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Tanja Buring en Bea Louwes van het

Vrijetijdsteam vertellen waarom deze samen-

werking tot stand is gebracht. “Het idee is om

het Vrijetijdsteam om te vormen tot een vereni-

gings- en evenementenbureau. We willen met

de vrijetijdsactiviteiten toe naar een aanbod dat

gebaseerd is op individuele vragen en wensen.

We hebben met Huis voor de Sport Groningen

een onderzoek gedaan onder cliënten over

bewegen, vrije tijd en gezondheid. Die gege-

vens gebruiken we om nieuwe activiteiten te

ontwikkelen, die aansluiten bij wat de cliënten

willen. Ook willen we nog meer aansluiten bij

plaatselijke verenigingen en daarvoor hebben

we de kennis nodig van Gehandicaptensport

Nederland en Huis voor de Sport Groningen.“

In  beweging

Mariska Zwartsenburg is sportconsulent van Huis

voor de Sport Groningen. “Wij willen alle

Groningers met en zonder beperking in bewe-

ging krijgen”, zegt ze. “Om mensen met een

beperking te bereiken zoeken we de samenwer-

king met organisaties als De Zijlen. Wij kennen

allerlei sportverenigingen en De Zijlen kent de

cliënten. Uit onderzoek blijkt dat mensen met

een beperking minder sporten dan mensen zon-

der beperking. Uit de enquête onder cliënten

blijkt welke sporten zij leuk vinden om te doen.

Door met elkaar samen te werken staan we

sterker. Ons doel is mensen in beweging te

brengen.” 

Act ieve leefst i j l  

‘Zo kan het ook!’ is een programma waarmee

Gehandicaptensport Nederland stimuleert dat

mensen met een beperking een actievere leef-

stijl krijgen. Centraal staat: structureel meer

bewegen en sporten. Dit gebeurt vanuit dag- en

woonvoorzieningen. Het programma wordt

gesubsidieerd door het ministerie van VWS en

loopt tot 2012. Programmaleider van ‘Zo kan het

ook!’, Lilian van den Berg: “Wij ondersteunen

zorgorganisaties om cliënten in beweging te

krijgen. We doen daarnaast onderzoek en delen

kennis. Ongeveer 80% van mensen met een

beperking beweegt te weinig. Wij proberen

samen met zorgorganisaties maatwerk te leve-

ren, passend bij de cliënt. Met andere woorden:

hoe past sport in het dagelijks leven van de

cliënt. Het kan al heel simpel door bijvoorbeeld

meer te fietsen of te lopen tijdens dagbeste-

ding. Beweging moet meer onderdeel worden

van het dagelijks leven. Er doen ongeveer dertig

organisaties mee. We evalueren steeds wat is

lastig en wat goed gaat. De Zijlen kan daar haar

voordeel mee doen.”

Judo

Judo Leek huurt sinds twee jaar de sportzaal van

Sintmaheerdt. “Het mooie is dat wij de gymzaal
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De  Z i j len in  beweging
met ‘Zo  kan het  ook! ’
Op Sintmaheerdt  vond op woensdag 20 apr i l  j l .  een spectacula i re  judo-act iv i te i t  p laats .  D i t  was de aft rap van de

samenwerking tussen De Z i j len,  Gehandicaptensport  Neder land en Huis  voor  de Sport  Groningen.  Door  de onderte-

kening van de samenwerkingsovereenkomst  door  bestuurder  Hetty  de With is  De Z i j len nu off i c ieel  aangesloten bi j

‘Zo  kan het  ook! ’

kunnen gebruiken en dat bewoners van

Sintmaheerdt wekelijks kunnen judoën”, aldus

judoleraar Bas Helwerda. “Elke woensdagmid-

dag komen vier mensen met een verstandelijke

beperking naar judoles. We oefenen allerlei

worpen en het gaat heel goed. Rond de zomer

moeten ze examen doen om de volgende band

te halen. Eén cliënt doet al jaren mee en heeft

inmiddels de bruine band!”  
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Gezond

Vanavond ligt Henk Eppo even niet in het water,

vanwege een nekblessure. De andere woensda-

gen wel. Dan is het namelijk tijd voor de weke-

lijkse training door zwemtrainer Joke Westra en

vrijwillig coach en begeleidster Ans Huisman.

Henk Eppo traint bij zwemclub De Brug afdeling

Westerkwartier. “Lekker in het water, het is

gezond en leuk om te doen”, aldus de man, die

erbij meldt dat de schoolslag zijn favoriet is. “De

vrije slag ook en dan kies ik altijd voor borst-

crawl. Tijdens de training oefenen we alle sla-

gen, ook de rugslag.“ Op de vraag of Henk Eppo,

die in Hornerhof in Zuidhorn woont, nog aan

andere sporten doet, antwoordt hij: “Ja, ik ben

lid van de Loopgroep Zuidhorn en heb nu voor

de derde keer meegedaan aan de 4 Mijl van

Groningen.”

Meedoen en winnen

De Special Olympics bestaat uit sportevenemen-

ten voor mensen met een verstandelijke beper-

king. Henk Eppo deed eind mei nog mee aan de

Special Olympics Regionale Spelen in Groningen.

“Daar heb ik drie medailles gewonnen. Vorig

jaar zijn we ingeloot voor Athene. Jonna Kraima

gaat ook mee en onze coach Ans. We worden

uitgezwaaid door SBS6.” De reis van de sporters

wordt betaald door de Lionsclub Zuidhorn en ze

krijgen van De Brug elk honderd euro zakgeld

mee.

L iefst  goud

Extra training vooraf had Henk Eppo niet nodig.

Wel was er voor alle zwemdeelnemers een dag

in Eindhoven, waar ze tips kregen van oud-

zwemster en Olympisch kampioen Ada Kok en

PR-training van Toine van Peperstraten. Wat

Henk Eppo daar heeft geleerd? “Tijdens een

interview moet je iemand aankijken”, zegt hij

en brengt het geleerde gelijk in praktijk. Of het

hem eng lijkt om op tv te komen? “Nee, zegt

Geen vr i jheidsbeperkende maatregelen,  
tenzi j…
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Steeds weer  d ingen ui tproberen
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Welke speelruimte mag en kan
de c l iënt  hebben?

4
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ZIJLNIEUWS VOOR VERWANTEN EN RELATIES...

T i jdens  het  zwemmen ver legt  h i j

regelmatig  z i jn  grenzen.  Ook gaat

hi j  letter l i jk  over  grenzen.

Zwemmer Henk Eppo Visser  (41)

vloog op 20 juni  r i cht ing

Gr iekenland.  Hi j  doet  mee aan de

Specia l  O lympics  Wor ld  Summer

Games in  Athene.  Een week voor

vertrek sprak Z i j ln ieuws met  de

sporter  in  het  zwembad in

Zuidhorn.

Veel leesplezier!

Ook vrijheid is begrensd. Maar waar liggen die

grenzen? Wie legt ze aan en waarom? Op welk

moment? Vanwege veiligheid? Zijn er alterna-

tieven om te voorkomen dat de vrijheid van

cliënten te veel wordt beperkt? Hoe wordt dit

bepaald en wie spelen daarbij een rol? Hoe

groot is de invloed van de cliënt zelf op zijn of

haar vrijheid? Betekent ‘naar buiten gaan’ en

je wereld vergroten automatisch meer vrij-

heid? Zijlnieuws ging op zoek en sprak cliën-

ten, ouders en anderen over vrijheid, keuze-

vrijheid en vrijheidsbeperkende maatregelen.

De redactie

hij, “ik heb al ervaring, want ik zit bij de

Kijkkrant.” En de opbrengst? “Ik hoop met drie

medailles terug te komen, liefst gouden, al heb

ik al een kast vol medailles.”

Henk Eppo 
gaat  over  
grenzen
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DOORGESLUISD
Samenwerkingsovereenkomst 

De Zijlen en Staatsbosbeheer

Cliënten van De Sluis zijn al langere tijd actief

op terreinen van Staatsbosbeheer. Zo maaien

ze het Petten pad, Melles - en Pebes pad.

Daarnaast repareren ze hekwerken, bruggetjes

en snoeien en vellen ze bomen om die vervol-

gens tot haardhout te verwerken. Bezoekers en

mensen uit de omgeving zijn vol lof over het

feit dat het onderhoud aan de paden zo goed

gebeurt. Daarom is de samenwerking nu offi-

cieel bekrachtigd met een samenwerkingover-

eenkomst, die in april jl. werd getekend door 

De Zijlen en Staatsbosbeheer. 

Geslaagde opening 

Capellastraat

Donderdag 12 mei was de dag waar de nieuwe

bewoners van de Capellastraat in Zuidhorn

enorm naar hadden uitgekeken: de officiële

opening van hun nieuwe onderkomen!

Bestuurder Hetty de With, Peter Brouwer van

Zonnehuisgroep Noord en oudste bewoner Frits

Magendans verrichtten de opening door een lint

door te knippen. Tegelijkertijd gingen honderd

ballonnen de lucht in. Na de opening kon ieder-

een de nieuwe woonvorm van binnen bekijken.

Samenwerkingsovereenkomst

ondertekend

Op maandag 11 april werd de nieuwe samen-

werkingsovereenkomst getekend tussen 

De Zijlen, bestuurder Hetty de With, en de

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), Jannie

de Boer-van Hooidonk. Hiermee werd een eer-

ste stap gezet in de invoering van het nieuwe

beleid ‘Zeggenschap en medezeggenschap

cliënten en ouders/vertegenwoordigers’. De

komende maanden worden ook de samenwer-

kingsovereenkomsten tussen locatiehoofden en

locatie medezeggenschapsraden (LMR) gete-

kend. Dan is formeel geregeld dat het advies

van medezeggenschapsraden ligt op het niveau

waarop beslissingen worden genomen. 

Meld je aan voor de 

prijs van het Sinnigefonds

Ben je een creatief, kunstzinnig, muzikaal of

sportief talent en heb je daar iets mee bereikt?

Of heb je in je vrije tijd iets speciaals voor ande-

ren gedaan? Dan win jij misschien de Sinnige

Prijs 2011! Stichting Sinnigefonds reikt een prijs

uit aan mensen met een verstandelijke beper-

king in de provincie Groningen die een bijzonde-

re prestatie hebben geleverd. Wat je kunt win-

nen? € 1500,- en een speciaal ontworpen kunst-

object. Je kunt alleen of als groep meedoen. Je

kunt jezelf opgeven of iemand kan je voordra-

gen. Geef je voor 1 november 2011 op bij het

Bestuur van de Stichting Sinnigefonds, Kraneweg

99A, 9718 JM Groningen. Schrijf duidelijk op

welke prestatie je hebt geleverd en waarom je

in aanmerking komt voor de prijs. Kijk voor

meer informatie op www.sinnigefonds.nl. 

KIKA ontvangt cheque van Ina

Perdok

Zondag 22 mei organiseerde de Rotaryclub Leek-

Roden een benefietconcert voor KIKA. KIKA

zamelt geld in, zodat activiteiten kunnen wor-

den ontplooid om kinderkanker te voorkomen

en te genezen. Tijdens het concert doneerde Ina

Perdok, die woont op Sintmaheerdt, een cheque

van € 63,50. Dit jaar woont Ina 25 jaar bij 

De Zijlen. Het geld dat zij daarvoor kreeg, gaf ze

aan KIKA. 

Boegbeeld wint 

stimuleringcheque 

Stichting Dierenweides Groningen ontving op 

21 april jl. een stimuleringscheque van de

Rabobank Stad en Midden Groningen voor een

zand- en waterspeeltafel. Tijdens een feestelijke

bijeenkomst reikte de directeur van de

Rabobank de cheque uit aan adjunct-directeur

Sita Mik van de Stichting Dierenweides

Groningen. Het speeltoestel ter waarde van 

€ 5000,- is bedoeld voor kinderen met en zon-

der beperking en wordt binnenkort geplaatst bij

dierenweide Boegbeeld in Lewenborg. 

Verhuisd naar het Koetshuis

Eind april was het dan eindelijk zover, de verhui-

zing van 24 cliënten naar het Koetshuis op

Sintmaheerdt was een feit. Na een lange voor-

bereidingstijd konden de spullen worden inge-

pakt en verhuisd naar het Koetshuis. De eerste

dagen en weken waren wat chaotisch, omdat

her en der nog druk werd gewerkt om de laat-

ste technische klussen af te ronden. De nieuwe

bewoners wenden snel aan hun nieuwe woon-

plek met veel eigen ruimte en privacy. 

Nieuwbouw Synagogeplein Leek

Op 8 juni is het bouwbord van de nieuwbouw

Synagogeplein in Leek feestelijk onthuld. Dit

betekende tevens het startsein voor de bouw.

Drie cliënten onthulden het bord, samen met

wethouder Meindert Bouma. Daarna werden

ballonnen opgelaten. Aan het Synagogeplein

bouwt Wold en Waard een complex met 

24 appartementen, twee gezamenlijke huiska-

mers en een ontmoetingsruimte. Op de begane

grond komen winkels.
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Maaltijdenquête 

De Zijlen en Maaltijdservice Noord doen een

maaltijdonderzoek. In mei ontvingen cliënten

die gebruik maken van de maaltijden van

Maaltijdservice Noord een enquête, net als

medewerkers die de maaltijden bestellen. Doel

van het onderzoek is zicht te krijgen op hoe

cliënten en medewerkers de maaltijden ervaren.

Daarnaast kunnen de deelnemers suggesties en

opmerkingen plaatsen. De uitslag van de enquê-

te wordt binnenkort bekend.

Feestelijke opening Gaveborg

Zaterdag 4 juni was de feestelijke opening van

Multifunctioneel Centrum Gaveborg in Oostwold.

Gedeputeerde mevrouw Besseling en wethou-

der Ben Plandsoen van de gemeente Leek ver-

richtten de officiële handeling door het planten

van een boom. Dit gebeurde onder grote

belangstelling van omwonenden, cliënten en

medewerkers van het centrum. Vervolgens was

er een rondleiding voor belangstellenden en

konden ze napraten onder het genot van een

hapje en drankje. Cliënten werken in de super-

markt van de Gaveborg. 

NOVO tijdelijk nieuwe huurder

Mottenbrink

Zoals bekend besloot De Zijlen vorig jaar om niet

langer gebruik te maken van de Mottenbrink in

Onnen. NOVO heeft gevraagd of zij tijdelijk

gebruik mogen maken van de gebouwen en het

terrein. Dankzij de nieuwe huurder krijgen de

gebouwen weer een goede maatschappelijke

bestemming, is er geen leegstand en verpaupe-

ring. NOVO heeft een driejarig huurcontract met

een optie voor verlenging, wanneer De Zijlen na

drie jaar geen nieuwe bestemming heeft voor

het terrein. NOVO neemt de gebouwen vanaf

juli in gebruik voor huisvesting en behande-

ling/begeleiding van volwassenen met pro-

bleemgedrag.

‘Weekend logeren Tolbert’ 

voor jonge kinderen

Terp 35 heet vanaf nu ‘Weekend logeren

Tolbert’, logeeropvang voor jonge kinderen. Om

het weekend komen hier zes kinderen logeren,

ter ontlasting van de thuissituatie. Het gaat om

kinderen van 4 tot 9 jaar. ‘Weekend logeren’

werkt intensief samen met Terp 36 en Terp 37,

waar logeeropvang wordt geboden aan oudere

kinderen en jongeren.

Dagbesteding bij BV Veendam

De Zijlen heeft sinds enkele maanden een nieu-

we dagbestedingsplek: de BV Veendam. Elke

maandag en dinsdag werken er drie cliënten. Zij

maken de tribune, de VIP-room en andere

ruimtes schoon.

Cliënten helpen bij 

wandelvierdaagse 

Maandagavond 23 mei ging de wandelvierdaag-

se Leek van start. De route ging voor een deel

over

het

ter-

rein

van

Sintmaheerdt. Daar konden wandelaars rekenen

op een bijzondere stop. Bewoners van

Sintmaheerdt, gehuld in rode shirts van De

Zijlen, hielpen bij het stempelen. Andere cliën-

ten waren druk met het uitdelen van drinken.

Om het geheel compleet te maken werd ook

nog een muziekje gedraaid. 

Maricja is verhuisd naar Brede

School Nuis

De kinderen van kinderdagcentrum Maricja zijn

op donderdag 23 juni verhuisd naar de Brede

school ’t Sterrenpad in Nuis. Zevenentwintig kin-

deren tussen 3 en 18 jaar hebben nu een nieu-

we plek in een van de vier lokalen. Ook de

ouders waren van de partij om te delen in de

feestvreugde. In het gebouw zijn ondermeer de

christelijke Jenaplanschool De Kring en de open-

bare basisschool De Coepel, Kinderopvang Baloo

en een peuterspeelzaal ondergebracht. 

Column 
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen

met een beperking bestaat sinds 2006. Dit ver-

drag zegt dat het hebben van een beperking

mensen niet mag beperken in hun (bewe-

gings)vrijheid of hen uitsluiten van een eigen

plaats in de maatschappij. De wet Bijzondere

Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)

geldt vanaf 1996. Ik weet nog goed dat bij de

invoering van de wet BOPZ ik in alle oprecht-

heid dacht dat vrijheidsbeperking niet voor-

kwam in onze organisatie. Wat wij deden

heette geen vrijheidsbeperking, maar opvoe-

ding of maatregelen voor de bestwil van de

mens om wie het ging. Inmiddels zijn we 

15 jaar verder en weet ik veel beter. De

onrustbanden komen niet meer voor. En echt

waar, dat heeft moeite gekost omdat we dach-

ten dat afbouwen echt niet kon…

Vrijheidsbeperking komt nog steeds voor bin-

nen De Zijlen. Soms omdat mensen er niet bij

nadenken dat deuren op slot doen, mensen

verbieden te bellen, verbieden een vertrou-

wenspersoon te raadplegen of ergens naar toe

te gaan of te blijven of iemand dwingen te

eten, allemaal valt onder vrijheidsbeperking.

Vaker omdat we denken dat we bescherming

moeten bieden of dat afzondering iemand tot

rust moet brengen. Soms ook omdat we nog

steeds denken voor de ander waar die ander

dat ook zelf kan of dat kan leren. Er zijn teams

die zeer zorgvuldig werken en waar iedere

vrijheidsbeperkende maatregel ervaren wordt

als een ‘verlies’, iets wat eigenlijk voorkomen

had moeten worden door preventief ingrijpen

of bijsturen. Toen de Inspectie voor de

Gezondheidszorg op toezichtbezoek kwam bij

De Zijlen, vertelde ik dat het uitgangspunt bij

De Zijlen is dat vrijheidsbeperking niet voor

zou mogen komen. Ze reageerde door te zeg-

gen dat ik dat dan wel aan de medewerkers

moest vertellen, want dat was ze als beeld

niet tegengekomen bij haar bezoek. Deze

visie, werd zo zei ze, nog te weinig gedeeld

binnen De Zijlen. Dan hebben we een schone

opdracht: niet het naleven van het verdrag of

de wet BOPZ staat ter discussie, maar hoe hel-

pen en ondersteunen we elkaar bij het nale-

ven van het principe dat mensen met een

beperking ondersteund moeten worden bij hun

leven in plaats van beperkt in hun vrijheid.

Hetty de With, bestuurder

Reageren? Hetty.dewith@dezijlen.nl

                 



4  Z I J L N I E U W S

Vrijheidsbeperking is een breed begrip. “Dat

begint al bij de huisregels”, zegt Sandra. “Het

mooist is als deze samen met de cliënten wor-

den opgesteld en dat cliënten die ergens komen

wonen vooraf de huisregels ter inzage krijgen

voor akkoord. Denk bij vrijheidsbeperking ook

aan telefoongebruik, eerst hartig dan zoet op

brood, deuren en koelkast op slot of voor half

elf verplicht naar bed moeten, omdat de bege-

leiding naar huis gaat. Dat heeft allemaal te

maken met vrijheidsbeperking, al zijn gebruik

van Zweedse band en isoleer uiteraard veel hef-

tiger.”

Grenzen

Waar het volgens Sandra allemaal om draait is

hoe goed de cliënt een situatie kan overzien en

hoe eerlijk de mensen rond de cliënt zijn in hun

communicatie. “Ook speelt mee in hoeverre je

in staat bent om keuzes te maken”, zegt ze.

“Wanneer ik morgen een dwarslaesie krijg, kan

ik ook niet in mijn huis blijven wonen, al zou

dat mijn keuze zijn. Ook vrijheid heeft grenzen

en bestaat alleen binnen bepaalde kaders.

Volgens mij is er nog een wereld te winnen op

het gebied van bewustwording. Medewerkers

zijn nog niet altijd goed op de hoogte hoe de

regelgeving in elkaar zit. Bovendien zijn veel

mensen geneigd om te gaan voor veiligheid. De

eerste neiging is om vallen te voorkomen. We

willen niet dat een cliënt uit bed gaat, dus

plaatsen we bedhekken. Dankzij de moderne

technologie kun je er ook voor kiezen om een

signaal te krijgen wanneer een cliënt uit bed

gaat. Of je gebruikt een heel laag bed, waar

een cliënt niet uit kan vallen. Ook een kamer

kun je met zachte materialen bekleden, zodat

een cliënt zich niet kan bezeren als hij of zij uit

bed gaat.”

Samen

De verpleegkundige noemt het vooral belangrijk

om samen een oplossing te zoeken, zodat vrij-

heidsbeperking kan worden voorkomen. “Dan

denk ik mee als verpleegkundige”, vervolgt ze,

“de fysiotherapeut, de gedragsdeskundige, de

mensen van dagbesteding en ook de familie zijn

hierbij erg belangrijk. Op dagbesteding gebruik-

ten ze bijvoorbeeld een waterbed voor iemand,

die werd hier heel rustig van. Nu slaapt die per-

soon ook ’s nachts in een waterbed en slaapt

beter. Een ander iemand kreeg een spiegel

boven zijn bed en is nu veel meer ontspannen.”

Probeerruimte

Vrijheidsbeperkende maatregelen hebben vaak

meer negatieve gevolgen dan je zou willen, ook

fysiek/lichamelijk. “Het is veel beter om steeds

weer te zoeken naar alternatieven, waardoor de

kwaliteit van leven verbetert”, aldus Sandra.

“Wat gebeurt er wanneer je iemand in zijn rol-

stoel niet vast zet? Probeer het eens uit en ga

samen met de cliënt op zoek naar de manier

waarop het voor hem of haar het prettigst is.

Gz-psycholoog Willem de Ruiter noemt dit ‘pro-

beerruimte’. Dat vind ik een mooie term.

Hoeveel speelruimte mag en kan de cliënt heb-

ben? In die probeerruimte kijk je samen wat de

mogelijkheden zijn. Je moet risico’s niet te veel

wegnemen. Kijk ook eens dieper in de commu-

nicatie. Wat bedoelt iemand eigenlijk? Voor we

vrijheidsbeperking toepassen moeten we conti-

nu interpreteren, ons steeds weer afvragen of

we het wel goed doen.”  

‘Welke speelruimte mag en kan de c l iënt  hebben?’

‘Ruimte voor vrijheid, alternatieven voor vrijheidsbeperking’. Dit is de titel van een dvd van Vilans, kenniscentrum langdurige zorg.

Verpleegkundig specialist Sandra de Wit en fysiotherapeut Marian Hoekstra van De Zijlen werkten er aan mee. Sandra is eveneens actief in

het kader van ‘Ban de band’ om gebruik van de Zweedse band volledig terug te dringen. Daarnaast is ze betrokken bij het Centrum voor

Consultatie en Expertise (CCE) dat helpt in vastgelopen situaties.
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Geen beperkingen

Elke vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur is ieder-

een hier welkom. “Mensen kunnen vrij binnen

lopen en plaatsnemen achter één van de vijf

computers”, vertelt Ruben. “Soms is het rustig

en soms is het dringen. Voor wie even moet

wachten schenken we een kopje koffie of thee.”

Op de vraag of de computers zijn voorzien van

filters, zodat niet alles toegankelijk is, antwoordt

Ruben: “Nee en daar is ook geen reden voor. Er

is nog nooit iets gebeurd, waardoor we het

opstellen van een reglement of gebruik van 

filters zouden moeten overwegen. Mensen kun-

nen hier opzoeken wat ze willen. Het is een

Internetcafé, zoals alle andere, met als enig ver-

schil dat gebruik gratis is. De mensen die hier

komen krijgen geen beperkingen opgelegd en

ze komen ook niet met opdrachten van de

begeleiding over wat wel of niet mag. Ik geef

mensen wel eens aanwijzingen als het gaat om

het niet te snel verstrekken van privégegevens

op Internet.”

Enthousiasme

Ruben is van mening dat Internet de wereld van

cliënten zeker vergroot. “Denk aan de sociale

media waar ze aan mee kunnen doen. Er zijn

anderen die van alles opzoeken rond een

bepaald thema. Ik geef geen les en dat hoeft

ook niet. De meesten gaan er achter zitten en

gaan hun gang. Het voordeel is dat er niks

kapot kan. De computers draaien op Linux.

Daarmee ben je vrijer dan op Microsoft en

bovendien is er geen virus dat op Linux werkt.

Het leuke is dat je al vrij snel vooruitgang ziet

bij de deelnemers. Sommigen komen twee keer

en schaffen vervolgens zelf een computer aan.

Anderen weten nu dat de muis op de muismat

moet blijven en ook dat is progressie.”

Maat je

Peter is niet alleen een trouwe bezoeker van

het Internetcafé, maar ook een vriend van

Ruben. Ruben is sinds drie jaar het maatje van

Peter. “Eén  keer per week gaan we op stap, uit

eten, shoppen of ergens naar toe”, zegt Ruben.

“We gaan wel eens naar Leer of een dagje

Rotterdam.” Wat het Ruben, die het syndroom

van Asperger heeft, oplevert? “Deze activiteiten

structureren mijn week en het is vooral een leuk

contact, het is vriendschap. In het begin zocht ik

vrijwilligerswerk om een maatschappelijke bij-

drage te kunnen leveren. Gaandeweg verander-

de mijn motivatie. Nu vind ik het gewoon leuk

om mensen te zien en dat motiveert me.”  

‘Ik ga op

zoek naar

een date’
Peter weet al wat hij vanmiddag gaat

doen. “Ik ga op zoek naar een date”, zegt

hij lachend als hij het Internetcafé op

Sintmaheerdt binnenkomt. Jos vermaakt

zich op www.spele.nl. “Weer anderen

komen om filmpjes te kijken op YouTube of

ze gaan op Facebook, Hyves of msn’en”,

aldus Ruben de Haan, sinds twee jaar vrij-

williger van het Internetcafé dat wordt

georganiseerd door het vrijetijdsteam. 

Jos, Ruben, Peter en Mient in het Internetcafé.

Welkom in het Internetcafé!

Elke vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur ben je

welkom in het Internetcafé op Sintmaheerdt.

“Kom gewoon eens langs om te kijken”, zegt

vrijwilliger Ruben de Haan. “Voel je niet

beperkt, want overal vinden we een oplos-

sing voor!” Wil je meer weten? Mail naar

Ruben: rubenhaan@gmail.com of bel met het

vrijetijdsteam. 
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Programmabrief Langdurige Zorg

Woensdag 1 juni verscheen de programmabrief

‘Langdurige Zorg’, waarin de staatssecretaris de

aangekondigde maatregelen uit het Regeer- en

Gedoogakkoord verder uitwerkt. Kort samenge-

vat wil de staatssecretaris de langdurige zorg

‘beter en betaalbaar’ maken door het volgende

pakket maatregelen:

- Er komen vanaf 2012 structureel extra mid-

delen voor de langdurige zorg: 852 miljoen

euro voor extra personeel en opleidingen en

een reservering van 2,5% voor jaarlijkse

groei;

- De positie van de cliënt wordt verstevigd,

onder andere door meer cliëntvolgende

bekostiging, invoering van extramurale zorg-

zwaartepakketten, andere vormen van toe-

zicht door de Inspectie en invoering van

resultaatfinanciering;

- Decentralisatie van onderdelen van de AWBZ

naar gemeenten: extramurale begeleiding

gaat in 2013 naar de Wmo en alle jeugdzorg

- inclusief jeugd-LVG - wordt vanaf 2014

ondergebracht in een nieuw gemeentelijk

kader Jeugdzorg;

- Alleen de mensen met een verblijfsindicatie

krijgen nog toegang tot een persoonsgebon-

den budget (pgb); 

- Het doorvoeren van de scheiding wonen en

zorg vanaf 2014, te beginnen met verple-

ging en verzorging;

- De zorgkantoren worden opgeheven en

zorgverzekeraars worden vanaf 2013 verant-

woordelijk voor de uitvoering van de AWBZ.

De IQ maatregel is voorlopig met een jaar uitge-

steld, maar is daarmee nog niet definitief van

de baan.

Onvergetelijke Truckersdag 

Naar zaterdag 14 mei hebben veel cliënten

lange tijd uitgekeken: de Truckersdag. Het was

vroeg opstaan voor zowel cliënten als voor de

vrachtwagenchauffeurs. Dit jaar namen 150

cliënten plaats in de vrachtwagens. Dat bete-

kende opnieuw: een onvergetelijke dag! 

Wat vinden cliënten belangrijk?

Eddie Sander uit Leek kreeg 26 mei bezoek van

een medewerkster van onderzoeksbureau Argo

van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij ging Eddie

interviewen over wonen en werken bij De Zijlen.

Eddie is samen met vier collega’s van de cliën-

tenvereniging proefpersoon voor een cliëntte-

vredenheidsonderzoek dat dit najaar plaatsvindt. 

Proef interv iew

Het proefinterview is bedoeld om uit te vinden

of het interview goed in elkaar zit. Eddie kreeg

allerlei vragen voorgelegd waar hij met behulp

van pictokaarten antwoord op kon geven. Al

snel bleek dat Eddie de kaarten niet nodig had.

Hij gaf liever gewoon antwoord op de vragen.

Eddie was enthousiast over het interview: “Ik

vond het wel even spannend, maar dit is leuk!

De vragen zijn niet moeilijk. Ik begrijp alles en

het is belangrijk!” 

In  kaart

Het Centrum Klantervaring Zorg zorgt ervoor dat

de ervaringen van cliënten in kaart worden

gebracht, worden gemeten en op een betrouw-

bare wijze openbaar worden gemaakt. Hierbij

geldt een landelijke meetstandaard, de CQ-

index. Deze index maakt het mogelijk om op

gestandaardiseerde wijze de kwaliteit van de

zorg vanuit cliëntperspectief in kaart te brengen.

De antwoorden geven inzicht in wat cliënten

belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn

met de zorg.  Dit najaar worden cliënten en hun

vertegenwoordigers benaderd voor het onder-

zoek. Een grote deelname zou mooi zijn.

Meedoen is belangrijk, maar uiteraard niet ver-

plicht. Dat is de keuze van de cliënt zelf. Eind dit

jaar worden de resultaten bekend gemaakt in

het Zijlnieuws.
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Jolanda vertelt over de manier waarop de 

39-jarige Mark van Goolen af en toe gebruik

maakt van de rustruimte, wanneer het hem in

de dagbestedinggroep te veel wordt. “Mark kan

niet omgaan met spanningen in de groep”,

begint Jolanda haar uitleg. “Bovendien heeft hij

extra voelsprieten en voelt haarscherp aan wan-

neer andere cliënten hem wel of niet leuk vin-

den. Zo rond september vorig jaar hadden we te

maken met wisselingen in de groep, die in prin-

cipe uit vijf mensen bestaat. Het was onrustig

en de balans was even weg. Omdat Mark zich

toen duidelijk niet prettig voelde, boden wij

hem aan om gebruik te maken van de rustruim-

te, naast de creatieve werkruimte waar we nor-

maal bezig zijn. Het doel was: er even uit en bij

de koffie weer terug bij de anderen.”

Stabiel

Daarna volgde een periode waarin Mark mocht

kiezen waar hij wilde werken: in de creatieve

ruimte bij de anderen of alleen in de rustruimte

ernaast. “Nu proberen we Mark zo veel mogelijk

te laten werken in de creatieve ruimte, maar als

hij zelf in de rustruimte wil werken, mag dat. Ik

heb het liefst dat hij in de groep functioneert,

maar als hij hier wil papier snipperen of koffie-

drinken gaan we daar niet tegenin. Ik kijk

steeds hoe Mark in zijn vel zit. In wezen heeft

hij nu zelf de keuzevrijheid, al moeten we

ervoor waken dat het geen patroon wordt, zo

van: papier snipperen en koffie drinken horen in

de rustruimte. Het is nu rustig in de creatieve

ruimte en eigenlijk is het dus niet nodig dat

Mark nog langer gebruik maakt van de rustruim-

te, maar Mark zit ingewikkeld in elkaar. We

weten niet waarom hij zichzelf nu deze beper-

king nog af en toe oplegt. Het is een proces

waarin wij Mark in eerste instantie in zijn vrij-

heid beperkten, door hem tijdelijk in de rust-

ruimte te laten werken, en waarin hij nu zelf de

keuze heeft. De situatie in de groep is weer sta-

biel, dus kan Mark terug, al willen we ook dat

heel zorgvuldig doen. Mark moet zich daar goed

bij voelen.” 

Leuk werk

En Mark zelf? Hij lijkt met veel plezier af en toe

in de rustruimte te werken. Wat hij daar doet?

“Papier snipperen”, zegt de man, die met ple-

zier werkt op Boerderijum. “Papier snipperen

vind ik het leukst. Ook knopen in buisjes doen

of kleur bij kleur leggen.” Verder leest Mark

regelmatig een boek, gaat na de lunch aan de

wandel en voor vertrek naar huis nog even sjoe-

len. “Mark is - als hij goed in zijn vel zit - een

vrolijke, behulpzame jongen, die zijn werk

belangrijk vindt”, zegt Jolanda tot slot. “Hij

houdt van afwisseling en van bevestiging.”

‘Mark

heeft

keuze-

vr i jheid’
Vrijheidsbeperking v indt  ze  geen

leuk woord.  “ Ik  v ind het  woord

‘beperking’  te  negat ief”,  zegt

begeleidster  Jo landa Drenth van

Boerder i jum.  “ In  deze s i tuat ie  zou

ik  het  l iever  ‘keuzevr i jheid’  wi l len

noemen.  Dat  v ind ik  beter  passen.”

Jolanda en Mark sorteren knopen die daarna, per soort in

buisjes, worden verkocht.

         



Gedragsmoei l i jk

Dit zegt Agnes Bouwman, moeder van de 

22-jarige Marlotte. Tot haar vijftiende woonde

Marlotte thuis. Nu woont ze op Sintmaheerdt en

gaat voor dagbesteding naar het Wierdehuis.

“Marlotte functioneert als een kind van ander-

half à twee jaar”, vertelt haar moeder. “Ze kan

niet praten, is niet zindelijk, maar kerngezond

en nooit ziek. Ze houdt van muziek en André

Rieu is haar favoriet, vooral zijn carnavals cd. Ze

is gedragsmoeilijk, met name naar andere men-

sen toe. Marlotte kan mensen aan de haren

trekken, knijpen of schoppen. Ook kan ze plotse-

ling met spullen gooien. Bij het douchen moe-

ten de deuren dicht, anders knijpt ze alle fles-

sen leeg die ze kan grijpen. Hoe vaak en wan-

neer ze dit doet is afhankelijk van hoe ze zich

voelt, maar toch wel altijd die deuren dicht.

Gedragsdeskundigen hebben gekeken, maar

komen er niet achter waarom Marlotte dit doet.

Ze kan heel lief zijn en in één keer uitvallen.”

Vei l igheid

Vanwege dit gedrag moet Marlotte soms stevig

worden vasthouden en is ze veel in haar eigen

ruimte. Ook wanneer ze eenmaal per drie

weken het weekend thuis is. “Hier heeft ze haar

eigen zit/slaapkamer, die grenst aan de woon-

kamer. De deur blijft altijd open en een hekje

zorgt ervoor dat Marlotte in haar kamer blijft. Zo

kan ze wel alles meemaken wat in de woonka-

mer gebeurt, is ze er toch bij en dat is leuk voor

haar. Daarnaast gaan we zwemmen of op de

tandem weg. Op de Wierde zit Marlotte wel

eens voor de veiligheid in een grote kinderstoel,

zodat ze er bij kan zijn als er bijvoorbeeld wordt

gekookt. Begeleiders hebben ons om toestem-

ming gevraagd om de stoel te mogen gebruiken

en dat vind ik prima. Zo is het veilig en kan

Marlotte toch meedoen.”

Prett iger

Op de vraag of Marlotte het vervelend vindt

wanneer ze in haar vrijheid wordt beperkt, ant-

woordt Agnes: “Weet ik niet, want ze kan dat

moeilijk aangeven. Ik weet wel dat ze als klein

kind in een slaapzak sliep en dat ging niet goed.

Toen hebben we de slaapzak uitgedaan en ging

het beter. Op de tandem maakten we eerder

haar voeten vast. Nadat we die los maakten,

merkten we dat ze dat prettiger vond. Zo moet

je steeds weer dingen uitproberen.”

Structuur

Op Marlotte’s dagbestedingsplek zit ze veel in

haar eigen ruimte. “Maar ze zijn bezig om dat te

veranderen”, aldus haar moeder. “Wij vinden

het vervelend voor Marlotte en de begeleiders

vinden het ook moeilijk. Daar hebben we het

over gehad tijdens de bespreking van het

ondersteuningsplan. Ik heb gezegd dat ik graag

meer activiteiten wil voor Marlotte en we kijken

over een half jaar weer. Als ik hoor dat ze het in

één van de huizen met 63 uur zorg minder

moeten doen, denk ik: kom je nog wel toe aan

leuke dingen? Marlotte gedijt het beste in een

rustige, gestructureerde omgeving met weinig

prikkels. Maar er moet af en toe wel iets leuks

gebeuren. Ondanks alles heb ik het gevoel dat

Marlotte op haar plekje zit en zich prettig voelt,

al hoop ik wel dat er ruimte blijft voor extra’s.”

8  Z I J L N I E U W S

‘Steeds  weer  d ingen ui tproberen’

“Ik hoop dat begeleiders ondanks bezuinigingen en veranderingen genoeg tijd en ruimte houden om leuke dingen te doen. Juist voor

Marlotte is dat zo belangrijk. Zonder die extra aandacht is Marlotte’s leven steeds hetzelfde. Dan moet ze misschien onnodig veel in haar

eigen ruimte zijn en maakt ze minder mee.”
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‘Om acht uur sta ik op en ga eerst wassen en

aankleden. Daarna ga ik koffiezetten en ontbij-

ten. Ik word om negen uur door Lammert van

Taxi Nuis opgehaald en naar ’t Zijlhuis gebracht.

Ik vind het heel leuk bij de drukkerij. Ik werk bij

Aath en Jannie met veel collega’s. Vandaag stop

ik een briefje en de kijkkrant in enveloppen. Ik

werk van negen tot vier uur en op vrijdagmid-

dag ben ik vrij. ‘s Morgens en ’s middags heb-

ben we pauze en dan gaan we koffie en thee

drinken. Tussen de middag eten we in de kanti-

ne. Dat is ook heel gezellig. Als ik om vier uur

thuiskom, ga ik eerst theedrinken en daarna

warm eten. Vandaag eet ik bloemkool, maar dat

is niet mijn lievelingseten. Het allerlekkerst vind

ik chinees eten en dan vooral bami! Na het eten

ga ik chillen op mijn kamer met muziek van Sky

radio. Verder doe ik aan zwemmen en ik fiets

ook vaak. Elk weekend ga ik naar mijn moeder

in Groningen. Dat vind ik heel leuk. En dit jaar

met kerst gaan mijn moeder, mijn broertje

David en ik naar Amerika!’

De dag van. . .

Mikey Chung (21)
Mikey woont  a l  zeven jaar  in  Terp 37 op S intmaheerdt .  Het  bevalt  hem daar  heel  goed.  Hi j  werkt  op de drukker i j

in  ’ t  Z i j lhuis .
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De Zijlen ontvangt ‘Abena 

gaat voor groen Award’

Op vrijdag 27 mei ontving Hetty de With,

bestuurder van De Zijlen, de ‘Abena gaat voor

groen Award’ voor duurzaam inkoopbeleid. De

uitreiking vond plaats in Hotel Aduard tijdens

de viering van het veertigjarig bestaan van

Hornerheem in Zuidhorn. De award werd over-

handigd door directeur Jan Breek van Abena,

producent van duurzaam geproduceerd inconti-

nentiemateriaal, waarmee De Zijlen sinds 2004

zaken doet. De award bestaat uit een kunstwerk

van glas dat symbool staat voor de vruchten die

zorgorganisaties plukken door duurzaam in te

kopen. 

Dierenweides hebben nieuwe

website en zijn actief op Twitter

en YouTube

Dierenweides Groningen heeft een nieuwe web-

site op www.dierenweidesgroningen.nl. Hierop

leest u het laatste nieuws van de dierenweides

Eelderbaan, Boegbeeld en Boerderijum. Ook de

openingstijden, alles over kinderfeestjes en spe-

ciale acties staan op de site. Daarnaast zijn er

filmpjes en fotoreportages. Heeft u een Twitter-

of Facebook-account? Cliënten en medewerkers

vinden het leuk als u vrienden wordt van die-

renweides Groningen. U kunt dit kenbaar maken

op de site. U kunt ons volgen via #dierenweides.

Ook hebben de dierenweides een eigen kanaal

op YouTube, waar u de laatste video’s vindt. U

kunt een abonnement nemen, zodat u direct op

de hoogte wordt gebracht zodra er een nieuwe

film op staat.  

Jouw kookkunst in boekvorm?

Heb jij een recept van een heerlijk gerecht? Doe

mee aan het ‘De Zijlen receptenboek’. Voor de

ontwikkeling van het receptenboek zijn wij op

zoek naar leuke, originele, maar vooral lekkere

gerechten. De recepten worden gebundeld en

uitgebracht, maar hoe, waar en wanneer? Dat

blijft een verrassing! We roepen iedereen op om

mee te doen: cliënten, medewerkers,

ouders/verwanten en relaties. Belangrijk aan

het recept is dat het persoonlijk en van jou

afkomstig is. Denk aan een recept dat je ooit

van je oma kreeg. Of een recept dat ontstond,

omdat iets leek te mislukken, maar uiteindelijk

wel heel lekker bleek te zijn. Het kan ook een

recept zijn dat zo lekker is, dat het zonde zou

zijn als je het niet met anderen deelt. Kortom,

het moet vooral lekker zijn. Het mogen voorge-

rechten, hoofdgerechten of nagerechten zijn.

Hoe doe je mee? Stuur je recept - ingrediënten

en bereiding - via de mail naar 

ida.vanemmerik@dezijlen.nl. Zet je naam er

even bij. Een foto van het gerecht is niet echt

nodig, maar wel erg leuk. Voor vragen kun je

ook contact opnemen met Ida van Emmerik,

telefoon (0594) 850 439. 

Concert Willeke Alberti groot 

succes

De Zijlen ontving een uitnodiging voor alle cliën-

ten voor het concert van Willeke Alberti op 

1 juni jl. in de Oosterpoort in Groningen. De uit-

nodiging was inclusief gratis vervoer per tou-

ringcar, koffie met gebak en een cd van het con-

cert. Vrijwel alle locaties deden mee, waardoor 

287 cliënten van De Zijlen aanwezig waren. In

totaal waren er negenhonderd bezoekers van

onder andere ’s Heerenloo, NOVO, GGZ

Drenthe/-Friesland, Philadelphia Noord en

Talant. Willeke Alberti gaf een enerverende

show. De muziek varieerde van lieve en zielige

liedjes tot swingende songs waarop spontaan

de polonaise werd ingezet. Na afloop ging

Willeke samen met alle cliënten naar de foyer

waar koffie met gebak klaar stond. De zangeres

nam ruimschoots de tijd om met zoveel moge-

lijk cliënten op de foto te gaan en handtekenin-

gen uit te delen. 

DOORGESLUISD
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Hoe gaat De Zijlen hiermee om? Zijlnieuws

vroeg het aan Bertus Hofstra, sinds 1 januari

voor vier uur per week als Bopz-arts verbonden

aan De Zijlen. Hij is eindverantwoordelijk voor

alles wat op het gebied van vrijheidsbeperking

gebeurt. “De Zijlen hanteert het uitgangspunt

dat in principe geen vrijheidsbeperkende maat-

regelen worden toegepast”, aldus de arts. “Dit

mag alleen in het uiterste geval en onder strikte

voorwaarden. Is vooraf bekend dat vrijheidsbe-

perking af en toe nodig is? Dan staat dit - na

akkoord van de cliënt en zijn of haar wettelijk

vertegenwoordiger - in het ondersteuningsplan.

Alle andere zogeheten Middelen of Maatregelen

die begeleiders nemen, moeten worden

gemeld.”

Signaleren

Deze digitale meldingen komen binnen bij de

secretaresse van de Commissie Middelen of

Maatregelen. Naast Hofstra en de secretaresse

bestaat de commissie uit: de sectormanager

zorgondersteuning, persoonlijk begeleider, aan-

dachtsfunctionaris, hoofd medische dienst en

een gedragsdeskundige. De commissie komt

eenmaal per maand bijeen en bekijkt de bin-

nengekomen meldingen. “Onze taak is vooral

signaleren”, zegt Hofstra. “Zo van: wij vragen

ons af of dit een passende maatregel is. Had het

minder gekund? Is een alternatief mogelijk? Zou

het goed zijn wanneer de gedragsdeskundige

eens meekijkt? Eigenlijk hoef ik als Bopz-arts

alleen maar te kijken of een maatregel volgens

de wet mag, maar we willen meer. We zijn als

commissie vooral op cijfermatige basis bezig.

We kijken of we op basis van het aantal meldin-

gen meer kunnen doen met de aard van de

meldingen om zo de kwaliteit van de zorg te

verbeteren. Dan kijk je individueel, op locatie-

niveau en organisatiebreed naar verbetermoge-

lijkheden. 

Bewustz i jn

In 2010 kwamen in totaal 1998 meldingen bin-

nen. In mei jl. waren dat er 123, afkomstig van

alle locaties. Eenmaal per maand gaan de mel-

dingen in een speciaal register naar de inspec-

tie. Op de vraag of dit veel meldingen zijn, ant-

woordt Bertus: “Nee. Binnen De Zijlen heeft

men een goed bewustzijn wanneer iemand in

zijn of haar vrijheid wordt beperkt. Dus wordt

snel gemeld en dat is goed. Het begint er ook

mee dat je je bewust bent dat je iemand in zijn

vrijheid beperkt. Vervolgens vraag je je af: kan

het anders, zijn er alternatieven?” 

Alternat ieven

De Bopz kent drie vormen van vrijheidsbeper-

kende maatregelen: Middelen of Maatregelen

(MofM-akkoord), MofM nood en dwangbehan-

deling. De eerstgenoemde is opgenomen in het

ondersteuningsplan van de cliënt en hoeft niet

te worden gemeld. MofM nood komt het meest

voor. Meestal gaat het om iemand die even

moet worden vastgehouden of tijdelijk naar een

andere ruimte gaat. Separeren, vastbinden of

het gedwongen toegediend krijgen van voeding

of medicijnen komt bij De Zijlen niet voor. “Maar

De Zijlen vat vrijheidsbeperking veel breder op”,

aldus de arts tot slot. “Dit betekent dat we blij-

ven zoeken naar alternatieven voor alles wat

mensen beperkt in hun keuzevrijheid.”

Geen vr i jheids-

beperkende

maatregelen,  

tenzi j… 

Soms vertoont  een c l iënt  gedrag ,

waarbi j  h i j  of  z i j  tegen z ichzel f

moet  worden beschermd.  Het  kan

zi jn  dat  in  dat  geval  de vr i jheid

van de c l iënt  wordt  beperkt .

Vr i jheidsbeperking is  wettel i jk

geregeld in  de Wet  Bopz .  De afkor-

t ing staat  voor  ‘B i jzondere opne-

mingen psychiatr ische z iekenhui-

zen’  met  daar in  een spec ia le  c lau-

sule  voor  mensen met  een verstan-

del i jke beperking.

Bopz-arts Bertus Hofstra: ‘We blijven zoeken naar alternatie-

ven voor alles wat mensen beperkt in hun keuzevrijheid.’ 

           


