 

5 juni

Terwijl ik dit schrijf zijn er geen besmettingen. 

• Ik schrijf een stuk voor de corona-uitgave 
van het Ter Weel Magazine.

• De bezoekregeling wordt verder uitgebreid. 
• De kapper en pedicure mogen weer 

komen.
• Ook voor mij wordt het weer rustiger en 

kan ik mijn werk als beleidsmedewerker 
weer op gaan pakken.

Logboek

21 maart
• Om toch de mogelijkheid te bieden om 

contact te hebben tussen familie en 
bewoner wordt beeldbellen geïntroduceerd. 

• In zeer korte tijd lukt het om alle locaties 
van tablets te voorzien en beeldbellen 
mogelijk te maken. Mede door donatie van 
tablets door verschillende partijen. 

• Daarnaast worden op verschillende 
locaties tentjes geplaatst zodat er 
raamvisite kan plaatsvinden.

23 maart
• We komen vanaf nu twee keer per week 

bij elkaar als CBT om tijdig besluiten te 
kunnen nemen. 

• Tussentijds hebben we veelvuldig overleg 
met de GGD en de arts-microbioloog van 
het ADRZ die ons van adviezen voorzien. 

• Als crisiscoördinator heb ik bijna dagelijks 
contact met de Veiligheidsregio Zeeland 
en collega’s van andere zorginstellingen. 

• In Zeeland proberen we samen met de zes 
grote zorginstellingen in de ouderenzorg 
onze maatregelen en afspraken zoveel 
als mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit 
gebeurt op bestuursniveau.

’’Medewerkers hebben 

acht weken in volledig 
beschermende kleding 

moeten werken.
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We moeten afstand houden tot elkaar, maar SMWO wil 
toch dichtbij zijn voor de mensen die dit nodig hebben.

Voor (hulp)vragen kunt u contact opnemen met SMWO 
via (0113) 277 111 of info@smwo.nl.

SMWO is er voor iedereen, altijd.

Met elkaar, voor elkaar.

Duimen omhoog en petje af voor de zorgmedewerkers!

MEEDENKERS ONTWERPERS

PRINTERS DRUKKERS

Telefoon 0113 571404 - info@dzy.nl
www.dzy.nl

Drukkerij Zoeteweij
Yerseke
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Door de ogen 
van het crisis-
beleidsteam
met Sandra 
Dirkzwager

Begin maart kwam het crisisbeleidsteam 
van Zorggroep Ter Weel voor het eerst 
dit jaar bij elkaar om te praten over de 
mogelijke verspreiding van het coronavirus 
in Nederland. Sindsdien is er veel gebeurd. 
Sandra Dirkzwager (manager HRM) vertelt hoe 
de afgelopen maanden eruit hebben gezien 
vanuit de ogen van een crisisbeleidsteam-lid.

Door Suzanne Bassie

Wie zitten er in het crisisbeleidsteam van 
Zorggroep Ter Weel? 
Het crisisbeleidsteam van Zorggroep Ter Weel 
bestaat uit de crisiscoördinator (tevens de 
voorzitter), de leden van het managementteam, de 
directiesecretaresse, de communicatieadviseur en de 
communicatiemedewerker. Tijdens de coronacrisis 
sloten ook Specialisten Ouderengeneeskunde aan – 
zeg maar de verpleeghuisartsen.

Sandra legt uit dat de samenstelling ook weleens 
wisselt: ‘Soms sluiten ook andere collega’s aan 
bij een vergadering van het crisisbeleidsteam, 
zoals teamleiders, medewerkers facilitair 
of maatschappelijk werk (zij beheren de 
wachtlijsten). De vergaderingen worden gelogd 
- ook wel genotuleerd -, zodat alle besluiten en 
acties worden vastgelegd.’ Sandra vertelt: ‘Het 
crisisbeleidsteam handelt enerzijds acuut naar 
aanleiding van de situatie die zich voordoet, anderzijds 
ook om mogelijke scenario’s en de gevolgen die hierbij 
horen in kaart te brengen.’ Dat betekent dat het 
crisisbeleidsteam de ene keer acuut een alternatief 

moeten verzinnen voor de koffieronde, en de andere 
keer denken zij na over wat er kan gebeuren als 
cliënten steeds langer geen bezoek krijgen.

Wat moest het crisisbeleidsteam verder 
allemaal beslissen?
De afgelopen weken was het crisisbeleidsteam 
bijna fulltime bezig met het coronavirus: ‘Zeker 
in het begin kwamen we dagelijks bij elkaar en 
hebben we besluiten moeten nemen over allerlei 
uiteenlopende zaken,’ vertelt Sandra. ‘Leidend 
hierin zijn natuurlijk de richtlijnen van het RIVM, 
maar soms hebben we ook zelf keuzes gemaakt. 
Bijvoorbeeld in het plaatsen van hekken rondom 
de terrassen of het niet meer aannemen van 
zelfgemaakte etenswaren.’ Sandra benadrukt dat dit 
vaak geen makkelijke besluiten zijn geweest, waar 

’’
De saamhorigheid in de 

organisatie is ontzettend 
groot en het verzuim is nog 

nooit zo laag geweest.

Wat is in deze situatie 
de kwaliteit van leven? 

Dat gesprek moeten we 

met elkaar aangaan.

dan ook echt de tijd voor genomen werd. Datzelfde 
gold voor het inrichten van het de COVID-noodopvang 
bij het Gasthuis, waar een flat in één weekend werd 
omgebouwd tot een ware opvanglocatie. ‘Maar samen 
met alle betrokkenen hebben we het voor elkaar 
gekregen!’, klinkt het trots.

Wat zat er in jouw takenpakket?
Als lid van het crisisbeleidsteam is Sandra 
voornamelijk verantwoordelijk voor de triage van 
medewerkers bij een mogelijke besmetting. Bij triage 
wordt de ernst van klachten beoordeeld. Sandra 
legt uit: ‘Als een medewerker verschijnselen heeft, 
dan neemt hij of zij contact met mij op. Samen 
kijken we of een test nodig is en vervolgens zet ik 
het proces voor testafname in gang. Sinds maart is 
er veel veranderd in het testbeleid. Eerst mocht een 
medewerker nog werken als hij of zij getest werd. 
Inmiddels wordt bij klachten altijd getest en mag een 
medewerker niet werken totdat de uitslag bekend is.’

‘Een mogelijke besmetting brengt soms veel angst 
met zich mee en heeft gevolgen voor het privé- en 
werkleven van de medewerker. Daarom zorgen we 
voor de best mogelijke begeleiding. Bijvoorbeeld 
door de inzet van onze psychologen en pastor. 
Als een uitslag binnen is, breng ik medewerkers 
telefonisch op de hoogte. De afgelopen weken 
hebben we constant testen uitgevoerd en 
medewerkers begeleid in het proces.’

Wat waren de zorgen die het 
crisisbeleidsteam had?
‘Met name de afdeling De Mooije Staak heeft het 
zwaar te verduren gehad. Cliënten, maar ook 
medewerkers raakten besmet en de afdeling moest 
in zijn geheel in isolatie. Collega’s hebben wekenlang 

onder zware omstandigheden gewerkt.’ Het zijn 
heftige weken geweest, die veel angst en verdriet 
met zich mee hebben gebracht. Toch probeert het 
crisisbeleidsteam ook naar de mooie momenten 
te kijken. Sandra vertelt: ‘De saamhorigheid in de 
organisatie is ontzettend groot en het verzuim is 
nog nooit zo laag geweest. Iedereen wil zijn of haar 
steentje bijdragen. Echt een groot respect voor alle 
collega’s! Ook ontstaan overal mooie initiatieven, die 
de samenleving dichter bij elkaar brengen en is de 
samenwerking tussen zorgorganisaties in Zeeland 
alleen maar beter geworden.’

Zijn er ook nog dingen ‘normaal’ gebleven?
Sandra legt uit dat de komst van het coronavirus niet 
alleen gevolgen heeft voor de zorg, maar eigenlijk 
voor alle disciplines van Zorggroep Ter Weel. De 
restaurants en dagbestedingslocaties moesten hun 
deuren sluiten, activiteiten gaan niet door, cursussen 
zijn geannuleerd en kantoorpersoneel moet zoveel 
mogelijk thuiswerken. Ook hier wordt met elkaar 
gezocht naar creatieve oplossingen. Vergaderingen 
vinden bijvoorbeeld zoveel mogelijk digitaal plaats en 
activiteiten worden op kleine schaal georganiseerd, 
veilig en op anderhalve meter afstand.

Sandra Dirkzwager

De ene keer verzinnen 

we een alternatief 

voor de koffieronde, 

de andere keer 

bedenken we wat kan 
gebeuren als bezoek 
lang wegblijft.

Kunnen jullie al wat nadenken over de tijd 
na de crisis?
Wat de toekomst gaat brengen, is nog lastig te 
zeggen. Toch probeert het crisisbeleidsteam hier 
wel over na te denken. Sandra vertelt: ‘De grootste 
uitdaging is het vinden van een middenweg in het 
gezond houden van cliënten en medewerkers en 
aansluiten bij het welbevinden van de cliënten. 
Wat is in deze situatie de kwaliteit van leven? Dat 
gesprek moeten we met elkaar aangaan.’
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Dagboek
van een besmette afdeling met
Cor van de Griek en Jolanda Feleus

Op verschillende afdelingen van Zorggroep Ter Weel hebben 
cliënten en medewerkers met het virus te maken gehad. Eén 
van de afdelingen werd door de hoeveelheid besmettingen 
omgezet naar een cohortafdeling. De teamleider, Cor van de 
Griek, en een verzorgende IG, Jolanda Feleus, laten u meelezen 
in hun dagboek. U leest de momenten die hen het meest zijn 
bijgebleven en de lessen die zij hiervan hebben geleerd. D
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Jolanda Feleus

Cor van de Griek
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Maandag 23 maart
De tweede besmetting

Op maandag hoorden we dat er een tweede cliënt 
met een coronabesmetting was. Eén van de cliënten 
vond het wel prima op de kamer en ondernam geen 
poging om de kamer te verlaten. - Cor

De een begreep dit beter dan de ander. We hebben 
eerst nog een scherm geplaatst en zo geprobeerd de 
huiskamers af te schermen, maar de cliënten liepen 
daar langs. Het had geen zin. - Jolanda

Dinsdag 24 maart 
Cohortafdeling

Er volgden meerdere besmettingen, waarna werd besloten de hele 
afdeling in quarantaine te plaatsen. De afdeling werd een zogeheten 
cohortafdeling. Hiervoor moest natuurlijk het een en ander worden 
opgezet. Medewerkers moesten zich vanaf toen buiten de afdeling 
omkleden en daar hun beschermende kleding aan- en uittrekken. Hun 
persoonlijke spullen, zoals tassen, werden in kluisjes voor de afdeling 
opgeborgen. Bij de inrichting hiervan is de GGD betrokken geweest. 
Dat we een cohortafdeling werden, was eigenlijk een opluchting. Het 
gaf de cliënten die besmet waren of daarvan verdacht werden, weer de 
vrijheid om in ieder geval van hun kamer te mogen. Natuurlijk kwamen 
er ook vragen van medewerkers over de veiligheid. Medewerkers met 
bijvoorbeeld een gezinslid dat tot de risicogroep behoort, vroegen zich af 
of ze het virus konden meenemen naar huis. Dat was best wel lastig. - Cor

Je hoort natuurlijk van alles in de media over het virus, maar er was nog veel 
onbekend. Cor heeft ons de hele periode goed geïnformeerd. Chapeau. Via 
intranet werden we op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en 
afspraken. Dat vond iedereen echt fijn en dit gaf houvast. - Jolanda

Zondag 22 maart
De eerste besmetting

Die zondag werkte ik in de ochtend. Een van onze cliënten snotterde en 
gloeide. Bij het meten van de temperatuur gaf de thermometer 39,8 graden 
aan. In mijn hoofd gingen ineens de alarmbellen af. In de media werd toen 
net gesproken over de verspreiding van het coronavirus. Het zal toch niet?, 
dacht ik. Bij de cliënt is vervolgens een test afgenomen. De volgende dag, 
maandagavond, werd mij verteld dat de uitslag positief was: de cliënt had 
corona. Toen zakte de grond wel even onder mijn voeten weg. - Jolanda

Cliënten die besmet waren of daarvan verdacht werden, moesten 
op hun kamer blijven. Bij het betreden van de kamer moesten we 
beschermende kleding aantrekken, maar afgezien van wat witte 
jassen en chirurgische mondmaskers, was er niet veel voorhanden. Er 
ontstond toen enige ongerustheid bij medewerkers: hoe zit het met het 
besmettingsgevaar voor anderen? Onze zorggroep deed haar stinkende 
best om aan de middelen te komen, maar deze waren gewoon nergens 
beschikbaar. Dat was vanaf dat moment spannend. Landelijk werd 
bepaald dat eerst alle IC’s beschermende middelen kregen, pas later 
kwam meer aandacht voor ons vanuit de Veiligheidsregio. - Cor

Woensdag 25 maart - Samen lunchen

We hebben vanaf het moment dat onze afdeling een cohortafdeling werd, dagelijks een lunchmoment 
georganiseerd voor de medewerkers. Buiten de afdeling, zodat ze zonder beschermende kleding 
konden lunchen en rustig met elkaar konden spreken. Ik was daar ook bij aanwezig en soms een van de 
psychologen of de geestelijke verzorger. Er speelde bij sommige medewerkers toch angst. Daar kon op 
dat moment met elkaar over worden gesproken. Ik was dan ook gewoon eerlijk: we weten veel nog niet. 
Niemand heeft dit ooit meegemaakt, dat maakt het complex. Op televisie was niks anders dan corona, 
en zelf zit je er ook middenin. Dat met veel onzekerheid en onwetendheid. - Cor

Wij ventileerden onze spanningen ook in een groeps-chat via WhatsApp. Daarin deelden we geen details over 
cliënten, maar vroegen naar elkaars welbevinden: ‘Hoe was je dienst gisteravond?’ en ‘Heb je goed geslapen?’ Ik denk 
dat iedereen daar veel steun aan had. Zeker als je niemand thuis hebt aan wie je je verhaal kunt doen. Dan is het 
toch fijn dat collega’s vragen: ‘Trek je het een beetje?’ Sommige dagen waren best heel heftig voor ons. We zeiden vaak 
tegen elkaar: huilen mag, dat lucht op. Deze omstandigheden hebben wel echt gezorgd voor veel saamhorigheid op 
de afdeling. We zijn er voor elkaar, steunen elkaar. - Jolanda
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Zaterdag 28 maart - Collega’s werden ziek

Niet alleen cliënten werden ziek, maar in die eerste week na de eerste besmettingen 
ook steeds meer medewerkers. Dat ging in een razend tempo. Je mag weten, ik heb best 
wel zitten vloeken op mijn kantoor. Cliënten, medewerkers die ziek waren, ik dacht: 
dit stopt niet meer. Het was afschuwelijk. Ik zou er bijna emotioneel van worden. Daar 
slaap je gewoon niet van. Je ziet mensen op de IC liggen en denkt: dit kan ook met onze 
medewerkers gebeuren. Op den duur was een derde van onze medewerkers ziek. En 
dan niet even ziek, maar sommigen ook lange tijd, weken of maanden. Het gekke was: 
sommigen waren erg ziek en anderen hadden lichte klachten en het idee nog wel te 
kunnen werken. Dit mocht dan niet, in afwachting van de test. Dat was maar goed ook, 
sommigen werden toch positief getest. Medewerkers die weer hersteld waren, werden 
niet meteen volledig ingezet. Hun conditie was gewoon nog niet op peil. Daarnaast 
waren de omstandigheden door het werken in beschermende kleding zwaar. Dat doet 
echt een beroep op je conditie. - Cor

Ik sliep er die eerste dagen ook best wel slecht van. Omdat ik die zondagochtend nog had 
gewerkt met de cliënt die later met het virus besmet bleek te zijn, dacht ik ‘jeetje, ik heb 
daar gisteren onbeschermd gestaan’. Daar raakte ik even van in paniek. Dit heb ik toen op 
het werk en later ook thuis besproken. Toen nam dat gevoel af. Dat was eigenlijk de enige 
keer dat ik echt bang was dat ik ook besmet zou raken. Onze collega’s waren soms toch 
behoorlijk ziek. Door alle ziekmeldingen ontstond er een personeelstekort. Cor heeft heel 
erg zijn best gedaan om dat op te lossen. Ook veel lof voor alle zzp’ers en collega’s van 
andere afdelingen die zelf hebben aangeboden op onze afdeling te werken. - Jolanda

Zondag 12 april
Een Paasweekend met drie overlijdens

Ik herinner mij het weekend van Pasen waarin er drie overlijdens op één dag 
waren. Ik dacht, nu ben ik echt in een slechte film beland. Wij hebben toch een 
band met de cliënten. Zij wonen hier langere tijd, soms jaren. Voor familie was het 
ook hartverscheurend. Ook zij moesten beschermende kleding aan als zij afscheid 
kwamen nemen. Daarnaast speelt ook bij hen de angst om het virus op te lopen als 
zij op de afdeling komen. - Jolanda

Ik kan me nog het moment herinneren dat we als laatste eerbetoon bij 
de uitgang van de afdeling stonden toen een van de overleden cliënten de 
afdeling werd afgereden. De uitvaartverzorger stopte en deelde ons een 
persoonlijke boodschap namens de familie mee. Deze kwam zo binnen bij 
ons, dat we allemaal met tranen in onze ogen stonden. Het contact met de 
familie was belangrijk en daar besteedden we extra aandacht aan. Ik had 
soms heel intensief contact met de eerste contactpersonen. Om de zorg te 
ontlasten belden ze direct naar mij. Dit was ook ’s avonds of in het weekend. 
Als het niet goed gaat met je naaste, wil je natuurlijk elk moment kunnen 
bellen om te weten hoe het met hem/haar gaat. Dat was voor hen de enige 
houvast. We waren ook heel blij toen we eindelijk konden beeldbellen met 
familie en naasten. Daar was veel behoefte aan. - Cor

Maandag 4 mei 
Dodenherdenking

Op 4 mei was ik in de avond medicijnen aan het rondbrengen. 
Vlak voor het officiële moment van de dodenherdenking ben ik 
aan een tafel bij een bewoonster gaan zitten. Opeens kreeg ik 
het te kwaad en werden mijn ogen wat waterig. De bewoonster 
pakte mijn hand en vroeg: ‘Zuster, huil je nu?’ ‘Ik geloof het wel’, 
antwoordde ik. Ik vond het zo bijzonder dat ze dit opmerkte, 
want ik zat helemaal ingepakt in de beschermende kleding. Ze 
herkenden ons niet meer, maar reageerden wel op onze stem. 
‘Ah, jij bent Jolanda’, zeiden ze dan. Maar er waren ook cliënten 
die er agressief op reageerden. Zo was er een mevrouw die het 
masker van je gezicht trok. - Jolanda

Wij hebben toch een 

band met de cliënten. 

Zij wonen hier langere 

tijd, soms jaren.
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Dinsdag 21 april
You’ll never walk alone

Op 21 april zongen collega’s en cliënten van andere afdelingen 
ons buiten op het terras toe met You’ll never walk alone. Dat 
was schitterend. De momentjes op de balkons zorgden voor 
reuring. Dat mistten de cliënten wel. Er komt niemand binnen: 
geen muziekoptredens, geen bezoek, geen kerkdienst. Je ziet dat 
mensen wachten tot er iets gebeurt. Het duurt maar en duurt 
maar, maar het virus is natuurlijk niet weg. - Cor

1 Op een cohortafdeling wordt verpleegd met de aanname dat een 

gehele afdeling besmet is. Het aantal bewezen besmette personen is 

dusdanig hoog dat niet-bewezen besmette cliënten praktisch en medisch 

gezien onmogelijk beschermd kunnen worden tegen besmetting.

Woensdag 20 mei – Virusvrij

Op een gegeven moment zeiden we wel: als we hieruit komen dan drinken 
we eerst maar eens een borreltje. Vorige week was iedereen getest en dit 
keer allemaal negatief. We hebben meteen gebak gehaald! - Cor

Alle steun en cadeaus van onze teamleider, collega’s, familie en ondernemers uit 
de buurt waren hartverwarmend. De ondersteuning vanuit de organisatie was heel 
goed. We werden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het voelde als 
een warme deken dat iedereen met ons meeleefde. Samen staan we sterk! - Jolanda

In de week van 18 mei zijn 
alle cliënten en medewerkers 
getest. Op 25 mei kwam de 
uitslag dat de gehele afdeling 
coronavrij was en is de 
cohortafdeling opgeheven.
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Door de ogen 
van afdeling 
Communicatie 
& PR met Irene 
van Sandijk en 
Lucia van Driel

Onze afdeling Communicatie & PR is een 
afdeling met drie enthousiaste dames: Lucia 
van Driel (communicatieadviseur1), Irene 
van Sandijk (communicatiemedewerker) en 
Helma Telleman (communicatieondersteuner). 
Lucia en Irene startten vorig jaar juli bij 
Zorggroep Ter Weel, direct na hun opleiding. 
Irene rondde de studie Leisure Management 
af en Lucia studeerde Communicatie- & 
Informatiewetenschappen en Communicatie 
& Organisatie. Helma is al jaren een 
doorgewinterde kracht op deze afdeling. Irene 
en Lucia waren nog niet zo lang in dienst toen 
het coronavirus toesloeg. Wat gebeurt er dan 
met deze afdeling en haar medewerkers? 

Door Wendy Ivens

Wanneer werd de afdeling communicatie 
geconfronteerd met de eerste tekenen van 
corona?
‘De eerste keer dat wij iets over het coronavirus 
communiceerden, ging het eigenlijk om 
preventieve communicatie’, vertelt Irene. ‘Wat is 
er in huis voor het geval dat er een besmetting is? 
Wat moet je doen als je een besmetting vermoedt? 
Dit vroegen we ons af in de week waarin de 
eerste besmettingen in Nederland waren. Vrij snel 
hadden we bij Ter Weel helaas de twijfelachtige 
eer dat we de eerste besmettingen binnen een 
zorginstelling in Zeeland hadden...’

Wat ervoeren jullie de eerste dagen?
‘Ter Weel heeft altijd al een crisisbeleidsteam (CBT), 
maar dat wordt pas operationeel als een crisis zich 
ontwikkelt. Hierin namen alle leden, waaronder Lucia 
en ik, meteen zitting.’ Intussen werden ook andere 
organisaties gemobiliseerd, zoals de Veiligheidsregio, 
de ROAZ, Actiz en andere spelers. Allemaal komen 
ze met (communicatie)richtlijnen en regels. Lucia: 
‘Er gebeurt in crisissituaties veel ad-hoc. Dan werk 
je op basis van je expertise en is een geschreven 
communicatiestrategie niet altijd voldoende.’

Wat waren zo ongeveer jullie taken?
Lucia legt uit: ‘Onze taak was om de besluiten 
van het team goed te communiceren en om 
communicatieadvies te geven, maar daarnaast 
ook om als volwaardig lid mee te beslissen over 
te nemen maatregelen. In het begin vergaderden 
we eigenlijk iedere dag. Daarna nam de frequentie 
af en vergaderden we twee tot drie keer per 
week. Het was een intensieve periode met veel 
vergaderingen in de ochtend, waarna we in de 
middag alle besluiten zo helder en snel mogelijk 
uitwerkten naar begrijpelijke communicatie. 
Iedereen wachtte op bericht van ons.’

Lucia van Driel

Er gebeurt in crisis-

situaties veel ad-hoc. 

Dan werk je op basis 
van je expertise en 

is een geschreven 

communicatiestrategie 

niet altijd voldoende.

Berichtgeving werd in eerste instantie vanuit 
het e-mailadres van Communicatie & PR 
gecommuniceerd. Ook op Facebook en LinkedIn 
volgde men de berichtgeving door Irene en Lucia 
op de voet. Alle vragen en reacties kwamen in 
de mailbox van hen terecht. Irene zegt: ‘Dit was 
zo’n stroom aan berichten, dat het tijd was om 
de berichten goed te filteren.’ Op extern advies 
is er toen een speciaal emailadres gemaakt: 
corona@terweel.nl, waarop alle vragen en 

Iedereen wachtte 

op ons bericht.

reacties ten aanzien van corona binnen kunnen 
komen. Collega’s van Irene en Lucia helpen met 
het beantwoorden van vragen in deze mailbox. 
Verder hebben Lucia en Irene op de website 
(voor familieleden) en op het intranet (voor 
medewerkers) speciale corona-pagina's ingericht 
waarop allerlei informatie te vinden is.

Hoe verliep de samenwerking met andere 
zorginstellingen?
Lucia: ‘SVRZ nam de taak op zich om de 
communicatie VVT-breed2 te coördineren. 
Dit betreft vooral communicatie over aantal 
besmettingen, cohortafdelingen en persvragen.’ 
Aanvullend zegt Irene: ‘Het fijne is dat er centrale, 
éénduidige informatie is en dat je niet overal 
telkens opnieuw het wiel voor hoeft uit te vinden. 
Zo kunnen we voor de nieuwe bezoekregeling 
gebruik maken van brieven die door een andere 
VVT-organisatie al eens zijn opgesteld.’

De opheffing van de cohortafdeling, zorgt 
dat voor meer rust?
‘In het begin even niet’, zegt Lucia. ‘Dat geeft ook 
weer reden tot extra communicatie. Wat gaan 
we doen? Wat zijn de gevolgen voor cliënten, 
mantelzorgers, medewerkers? Daarnaast valt het 
samen met de bezoekregeling. Omdat er hierbij 
aan veel regels voldaan moet worden, zorgt ook dit 
voor de nodige communicatie.’ 

Irene van Sandijk
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1 Lucia heet nu Van Driel – Koster, ze is onlangs getrouwd  •  2 Afkorting 

voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg  •  3 Op een cohortafdeling wordt 

verpleegd met de aanname dat een gehele afdeling besmet is. Het aantal 

bewezen besmette personen is dusdanig hoog dat niet-bewezen besmette 

cliënten praktisch en medisch gezien onmogelijk beschermd kunnen worden 

tegen besmetting. De consequentie hiervan is dat ook besmette personen van 

buiten de cohortafdeling op deze cohortafdeling geplaatst kunnen worden.

Verder vult Irene aan: ‘En waar het in het begin 
stapsgewijs ging met de communicatie, ben je er nu 
de hele dag mee bezig. We kunnen daarnaast dan 
net nog onze mailbox beheren, maar daar houdt 
het dan wel bij op.’ Lucia vult aan: ‘Maar gelukkig 
helpt Helma ons veel. Zij ondersteunt ons enorm en 
door haar draaien noodzakelijke werkzaamheden 
gewoon door. Ze heeft zelfs haar uren aangepast 
om ons volledig tot ondersteuning te kunnen zijn.’

Was alles naar wens of pak je het een 
volgende keer anders aan?
‘Er zijn natuurlijk wel dingen die we een volgende 
keer anders zouden aanpakken’, zegt Irene. ‘Zo 
hadden we in het begin niet voor iedereen even 
duidelijk uitgelegd wat de consequenties van een 
cohortafdeling3 zijn. Op onze afdeling zitten immers 
geen medici. We hebben vaak aangegeven dat wij 
wel degenen zijn die informeren, maar niet degenen 
die medische beslissingen nemen.’

Lucia vult aan: ‘Ook willen we volgende keer eerder 
transparant zijn. In het begin was men VVT-
breed terughoudend met communicatie naar de 
buitenwereld en de pers over bijvoorbeeld aantallen 
besmettingen. Natuurlijk krijg je op een gegeven 
moment vragen uit de pers, van familie en op social 
media. Het advies van ons aan het crisisbeleidsteam 
was dan ook telkens: wees transparant. Op een 
gegeven moment hebben we zelf als Ter Weel 
Omroep Zeeland gebeld om langs te komen. Eigenlijk 
wil je vóór zijn dat de pers er hun eigen verhaal van 
maakt. Nu hebben we zelf de regie gehouden.’

Wat vinden jullie nog belangrijk om mee te 
geven?
Lucia: ‘Sommige mensen keken bij deze crisis toch 
een beetje weg. Deze mensen beseffen niet wat 
zich in een verpleeghuis/verzorgingshuis afspeelt. 
Wat je drie straten verderop doet, kan uiteindelijk 
gevolgen voor onze instelling hebben. Je beseft 
niet hoe ernstig het is als je er niet middenin zit. 
Het heeft ons tenslotte mensenlevens gekost’. 
Verder zegt Irene: ‘Sommige mensen vroegen ook 
aan ons: wel leuk dat je zo’n uitdaging meemaakt 
hè? Maar dat is niet het goede woord. Het is niet 
leuk. Je bent bezig met een ramp zo goed mogelijk 
proberen af te wenden.’ 

Waar zijn jullie trots op?
Beiden: ‘Van medewerkers hebben we veel positieve 
reacties gehad over onze updateberichten: dat het 
helder en vaak genoeg was.’ Irene: ‘Ik ben ook trots op 
onze veerkrachtigheid en aanpassingsvermogen in 
alles wat op ons afkwam. We hebben ervoor kunnen 
zorgen dat er snelle updates kwamen, dat er speciale 
coronapagina’s zijn gemaakt en we zijn geprofessiona-
liseerd als het gaat om familie informeren.’

Verder vertelt Lucia een anekdote over 
het allereerste persmoment, waarbij de 
pers onverwacht langs kwam. Lucia: ‘Het 
persstatement was dat men de crisis niet 
moesten bagatelliseren en dat het allemaal 
zeer serieus was. Ik droeg die dag een trui 
met de quote ‘It’s different, I like it’. Ik wilde 
natuurlijk koste wat het kost voorkomen dat 
die tekst te lezen was! De trui is uiteindelijk 
minimaal in beeld geweest, maar ik heb hem 
wel verbannen uit mijn kledingkast.’

Het advies van ons 

aan het crisis-

beleidsteam was 

dan ook telkens: 

wees transparant. 
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Hoofdstraat 54     4416 AE  Kruiningen    

T 0113 57 28 35    E  info@rijk.eu

www.rijk.eu

taxateurs 

adviseurs  

rentmeesters

Taxaties

Vastgoedadvisering

Rentmeesterij

Grondverwerving

Schadevergoedingsrecht

Buitenstate
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Meer informatie
over het coronavirus? 
Scan de QR-code!
Of ga naar www.terweel.nl/corona/

iPhone of iPad    Met de standaard 
Camera-app kun je de QR-code scannen. 
Richt de camera op de QR-code. Bovenin het 
scherm verschijnt een melding. Tik hierop 
om naar de website te gaan.

Android    Open de Google camera app 
en richt deze op de QR-code. Onderaan het 
scherm verschijnt een link. Klik op de link 
en de website komt tevoorschijn. Werkt het 
niet? Ga in de Google camera app naar het 
tabblad ‘Meer’ om bij ‘Instellingen’ de ‘Google 
Lens suggesties’ in te schakelen.

Hoe werkt het?

VOORDELEN
• Gratis oogmeting

• In uw eigen omgeving en op het 
 tijdstip dat u uitkomt

• Gratis service en advies

• Ruime collectie monturen

• Declaratie zorgverzekering is mogelijk

• Goede nazorg

• Pinnen mogelijk

De opticien op locatie

KĲK! BĲ HANNEKE
Hanneke Boone - van den Dries

 06 188 40 167     info@kijkbijhanneke.nl
 www.kijkbijhanneke.nl

 

Oncologische voetzorg 
Diabetische voetzorg 

Reumatische voetzorg 
Nagelreparatie 

Antidruktechnieken 
Sportpedicure 

 

MMeeddiisscchh  vvooeettzzoorrggvveerrlleenneerr  BBiijjnnaaggttee  
Lange Meet 5a 
4421 GR Kapelle 
Telnr: 06-49 80 34 61 
info@medischevoetbijnagte.nl 
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Raambezoek
Sint Maarten 
in de Groe

Zanger
Ter Weel Krabbendijke

Yoga
Ter Weel Goes

Fotoalbum
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Door de ogen van 
een nabestaande 
met Ada Lievense

Hoe was het contact met je vader?
‘Vader was een nuchter iemand, hij was heel gevat 
en had een groot taalgevoel. Hij wilde alles altijd 
zelf regelen. Door gebeurtenissen in zijn leven was 
hij zijn geloof kwijtgeraakt. Door dementie kwam 
hij te wonen op een verpleegafdeling van Ter Weel. 
Nog steeds hadden we contact en gesprekken, 
maar hij was het ook zo weer kwijt. We deden 
kruiswoordpuzzels, waarbij ik woorden noteerde 
die hij had bedacht. Hij verbeterde ook het 
verplegend personeel als ze taalfouten maakten’, 
vertelt Ada. Elke dag kwam er wel iemand langs, 

Ada met haar man of Ada’s broer. Maar hoe vaak 
en wanneer ze op bezoek kwamen, had hij niet 
meer door. Hij miste zijn vrouw, die tweeënhalf 
jaar geleden was overleden en moest er telkens 
aan herinnerd worden dat sommige geliefden er 
niet meer zijn. Ada vertelt verder: ‘Om vier uur 
’s middags werd hij onrustig, dan moest hij toch 
naar huis naar zijn vrouw en kinderen.’ Liefdevol 
vertelde het personeel dat hij vandaag mocht 
blijven eten. En voor het slapen gaan was er weer 
diezelfde onrust. 

Maar zijn ziekte bracht niet alleen negatieve 
dingen. ‘Door de dementie heb ik de zachte kant 
van vader leren kennen’, legt Ada uit. ‘Hij leerde om 
dingen uit handen te geven, zodat ik zijn financiële 
zaken kon regelen.’ Het geloof uit zijn jeugd kwam 
terug. Hij kreeg goed contact met Desirée, die ook 
de huiskamerdiensten op de afdeling verzorgde. 
Hij sprak van zijn verlangen om ‘naar boven’ te 
gaan en vroeg zich af waarom dat toch zolang 
duurde. ‘Ik denk dat ze het erg druk hebben 
daarboven, gaf ik dan als antwoord’, zegt Ada, 
‘waarop vader berustend zei: ‘Ja, dat zal ook wel’.’

Ada Lievense vertelt ons over het afscheid van haar 
vader, die onlangs is overleden aan corona. In haar tuin 
verwelkomt ze ons door haar hand uit te steken ter 
begroeting. Een lichte buiging is het antwoord. Bepalend 
voor de tijd waarin we leven: besmettingsgevaar, afstand 
houden, thuiswerken, maar ook afscheid nemen op 
afstand. Hoe heeft Ada dit ervaren?

Door Andries van der Kaaden

’’
Ik ben nog één keer op 

bezoek geweest met 

beschermende kleding, 

om afscheid te nemen. 

Hoe was het ziekteverloop?
‘Door de wereldwijde corona-uitbraak mochten 
we al niet meer op bezoek komen. We hadden 
nog nauwelijks iets gehoord over corona en nog 
niemand was getest. Vader was lichamelijk nog 
altijd goed gezond, maar in die week kreeg hij 
toch klachten van hoesten en koorts. Als eerste 
bewoner van de afdeling werd hij positief getest 
op corona. Onmiddellijk ging de deur op slot en 
moesten de zorgmedewerkers beschermende 
kleding dragen. Vader mocht zijn kamer niet meer 
uit, hij zat letterlijk opgesloten’, vertelt Ada. Toch 
is het hem nog een keer gelukt om te ontsnappen 
door met een vork het slot open te maken. De 
verpleging heeft hem snel weer naar zijn kamer 
teruggebracht en hem uitgelegd wat er aan de 
hand was. Ada vertelt verder: ‘Dat begreep hij dan 
weer goed: ‘Dus ik zit in een soort quarantaine?’ 
zei hij dan’. Maar even later was hij dat ook alweer 
vergeten. De eerste week knapte hij nog redelijk 
op, maar daarna ging het steeds slechter.

Hoe was het contact tijdens de 
ziekteperiode?
Ada zegt: ‘Ik ben nog één keer op bezoek geweest 
met beschermende kleding, om afscheid te 
nemen. Het was natuurlijk vervelend dat vader 
op zijn kamer opgesloten zat, maar zelf had hij 
daar toch niet zo’n erg in.’ Hij bleef heel rustig en 
opgewekt. En toen meer bewoners corona kregen, 
mocht hij weer van zijn kamer en vrij bewegen 
over de afdeling. ‘Zelf had ik het benauwd in het 
pak en dan hoefde ik nog niets te doen. Ik heb 
echt diep respect voor de mensen van de zorg 
die de hele dag hierin moesten werken, ik kon na 
een uurtje weer naar huis gaan’, benadrukt Ada. 
Behalve de beschermende kleding waren er nog 
meer lastige zaken voor bezoekers. Zij konden 
niet even tussendoor naar het toilet, of iets eten 
of drinken. ‘En ik moest er ook rekening mee 
houden dat als ik besmet zou raken, ik wellicht niet 
aanwezig kon zijn bij de uitvaart. Ik mocht altijd 
komen mits ik de beschermende kleding aandeed’, 
legt Ada uit. Maar Ada koos ervoor om dit niet te 
vaak te doen. ‘Dat was ook het moeilijkste. Ik heb 
dit met mijn verstand gedaan, ook omdat dit in 
het begin van de coronatijd was. We hadden wel 
dagelijks telefonisch contact met de afdeling, de 
verzorging en de artsen. Er werd heel goed naar 
ons geluisterd. Hij kreeg zuurstof en morfine, 
zodat hij geen pijn hoefde te lijden en niet onrustig 
werd.’ Vaak genoeg belde een verzorgende van 
de afdeling naar Ada om te beeldbellen met haar 
vader. Hij was dan heel rustig en reageerde nog 
alert. ‘Hoe vind je het nou dat we elkaar op deze 
manier kunnen zien en spreken?’, vroeg ik dan. Hij 
antwoordde dan op zijn typische manier met: ‘De 
wonderen zijn de wereld nog niet uit!’’

Hoe was de uitvaart?
‘Na het overlijden van vader kregen we heel 
veel reacties van medeleven, maar allemaal op 
afstand. Veel mensen hebben gebeld, een kaart 
gestuurd of stonden aan de deur met een boeket. 
Al meteen hebben we besloten om het in kleine 
kring te doen met alleen de kinderen, er zijn 

’’Na het overlijden 

van vader 

kregen we heel 

veel reacties 

van medeleven, 

maar allemaal 

op afstand.
Ada Lievense
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SAMEN BOUWEN AAN
ZUID-WEST NEDERLAND

WWW.BOUWGROEPSCHRIJVER.NL

Krijger
Bouwbedrijf

Schrijver
Bouwbedrijf

‘S-GRAVENPOLDER

POORTVLIET

PUTTERSHOEK

geen kleinkinderen. Verder hebben we niemand 
uitgenodigd, want wie moet je dan wel en niet 
vragen? En wat als de mensen niet willen komen?’ 
Gelukkig was de uitvaartverzorger goed bekend 
met de familie vanwege de uitvaart van moeder. 
In de samenkomst hebben Ada en haar broer 
gesproken. Ook Desirée Krijger was erbij. Ada 
vertelt: ‘Ook zij heeft gesproken. Dat was fijn, want 
zij had echt een klik met mijn vader. We hadden 
veel foto’s en de uitvaartdienst was voor neven, 
nichten en vrienden te volgen op de livestream. 
Toen moesten we hem achterlaten in de zaal. 
Maar dat was ook weer goed zo, dat zou hijzelf ook 
zo hebben gewild’, knikt Ada.

Hoe kijk je terug op deze enerverende 
periode?
‘Corona zit nog steeds in mijn hoofd. Pas als 
deze hele rare, periode voorbij is, komen we 
echt aan verwerking toe. Het is ook heel goed 
dat Ter Weel Magazine hierover een special 
uitgeeft. Zoveel meeleven van de mensen, maar 
allemaal op afstand. Wat verlang je dan naar een 
troostende schouderklop of omhelzing. Had er 
eerder getest moeten worden, wie heeft hem 

besmet, misschien ben ik het zelf wel geweest, je 
weet het niet. Ik kan alleen maar veel waardering 
uitspreken voor de uitstekende verzorging van 
‘de meiden’ die met liefde en respect adequaat 
gehandeld hebben. Zij stonden soms ook met 
tranen in hun ogen, maar ze moesten wel weer 
door en van steeds meer bewoners afscheid 
nemen’, blikt Ada terug. Vanwege het coronavirus 
mocht vader nu toch ‘naar boven’, waarnaar hij 
zo verlangde. ‘Het is goed zo, je moet er toch niet 
aan denken dat hij nog jaren door had moeten 
gaan. Hoewel hij lichamelijk altijd zo sterk was, is 
hij eraan overleden, terwijl andere cliënten ervan 
zijn genezen. Het heeft zo moeten zijn,’ zegt Ada. 
Natuurlijk mist ze haar vader, die de hoge leeftijd 
van 92 jaar heeft bereikt. ‘Zo rustig als hij erbij lag, 
is hij heengegaan met een lach om zijn mond. Als 
dit allemaal voorbij is, kom ik nog eens afscheid 
nemen op de afdeling’, besluit Ada.

’’

Corona zit nog steeds 

in mijn hoofd. Pas 

als deze hele rare 

periode voorbij is, 

komen we echt aan 

verwerking toe.

www.roegiersglas.nl | 0113 - 577221 

www.dekoeijerschilders.nl | 0113 - 577220

Albert Plesmanweg 35  4462 GC Goes T (0113) 27 01 01 E info@lukasse.nl www.lukasse.nl

Partner voor bouwers en beheerders
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     DE BESTE ÉN VOORDELIGSTE 

 DAKMATERIALEN!

Renovatie Gasthuis SVRZ 4100 m2 Middelburg 

Nieuwbouw 7700 m2 Lamb Weston Kruiningen

Renovatie Calvijn College 1700 m2 Krabbendijke 

Renovatie Scheldebouw 3100 m2 Middelburg 

Renovatie en isolatie 33.000 m2 Firestone EPDM i.c.m. 

zonnepanelen, de Ree Lisse
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In coronatijd is rouwen moeilijker. Soms kan familie 
niet op bezoek bij een zieke geliefde, of neemt men 
afscheid met inachtneming van allerlei regels.

Een uitvaart vindt plaats met slechts 30 aanwezigen, die 
afstand van elkaar moesten houden en daarna elkaar 
niet kunnen ontmoeten met koffie of thee. Nabestaanden 
kunnen elkaar geen hand geven of elkaar een knuffel geven. 
Juist persoonlijke boodschappen kunnen heel troostrijk 
zijn. Met persoonlijke herinneringen eer je de overledene. 
Daarom is het goed met elkaar te delen wat de overledene 
heeft betekend.

Ook het personeel van Ter Weel heeft de verzorging en 
verpleging van zieke cliënten als heftig en pijnlijk ervaren. 
Daarom willen we in deze rubriek de nabestaanden van 
cliënten van Zorggroep Ter Weel, die aan het coronavirus 
overleden zijn, aan het woord laten. Omdat we niet vergeten, 
maar gedenken wie zij waren, wat zij voor ons betekenden. 
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In memoriam

Mevrouw Rouw - Hölzken

Mevrouw Van Lingen - Sta

Mevrouw Hakstege - Immerzeel

Meneer Jobse
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Meneer Hoogstrate
Of Mister Highstreet

Jan heeft zijn jeugd in Kloetinge doorgebracht 
en tot het laatst toe kon hij daar mooie verhalen 
over vertellen. Hij is gelovig opgevoed, maar in de 
jaren zestig heeft hij dit achter zich gelaten. Door 
zijn dementie kwam in zijn laatste jaren het geloof 
weer terug. Hij vond het fijn om erover te praten 
met medebewoners en met pastoraal medewerker 
Desirée. 

Jan is 3 jaar in Indonesië geweest. Deze tijd heeft 
een grote impact op hem gehad en het heeft hem 
gevormd wie hij geworden is. Hij kon er over vertellen, 
gaf soms gastlessen op het Goese Lyceum, maar 
daarna had hij daar veel last van.

In 1953 trouwde hij met Elizabeth Wielemaker en 
samen kregen zij twee kinderen, Kees en Ada. Ze 
woonden in Goes, Kloetinge, Vlissingen, Leerdam, 
Goes, Kloetinge en weer in Goes. Ze genoten samen 
van het leven, gingen veel op vakantie en ze waren 64 
jaar getrouwd. Hij miste haar enorm.

Hij was een kundige machinezetter - of met een mooi 
woord, typograaf. Hij werkte bij drukkerijen De Lange, 
Oosterbaan en bij de PZC, Ter Haar en Schuyt in 
Leerdam en bij Melio in Goes. Hij was een PvdA-man. 
Regelmatig was hij op de radio bij Omroep Zeeland, bij 
‘Zegt u ‘t Maar’. Het gebeurde wel eens dat hij in de stad 
liep en wanneer mensen hem hoorden praten, vroegen 
ze hem of hij de heer Hoogstrate was van de radio.

Zijn hobby’s waren schaken, bridgen en tot late leeftijd 
biljartte hij nog, zelfs met een stoot achter zijn rug. 
Kruiswoordpuzzels oplossen deed hij ook graag. Het 
laatste 1,5 jaar woonde hij op de afdeling De Mooije 
Staak, waar hij zeer liefdevol is verzorgd. 

Dirk Lamper

Geboren te Wemeldinge

Geboren op 02-02-1934

Overleden te Goes

Overleden op 11-05-2020 

Jan Hoogstrate

Geboren te Kloetinge

Geboren op 09-06-1927

Overleden te Goes

Overleden op 04-04-2020

Dirk Lamper is in 1934 geboren in het kleinste huisje in 
Wemeldinge. Hij had nog een oudere zus en later kreeg 
hij nog een broertje. Dirk had een fijne, warme jeugd. 
Rond zijn tiende jaar heeft hij ernstig oogletsel opgelopen, 
waardoor hij blijvend blind is geworden aan één oog, maar 
dit is in zijn verdere leven geen belemmering geweest.

Dirk is op zijn 16e jaar gaan werken als loopjongen bij 
familie Adriaanse (later Auto Adria). Op zijn 18e ging hij ‘in 
dienst’. Toen hij 21 was en met zijn maten op stap was in 
Goes, leerde hij Lina Bliek kennen. In 1960 zijn ze samen in 
het huwelijksbootje gestapt en Dirk ging in de avonduren 
een studie boekhoudkundige doen. Dirk en Lina kregen 
twee kinderen, Anton en Lianne, waar Dirk maar wat trots 
op was.

Op den duur kreeg Dirk de kans om hoofd van de 
boekhouding te worden. Als de boekhouding niet klopte 
- ook al miste er maar één cent - zocht Dirk het uit en 
rustte niet voor die ene cent terecht was. Hij werd dan ook 
niet voor niets 23 jaar achteréén uitgeroepen tot beste 
boekhouder van alle Ford-vestigingen van Nederland, 
waarvoor hij prachtige prijzen won. 

Dirk was een man van weinig woorden en heel veel structuur. 
Hij genoot van vakanties, hij heeft na zijn pensionering samen 
met zijn vrouw prachtige reizen gemaakt over heel de wereld. 
Onder andere naar Rusland, Mexico, Thailand, Nepal, Sri 
Lanka, Zuid-Afrika, Noorwegen en Venezuela.

De laatste jaren ging het slechter met Dirk, hij ging dingen 
vergeten, iets wat totaal niet bij hem paste: hij vergat 
nooit wat. Diagnose: vasculaire dementie en beginnende 
Alzheimer. Thuis ging het op den duur niet meer en toen is 
Dirk op de afdeling De Mooije Staak gaan wonen. Hij had het 
op zijn manier best naar zijn zin daar, hij was veel in de weer 
met pen en papier en alles controleren. Tot 11 april, toen hij 
positief getest werd op corona. Na een liefdevolle verzorging 
is Dirk op 11 mei overleden aan de gevolgen van corona.

Meneer Lamper
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Jo werd geboren in Heinkenszand waar ze een fijne jeugd 
heeft gehad. In 1947 trouwde ze met Piet Remijn. Uit hun 
huwelijk zijn vier kinderen geboren, drie in Heinkenszand en 
de jongste in Goes. In 1958 is het gezin naar Goes verhuisd. 
Hun huis stond altijd open voor het vele familiebezoek, mede 
omdat haar moeder bij haar inwoonde. Ze was heel gastvrij 
en iedereen was welkom. De geboorte van de kleinkinderen 
en later achterkleinkinderen was altijd een groot feest voor 
haar, ze genoot hier met volle teugen van. 

Na het overlijden van haar moeder genoot ze om samen met 
Piet en vrienden te gaan fietsen en werken in de boomgaard. 
Na enkele jaren ging de gezondheid van Piet achteruit en 
heeft ze met veel liefde voor hem gezorgd. 

Ze is daarna vrijwilligerswerk gaan doen in zowel Ter Valcke als 
Ter Weel. In 2012 is ze verhuisd naar Sint Maarten in de Groe, 
waar ze nog fijne jaren heeft gehad. Vanaf 16 januari 2020 
werd de afdeling De Mooije Staak haar laatste thuis en na een 
liefdevolle verzorging is zij daar op 10 april 2020 overleden. 

Mevrouw Remijn - Rijk 
 ‘Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij’

Jo Remijn - Rijk

Geboren te Heinkenszand

Geboren op 15-01-1922 

Overleden te Goes

Overleden op 10-04-2020

Mevrouw Van der Linden - van Heemst

Janny van der Linden

Geboren te Stellendam

Geboren op 09-07-1941

Overleden te Goes

Overleden op 24-04-2020

Janny van der Linden woont sinds november 2019 in haar 
kamertje op de afdeling De Schenge. Ze heeft even moeten 
wennen maar ze vond haar plekje. Ze is de allerliefste moeder 
en een zeer zorgzame echtgenote geweest. Altijd vrolijk en 
gezellig en zeer geliefd bij velen. Ze zwaaide naar iedereen en 
trakteerde op een glimlach. Ze is een groot gemis.

Mevrouw Muilwijk

Henny Muilwijk

Geboren te Rotterdam

Geboren op 20-11-1928 

Overleden te Goes

Overleden op 09-04-2020

Henny Muilwijk werd op 20 november 1928 te 
Rotterdam geboren in een huisgezin van tien. 
Als meisje maakte ze het bombardement op 
Rotterdam mee, en dit heeft naar haar zeggen grote 
indruk op haar gemaakt. Verschillende kinderen 
werden over Nederland verspreid bij gastgezinnen 
ondergebracht. Zijzelf is een periode bij een familie 
in Eindhoven geweest. Na de oorlog is ze een 
carrière als verpleegkundige in een kinderkliniek 
begonnen. Bij de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder 
heeft ze haar Zwarte Kruis (krankzinnigenverpleging) 
gehaald. Ze hield al van reizen gezien haar werk in 
ziekenhuizen in Gstaad (Zwitserland) en Caterham 
(Groot-Brittannië) waar zij het diploma ‘registered 
nurse’ behaalde. Honkvast was ze niet zoals dat 
in die tijd vrij normaal was, en ze heeft in nog een 
aantal klinieken in Rotterdam, Wassenaar en Den 
Haag gewerkt, ook tijdens haar huwelijk. 

Na de bezuinigingsslag in de gezondheidszorg 
aan het eind van de jaren ‘70 heeft ze haar 
verpleegstersuniform aan de wilgen gehangen en 
is ze naar Goes getrokken waar ze de rest van haar 
leven heeft gewoond. Als devoot Jehova’s Getuige 
besteedde ze veel tijd aan de zogeheten prediking. 
Ook heeft ze een tijd in samenwerking met de VVV 
kamers verhuurd aan toeristen, een voorloper op 
de B&B. De opbrengsten dienden vooral om haar 
reislust te bekostigen, en onder meer haar zuster in 
Nieuw-Zeeland een aantal keer te bezoeken.

Dieren zijn altijd een grote liefde geweest: honden, 
katten, vogels en zelfs een aap! Tijdens haar verblijf 
bij Zorggroep Ter Weel heeft ze nog aanloop gehad 
van een zilvermeeuw en een driepotige kater. 
Muziek was de andere grote liefde, en zolang het 
mogelijk was heeft ze deelgenomen aan het koor 
van Ter Weel. Door haar vrolijke natuur werd ze wel 
het zonnetje in huis genoemd.
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Corrie werd op 29 mei 1938 geboren in ’t Vlindertje, een 
kleine polder onder Heinkenszand. Ze groeide op in dat 
grote gezin met zes zussen en vijf broers en ging na de 
lagere school in Heinkenszand naar de huishoudschool in 
Ovezande.

Op 1 september 1974 ging ze werken in het 
personeelsrestaurant van het St. Joannaziekenhuis aan 
de Kloetingseweg in Goes. Per 1 mei 1976 is ze in dienst 
getreden bij serviceflat ‘De Schakel’ in Goes, waar ze als 
hoofd van de huishoudelijke dienst tot aan haar pensioen op 
22 april 1998 gewerkt heeft. Vanwege haar werkzaamheden 
heeft ze vele jaren zelfstandig in Goes gewoond. Corrie kon 
niet gemakkelijk (alleen) thuis zijn. Samen met familieleden 
maar ook met vriendinnen doorkruiste ze, met bus of trein, 
niet alleen Nederland, maar zocht ze ook het buitenland op, 
zoals naar Spanje en Roemenië. 
 
Ze was zeker ook sportief aangelegd, niet alleen heeft 
ze vele jaren tafeltennis beoefend, maar ze heeft ook 
vele kilometers te voet afgelegd door het lopen van vele 
wandeltochten. Ze was maar wat trots op haar medailles, 
vooral die van de Friese Elfsteden (wandel)tocht. Op wat 
latere leeftijd ging ze graag met de fiets op stap, echter niet 
voor een kort tripje en in een matig tempo, nee, dan ging ze 
vol voor het maken van kilometers in een straf tempo.

In familieverband had ze aandacht en belangstelling voor alles 
en iedereen, zeker ook voor haar neefjes en nichtjes. Maar 
ze schroomde ook niet om voor haar mening uit te komen. 
Bovenal was Corrie een mensen-mens. Met name ook bij de 
tegenslagen in en met haar familie vond ze steun en kracht 
in haar toch wel rotsvaste geloof. Het viel haar ook erg zwaar 
dat ze als gevolg van lichamelijke en geestelijke beperkingen 
steeds minder kon en steeds meer uit handen moest geven.
 
De laatste jaren verbleef Corrie in Ter Weel Goes, afdeling 
De Mooije Staak, alwaar ze met veel liefde en zorg 
omringd was. Wij weten dat ze met uitzondering van de 
laatste moeizame levensfase een mooi leven heeft gehad. 
Wij zullen haar zeker missen!

Mevrouw Janse

Corrie Janse

Geboren te Heinkenszand

Geboren op 29-05-1938

Overleden te Goes

Overleden op 13-04-2020

Anton van der Borgt

Geboren te Schore ‘achter de brugge’ 

Geboren op 19-03-1929

Overleden te Goes

Overleden op 04-04-2020

‘Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend nimmer 
klagend, hardwerkend en altijd stil dragend. Moedig 
ging je door, steeds weer, tot het laatste moment, 
het wilde niet meer.’

Dat omschrijft samenvattend hoe onze zorgzame, 
vrolijke, optimistische, geweldige en allerliefste 
(schoon)vader en opa was. Anton was 16 jaar 
weduwnaar van Gerarda en is vele jaren gelukkig 
samen geweest in Hansweert. Ruim elf jaar geleden 
kreeg hij de diagnose Alzheimer. Dat viel hem erg 
zwaar. Gelukkig overwon zijn optimisme en ging 
hij de strijd aan met deze nare ziekte. Ondanks 
dat moest hij steeds meer van zijn gewone leven 
inleveren. Afscheid nemen van zijn dieren gaf 
veel verdriet. Een grote troost was dat ze daarna 
liefdevol werden verzorgd door Wim en Heleen van 
zorgboerderij Rust na Onrust in Schore. Die plek 
bleef altijd in zijn hart.

Vervolgens overkwam hem in januari 2014 de 
opname in het verpleeghuis van Zorggroep Ter 
Weel. Dat was niet wat hij wilde. Met grote inzet 
en liefde van het personeel van de afdeling De 
Mooije Staak en met name van huiskamer 4 
met daarbij niet te vergeten de mensen van de 
activiteitenbegeleiding, kreeg hij het toch wel naar 
zijn zin op zijn nieuwe woonplek.

Verschillende momenten ging het minder met hem 
vanwege lichamelijke kwalen en achteruitgang. 
Zijn hang naar het leven, zorgde ervoor dat hij 
weer opkrabbelde en doorging. Helaas was het 
coronavirus hem te heftig. Na twee weken strijden 
ging het niet meer. Dat laatste moeten wij als 
familie nog verwerken. We hadden graag andere 
omstandigheden gewild. Helaas hadden we daar 
geen invloed op. Alle mooie herinneringen houden 
we vast en zullen we in ons hart meedragen. 
Nogmaals dank en diep respect voor alle 
medewerkers van De Mooije Staak!

Meneer Van der Borgt
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Initiatiefnemers, bedankt!

Dirk HooijerMarc Roads

Zanger Alwin

Troostdoekjes

Nathalie Vane

Jan Hament

Party Waus



Joannaplantsoen 1

4462 AV Goes

0113 – 65 40 00

Kievitlaan 64

4461 RB Goes

0113 – 65 43 50

Maartenbroersweg 42

4417 BL Hansweert

0113 – 65 42 00

Beukenstraat 190

4462 CB Goes

0113 – 65 43 00

Moerplein 73

4401 HZ Yerseke

0113 – 65 43 10

Vliedbergstraat 6 - 8 - 10

4411 AJ Rilland

0113 – 65 42 80

’s-Heer Elsdorpweg 18

4461 WL Goes

0113 – 65 42 22

Langeviele 41

4416 CE Kruiningen

0113 – 27 32 81

Willem Kosterlaan 1

4413 CP Krabbendijke

0113 – 65 42 60

Sint Maarten in de Groe

Moerzicht

De nieuwe Vliedberg

Ter Weel Goes

Gasthuis

Maria-Oord

Randhof

Hof Cruninghe

Ter Weel Krabbendijke

www.terweel.nl


