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Dankzij collega’s en de hulp van Attent Zorg Thuis is het
voor meneer mogelijk om 28 uur in de week te werken
voor de gemeente. 'Op mijn werk zijn er bepaalde collega’s
die mij helpen met mijn jas en indien nodig met het toi
letbezoek. Als deze mensen niet aanwezig zijn, dan komt
Attent naar mijn werk om die taken te doen. Hier ben ik
erg dankbaar voor en ik geniet ervan.'
Meneer Kuper, lees verder op pagina 14
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Attent Zorg en Behandeling

Bedankt!
In 2016 is er hard gewerkt. Op veel vlakken. Onze financiële
positie is verbeterd, we hebben onze koers opnieuw ge
definieerd en we zijn de organisatie aan het aanpassen,
zodat we aan de nieuwe eisen kunnen voldoen.
We hebben veel van de medewerkers gevraagd. Die
moeten maar mee in de verandering, terwijl er al zo veel
werk ligt. In dat opzicht mag ik me gelukkig prijzen; met
mensen die niet bang zijn voor verandering, maar die
snappen dat we ons aan moeten passen aan een veran
derende wereld. En met een ondernemingsraad en cliën
tenraden die het proces van aanpassing constructief en
kritisch volgen, zodat de plannen er nog beter op gewor
den zijn. Ik wil hen hartelijk bedanken voor de samenwer
king in het afgelopen jaar en zie uit naar het vervolg
daarop.
Tenslotte wil ik onze cliënten en hun naasten bedanken
voor het vertrouwen dat ze in Attent hebben gesteld. In
mijn gesprekken met hen valt mij op dat zij best begrijpen
dat niet altijd alles perfect hoeft te zijn. Als de houding maar
oké is: liefdevolle zorg, luisteren naar wat de cliënt wil en
duidelijk zijn als iets echt niet kan. Attent wil uitblinken in
professioneel gedrag tussen professional/vrijwilliger
enerzijds en cliënt/familie anderzijds. Uitblinken door te
leren, feed back te geven en te ontvangen. En door het vak
met plezier uit te oefenen. Als dat allemaal op orde is, dan
accepteert een cliënt het ook als we eens een steekje laten
vallen. Die waardeert ons met een gemiddelde van een 7,9
op Zorgkaart.nl. Waarvoor mijn hartelijke dank.
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Annelie Rikken
Annelie is medewerker dagbesteding bij locatie Re
gina Pacis. Ze werkt er al 26 jaar en is een aantal keer
van afdeling gewisseld. ‘Als je 26 jaar lang op dezelf
de plek werkt moet je het leuk vinden, anders hou
je het niet vol.’ De laatste jaren is ze werkzaam op
de afdeling psychogeriatrie, een afdeling voor
mensen met dementie. ‘Deze afdeling blijft altijd wel
mijn kindje.’
Een belangrijke verandering in de zorg is, dat men
sen tegenwoordig langer thuisblijven.
‘Bij een opname kijken de medewerkers waar de
interesses vroeger lagen. Vaak veranderen interes
ses met de tijd, maar wij proberen mensen daarin
een beetje te sturen. We kijken zoveel mogelijk naar
wat toen de interesses waren en als dat nog steeds
het geval is, dan bekijken we met het team op welke
manier we die zo goed mogelijk kunnen invullen.’
Annelie hoopt dat naast de eerstelijnszorg ook de
tweedelijnszorg als net zo belangrijk wordt gezien.
‘In dit huis is dat gelukkig wel zo, omdat wij met veel
medewerkers aan de dagbesteding werken. Je ziet
dat er in andere huizen andere ontwikkelingen
gaande zijn en dat is hier ook van toepassing. Denk
bijvoorbeeld aan het inzetten van families en meer
vrijwilligers. Daar zal een goede combinatie in ge
vonden moeten worden en daar mogen ze als me
dewerkers in mee denken. Ik heb er wel vertrouwen
in dat het goed gaat komen.’

6

Nieuwe koers en
herontwerp
In 2016 is de koers van Attent opnieuw bepaald. We hebben dat
samen gedaan. Met vertegenwoordigers van cliënten, professio
nals, management, ondernemingsraad, Raad van Toezicht en
Bestuur hebben we, onder leiding van de Hogeschool Arnhem/
Nijmegen, geschetst, gediscussieerd en gelachen.
Met als uiteindelijk resultaat: de herontdekking van waar we
goed in (willen) zijn.

De nieuwe koers van Attent
Hier geloven wij in!
Attent wil de ouder wordende mens ondersteunen het
leven te leven zoals ze dat wenst. Attent biedt directe zorg
en behandeling op een plek en manier die vertrouwd is.
Dichtbij en altijd met de benodigde deskundigheid en
ruimte om zelf keuzes te maken.
Hoe gaan wij dit doen?
Attent wil deskundige zorg en behandeling bieden die
dichtbij en vertrouwd zijn. Dit doet zij door haar diensten
sterk regionaal aan te bieden met medewerkers die lokaal
georiënteerd zijn. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van een nauwe samenwerking met de lokale
gemeenschap, aansluitend op de wensen van de cliënt in
een vertrouwde omgeving. Wij noemen dat community
care of gemeenschapszin. Attent biedt de ondersteuning
die nodig is om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevor
deren en neemt de zorg over als dat nodig is. Eenvoudig
en specialistisch; thuis of in onze huizen.

Attent Zorg en Behandeling

Attent wil ouderen
op drie vlakken
helpen het leven te
leiden zoals zij dat
willen
Zorg thuis
Attent Zorg Thuis biedt verzorging en verpleging thuis. Op verzoek coördineren onze wijkverpleegkundigen zorg. Onze
medewerkers wonen veelal in de buurt, kennen de omgeving van onze cliënten en spreken hun taal. Wij willen mensen
thuis beter adviseren, zodat klachten worden voorkomen of beter gehanteerd worden.
Door naasten (partner, vriend, vriendin of familielid) te begeleiden, te adviseren en eventueel specifiek te trainen in ons
opleidingscentrum (bijvoorbeeld in het toedienen van medicatie), kunnen wij samen met hen voor onze cliënten zorgen.
Kort verblijf
Bij Attent kunnen cliënten herstellen na bijvoorbeeld een beroerte of een botbreuk na een val. Onze medewerkers
begeleiden cliënten, vanaf de overgang van het ziekenhuis, weer terug naar huis. Ook zorgen zij ervoor dat cliënten zich
in de tussentijd bij ons prettig voelen en geven zij hen vertrouwen om thuis het leven weer op te kunnen pakken. Als
dat niet in één keer gaat, dan komen wij thuis ondersteunen. Dit kan door verschillende professionals worden gedaan
(bijvoorbeeld: arts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige).
Lang verblijf
Als het thuis echt niet meer gaat, kunnen cliënten ervoor kiezen in één van onze verpleeghuizen te komen wonen. Die
zijn onderdeel van de lokale gemeenschap en mensen uit de buurt lopen er vaak in en uit voor een drankje of wat te
eten. Attent is gastvrij en vrijwilligers en mantelzorgers nemen actief deel aan het leven in onze huizen. Zij zorgen ervoor,
samen met onze professionals, die zorg te bieden die cliënten nodig hebben. Ten slotte hebben we de beschikking
over afdelingen voor ouderen die behoefte hebben aan een beschermde omgeving en zwaar gespecialiseerde zorg.
We werken samen; met en vóór onze cliënten. Betrekken ze bij overleggen en waarderen het als zij of hun naasten
aanwezig zijn bij de bespreking van hun situatie in het team. Zo kunnen we samen praten over wat het best bij hen past
en de verzorging en de verpleging daarop aanpassen. In dát samenspel tussen cliënt/hun naasten en ons, als profes
sionals, willen we de beste zijn.
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Ruimte voor de
cliënt

CIJFER: 7,7
Gastvrijheid

Er zijn 462 waarderingen voor Attent. 91% beveelt
de organisatie aan.

Gastvrijheid is één van de kernwaarden van Attent. In 2016
heeft het thema in de locaties Tertzio en Regina Pacis centraal
gestaan. Er zijn aandachtsvelders aangesteld die, met deskundi

Gemiddeld waarderingscijfer per jaar:

ge externe begeleiding, de rol van ambassadeur van de gastvrij
heid hebben opgepakt. Het thema gastvrijheid is erop gericht

2017 - 8,0
2016 - 7,9
2015 - 7,6
2014 - 7,5

de zorg in toenemende mate te organiseren vanuit de vraag
van de cliënt en minder vanuit de organisatie.De ambassadeurs
hebben onder meer in een workshop de managers enthousiast
gemaakt voor het thema.

‘Welzijn is van ons allemaal’
In 2016 hebben medewerkers dagbesteding bekeken hoe
zij zich zouden kunnen ontwikkelen van organisator en
begeleider van activiteiten tot ‘dagbestedingscoach’. Zij
hebben zich hierbij gericht op het ondersteunen van
cliënten, familie en vrijwilligers bij het realiseren van de
behoefte van (individuele) cliënten aan dagbesteding. Deze
werkwijze zal in 2017 worden doorontwikkeld, onder meer
door ‘leren op de werkplek’.

Attent in de regio
Attent (met de blik) naar buiten: externe oriëntatie en
samenwerking
Attent werkt nauw samen met lokale en regionale part
ners. Om kennis te delen, samen te ontwikkelen en
vooral de zorg en behandeling optimaal af te kunnen
stemmen op de wensen en mogelijkheden van onze
cliënten. Dat kan alleen door samen te werken in verbin
ding te staan met andere partijen.

Kennis ontwikkelen en delen doen we binnen het
Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen
(UKON). In 2016 zijn we daarin gestart met onder
linge uitwisseling in expertteams. Naast aandacht
voor kennis en onderzoek van interventies is hierbij
ook nadrukkelijk aandacht voor de implementatie
van de verworven kennis en inzichten. Op het gebied
van kwaliteit werkt Attent samen met Liemerije,
Zinzia en Vilente. Ten behoeve van kwaliteitstoetsing
starten we in 2017 met onderlinge audits.
[Zie bijlage]
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Het gesprek over het Zorgleefplan en het multidis
ciplinair overleg
De kern van ruimte geven aan de cliënt wordt bepaald door
de mate waarin de cliënt zelf besluiten neemt over de in
houd van zorg en behandeling.
Met diverse vakmensen is gesproken over de wens om
cliënten vroegtijdig en kwalitatief beter bij deze afwegings
momenten te betrekken. Het in dialoog met cliënt en fa
milie komen tot besluiten inzake het zorgleefplan.
Het beleid rond het multidisciplinair overleg zal worden
herzien. Cliënten en familie worden uitgenodigd om deel
te nemen aan het overleg, waardoor zij zelf kunnen vast
stellen of de afspraken over zorg en behandeling aanslui
ten bij de wensen die zij hebben. De rol van professionals
in het overleg verandert daardoor van ‘bepalend’ naar
‘adviserend’.

Gerard Eijgen

Gerard is een man van 66 jaar oud. Of zoals hij zelf
zegt: ‘66 jaar jong.’ Zijn hobby’s waren fietsen en
paardrijden. Gerard heeft zelf vijf jaar een eigen
paard gehad waar hij wedstrijden mee sprong. ‘Ik
ben een keer tweede en een keer eerste geworden.
Ik had mijn paard zo goed getraind, dat hij is verkocht
met winst.’ Dit alles deed Gerard in Westervoort
waar hij woonde, voordat hij vijf jaar geleden in Re
gina Pacis kwam.
Gerard kan dankzij zijn scoot-mobiel nog overal
naartoe en kan veel zelf. Hij is vrij om te doen en te
laten wat hij wil. ‘Ik heb van mijn vader geleerd dat
alles wat je zelf kunt doen, je ook zelf moet doen.’
De gastvrijheid vindt Gerard prima. ‘Iedereen die wil,
mag komen. Ik mag ook bij mensen op bezoek gaan,
zoals familie. Dit kan ik gewoon blijven doen.’
Gerard is graag buiten en doet aan alles mee bij de
dagbesteding. Klaverjassen doet hij twee middagen
in de week. Op dinsdagavond gaat hij naar de mu
ziekavond of naar de bingo. ‘Ik ben overal voor in. Ik
ken zowat iedereen en zij kennen mij. Ik ben de hele
dag druk.’
Daarnaast helpt Gerard bij het corvee met bijvoor
beeld het uitruimen van de vaatwasser. ‘Op die
manier kunnen de medewerkers meer aandacht
besteden aan de mensen die het nodig hebben.’

‘Ik heb van mijn vader geleerd dat alles wat je
zelf kunt doen, je ook zelf moet doen.’
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Ruimte voor
vakmensen en vrij
willigers
Attent wil de invloed van professionals op het zorginhoudelijk
beleid van de organisatie versterken en borgen. De organisatie
wil dit bereiken door de instelling van een ‘Professionele Ad
viesraad’ (PAR). De voorbereiding daarvan is in het verslagjaar
ter hand genomen en moet in 2017 leiden tot een adviesraad
die zich richt op thema’s die voor de zorg en behandeling van
cliënten, de uitvoering daarvan door medewerkers en de bor
ging in de organisatie van belang zijn.

Het medisch team heeft eind 2016 in afstemming met het
directieteam besloten een eerste geneeskundige uit haar
midden aan te stellen. Besluitvorming op medisch-inhou
delijke en medische beleidsthema’s worden door de eerste
geneeskundige, waar nodig, gefaciliteerd.
Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze cliënten!
Aandacht voor cliënten en het meer een deel zijn van de
plaatselijke gemeenschap, heeft ons ervan bewust ge
maakt dat we meer werk willen maken van de begeleiding
van vrijwilligers. Daarom zijn in 2016 'aandachtvelders
vrijwilligers’ aangesteld per afdeling. Overal waar vrijwilli
gers werken kunnen zij gemakkelijk contact hebben met
de aandachtvelder. De aandachtvelders worden onder
steund door een coördinator vrijwilligers. Dagelijkse bege
leiding en contact moeten mede ervoor zorgen dat Attent
de vrijwilligers niet alleen goed uit de gemeenschap ‘halen’
maar ook kunnen ‘behouden’.
Van zorg zonder behandeling naar zorg met
behandeling
Het aantal cliënten met een indicatie voor zorg mét behan
deling is de laatste jaren toegenomen. Mensen blijven
langer thuis wonen, en komen daardoor met een com
plexere zorgvraag naar de locaties. Ook naar locaties die
daar niet primair op waren ingericht. De ontwikkeling van
verzorgingshuiszorg naar interventie-gestuurde verpleeg
huiszorg vergt veel van de medewerkers van de betreffen
de locaties. Verzorgenden (vaak nog zonder IG-diploma)
zien zich in korte tijd geconfronteerd met zeer kwetsbare
ouderen met meervoudige en complexe zorgproblema
tiek. Dementie en gedragsproblemen zijn anno 2016 ge
woon geworden in de zorg. Hoewel de motivatie van ver
zorgenden en alle andere medewerkers enorm is, is er
meer nodig. De personele formatie moet kwantitatief en
kwalitatief met deze ontwikkeling mee veranderen. Deze
ontwikkeling is in 2016 in een aantal locaties in gang gezet.
De overige locaties zullen in 2017 volgen.
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Doorontwikkeling psychogeriatrische zorg
Niet alle psychogeriatrische zorg is hetzelfde. We zien
cliënten waarbij cognitieve problematiek op de voorgrond
staat en cliënten waarbij, naast cognitieve problemen,
psychiatrische problematiek domineert. Beide groepen
verdienen een eigen aanpak van zorg en behandeling.
In de locaties Regina Pacis en Hofstaete zijn specifieke
plaatsen waar cliënten terecht kunnen met zorgvragen die
voortkomen uit problemen groter dan alleen dementie.
Eind 2016 is een PG-platform ingesteld om aandacht te
geven aan bovenstaande differentiatie. Men onderscheidt
daarbij ‘zorglijn 1 PG’ (cognitieverlies staat centraal, zonder
actieve psychiatrie) en ‘zorglijn 2 PG’ (cognitieverlies, met
actieve psychiatrie). Om deze cliënten te helpen zullen
verschillende programma’s de komende jaren aandacht
krijgen.
Een programmamanager Intensieve PG/Rehabilitatie gaat
vanaf medio 2017 het PG-platform en professionals on
dersteunen in de ontwikkeling van de programma’s.
Verbetermethodiek: de cliënt en familie in de cock
pit.
Locatie Rhederhof is haar zorg aan het upgraden naar het
volledige pakket verpleeghuiszorg; somatisch en psycho
geriatrisch. Naast aanpassingen aan (de inrichting van) het
gebouw krijgen ook zogenaamde softskills aandacht.
Werk- en zorgcultuur liggen daarbij onder het vergrootglas.
Cliënten, familieleden en cliëntenraad zijn nauw en actief
betrokken bij deze ontwikkeling; zij participeren in een
zogenaamde ‘cockpit’.
Er is een feedbackgroep gevormd die naar de voortgang
van het ontwikkelplan Rhederhof kijkt en deze maandelijks
waar nodig bijstelt. Een leuk traject met de cliënt voorop!
Deze werkwijze wordt ook ingezet voor de ontwikkeling van
locatie St. Elisabeth, waarvan de nieuwbouw in november
2016 in gebruik is genomen. Hier verblijven 30 cliënten,
deels somatisch, deels psychogeriatrisch, die in deze
nieuwe situatie ook verzorging ontvangen van een nage
noeg nieuw samengesteld team. Een situatie die zich prima
leent om te ontwikkelen langs dezelfde route als in Rhe
derhof.

Attent Zorg en Behandeling

Rinske Klopman
Rinske Klopman, medewerker bij locatie Rhederhof, is al vijftien jaar werkzaam voor Attent. ‘Rond mijn twintigste
heb ik de opleiding ziekenverzorger gedaan op de plek waar nu locatie Intermezzo in Dieren is. Ik heb altijd in
de zorg gewerkt.’ Nadat Rinske kinderen kreeg heeft ze de omscholing SPW gedaan. ‘Activiteiten en welzijn
trokken mij erg aan evenals de zorg. Deze baan is een combinatie hiervan en dat maakt het erg leuk.’
Rinske regelt de activiteiten in het huis en werkt op de groepsopvang voor mensen die wat meer dagstructuur
nodig hebben. ‘We zijn er voor het hele huis. Bij de groepsopvang zijn er rond de vijftien bewoners, maar bij de
activiteiten ben je met alle afdelingen bezig, eigenlijk met alle 88 bewoners dus.’
Er worden veel leuke dingen georganiseerd binnen het huis. ‘We houden mensen bezig, we gaan naar buiten.
Het zit vaak in kleine dingen die we voor de bewoners doen. Ik werk hier met plezier.’ Ook zijn ze bezig met een
project genaamd ‘Chillen met rollators’. Een project waarbij zes leerlingen van de praktijkschool uit Arnhem met
zes bewoners een toneelstuk oefenen. ‘Dat gaat om de wens van de bewoner of van de kinderen. Bewoners die
meedoen hebben er zo’n lol in. Dat maakt het gewoon heel mooi.’
De veranderingen binnen de zorgsector zijn volgens Rinske merkbaar aan de bewoners die binnenkomen. ‘Het
is nu niet meer zo dat mensen met 65 jaar het tehuis in gaan. Het ziektebeeld is nu vaak wat zwaarder. Maar
men gaat nu ook meer mee met de ontwikkelingen, ze willen de regie over hun leven houden en dat is het aller
belangrijkste.’
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De medewerkers
maken het verschil
De medewerkers van Attent maken het verschil in de dienstver
lening en de (beleefde) kwaliteit van zorg. Daarom krijgen zij in
toenemende mate verantwoordelijkheid en handelingsruimte
in het uitvoeren van hun werk. We werken toe naar de situatie
waarin medewerkers zelf in staat zijn om continu te verbete
ren, denkend vanuit de cliënt, waarbij door de toename van de
zorgcomplexheid er steeds hogere eisen worden gesteld aan de

Om het opleiden beter te sturen en te borgen, waaronder
de uitvoering van het beleid met betrekking tot risicovolle
en voorbehouden handelingen, is besloten om te werken
met een Leer Management Systeem (LMS). In 2015 is ge
start met de implementatie en in 2016 zijn de belangrijkste
e-learningsmodules ontsloten voor de doelgroep en zijn
opleidingsprofielen geformuleerd.

uitoefening van deze zorg.

Attent kiest voor een professionele ruimte die door mede
werkers vergaand kan worden ingevuld. Dit vraagt van de
vakmensen een goed gevoel voor het kunnen omgaan met
kaders, met vrijheid in gebondenheid, en kunnen omgaan
met de ruimte en eisen van het vak dat men uitoefent.
Om de vakbekwaamheid te vergroten en te borgen heeft
Attent ingezet om haar medewerkers zo hoog mogelijk te
kwalificeren en gebruik te maken van het groeipotentieel.
Er zijn twaalf medewerkers die de opleiding verzorgendeIG volgen, zes verzorgenden zijn in opleiding tot verpleeg
kundige niveau 4, veertien verpleegkundigen volgen de
opleiding HBO-V en dertien verzorgenden volgen het
leertraject gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

Om de kwaliteit van de begeleiding van leerlingen en sta
giaires zo goed mogelijk te borgen, zijn werkbegeleiders
geschoold en worden zij gecoacht in hun rol. Deze werk
wijze past in de lijn van Attent om het ‘leren’ zoveel moge
lijk in het primaire proces te brengen, dichtbij waar het
werk wordt uitgevoerd. Dit is een belangrijk aspect in het
verder ontwikkelen van een lerende organisatie.
Attent organiseert de zogenaamde '100-dagen bijeenkom
sten' voor medewerkers die ongeveer 100 dagen werk
zaam zijn bij Attent. Dit in het kader van introductie van
nieuwe medewerkers, van hen als organisatie te leren en
elkaar over de verschillende disciplines en functies heen
te leren kennen. Bij deze bijeenkomsten zijn de bestuur
der, de directeuren zorg en P&O-adviseurs aanwezig.

Parkfeest locatie Regina Pacis met als thema 'Country &
Western', juni 2016. De 'Vrienden van Regina Pacis'
maakt deze dag financieel mogelijk.
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Mevrouw Lintsen
Mevrouw Lintsen, bewoner van locatie Tertzio,
woonde samen met haar man in Oosterhout.
Haar man had een tuinderij waar ze jaren in
mee heeft geholpen. ‘Ik had nooit in de grond
gewerkt en toen moest ik dat ineens leren,
maar met alle plezier hoor.’ De kinderen wil
den de tuinderij niet overnemen, waardoor
deze is verkocht. Ze hebben toen een mooi huis
in Oosterhout laten bouwen en daar hebben
zij gewoond totdat ze bij Attent terecht kwa
men.

Nadat mevrouw haar enkel gebroken had en een herseninfarct kreeg zijn meneer en mevrouw in februari 2016
bij Tertzio komen wonen.
Mevrouw beschrijft de verzorging als geweldig. ‘De verzorging hier is geweldig, ik kan niet anders zeggen. Buiten
gewoon. Ik voel me vanaf de eerste dag al helemaal thuis en ik had het nog helemaal niet gezien.’ Haar man was
samen met de kinderen gaan kijken en kwam enthousiast terug. ‘We hebben het hier heel goed, hele lieve zusters.
De gastvrijheid is geweldig. Zo geweldig, zo lief, ik kan niet anders zeggen. We zitten hier ook geweldig op zo’n
mooie plek, hebben mooi uitzicht. Het is prachtig.’
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Meneer Kuper
Meneer Kuper, wonende in Doesburg, is een positieve man die geniet van het leven. Meneer is geboren met een
progressieve spierziekte die bij de voeten begon en langzaam omhoog ‘klimt’. Hij woont al jaren in Doesburg en
heeft daar meerdere scholen bezocht en daarnaast werkt hij als ambtenaar voor de Gemeente. Dit doet hij in
middels al 45 jaar.
Dankzij collega’s en de hulp van Attent is het voor meneer mogelijk om 28 uur in de week te werken voor de
Gemeente. ‘Op mijn werk zijn er bepaalde collega’s die mij helpen met mijn jas en indien nodig met het toiletbe
zoek. Als deze mensen niet aanwezig zijn, dan komt Attent naar mijn werk om die taken te doen. Hier ben ik erg
dankbaar voor en ik geniet ervan.’
Meneer Kuper heeft verschillende hobby’s. Zo zingt hij al ruim 45 jaar bij verschillende koren en was dammen
altijd een grote hobby van hem. Helaas is dammen door zijn spierziekte niet meer mogelijk om te doen, zingen
doet hij nog wel.
In 1999 is de thuiszorg begonnen met taken van zijn ouders over te nemen. Sinds hij zelfstandig woont merkt
hij dat steeds meer handelingen moeilijk gaan, maar gelukkig kan hij altijd terugvallen op de zorg van Attent.
Meneer kan goed overweg met de mensen van Attent en beschrijft ze als flexibel. ‘Ik heb een zorgplan samen
gesteld met Attent. Ze halen mij uit bed, wassen mij, kleden mij aan, geven mij ontbijt en als ik naar het werk
moet dan trekken ze mijn jas aan en helpen ze mij naar het werk. Tussen de middag komen ze helpen met de
lunch en tegen een uur of vijf met het avondeten. ’s Avonds helpen ze mij met het klaarmaken om naar bed te
gaan en ’s nachts komen ze mij in bed een keer draaien.’
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2016 in vogelvlucht
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Jaarlijks wordt er door De Vereniging Vrienden
van Hofstaete & Intermezzo een feestelijk
programma onder de naam ‘Vriendendag’
mogelijk gemaakt voor alle cliënten van Inter
mezzo en Hofstaete. Alle cliënten mogen op
hun beurt een introducé uitnodigen als bege
leider.
De organisatie had dit jaar gekozen voor het
thema: ‘Op de Hollandse Toer’.
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BIJLAGE

Er zijn diverse samenwerkingsverbanden voor verschillende doelgroepen en/of problematiek

De Keten Dementie Regio Arnhem en omstreken is, naast de zorg voor mensen met dementie, druk bezig geweest met
de borging van de opgebouwde expertise binnen de nieuwe kaders van financiering en regelgeving.
Het netwerk palliatieve zorg regio Arnhem heeft in 2016 een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd. Verdere acti
viteiten: zie de website van dit samenwerkingsverband.
Ten behoeve van de revalidatie zijn er twee netwerken in Arnhem waaraan Attent actief deelneemt. Een netwerk voor
de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in het algemeen en een specifiek voor de CVA-zorg. In het verlengde hiervan is
met het ziekenhuis en partners in 2016 onder meer hard gewerkt aan de verbetering de overdracht binnen de keten.
De GRZ-keten heeft onder andere ter voorbereiding van de nieuwe regelgeving en verwachtingen ten behoeve van
Eerstelijns Verblijf (ELV) nadrukkelijk de verbinding gezocht met de (regionale vereniging van) huisartsen.
In 2016 is Attent gaan participeren in het zogenaamde Bestuurlijk Overleg Ouderenzorg Arnhem (BOOZ). Verschillende
ouderenzorg organisaties zijn met elkaar gaan praten over samenwerking in de organisatie van de bereik- en beschik
baar van verpleegkundigen van 23 tot 7 uur (Innoforte, Pleyade, Vreedenhoff, Thuiszorg, Groot Gelre en Attent Zorg en
Behandeling).
Met Liemerije en Ziekenhuis Rijnstate wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden een voorziening te treffen voor
ouderen die niet meer zijn aangewezen op medisch specialistische interventie, maar ook nog niet kunnen worden
ontslagen om naar huis te gaan. Deze zogenaamde ‘Post Cure Zorg-afdeling’ richt zich daarmee op ouderen die in de
huidige reguliere ouderenzorg tussen wal en schip dreigen te vallen.

18

Attent Zorg en Behandeling

Lokaal zijn er in het werkgebied van Attent diverse samenwerkingsverbanden actief waar we een rol in
spelen
In Arnhem wordt samengewerkt met de welzijnsorganisatie SWOA en de gemeentelijke wijkteams. Ook werkt Attent
samen met VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve ThuisZorg) en het oncologisch netwerk in Presikhaaf.
In de gemeente Rheden in het Netwerk Ouderenzorg Rheden/Rozendaal en het Samenwerkingsverband Ouderenzorg
Dieren. Maar ook in het project Technologie trolley Rheden met onder andere de seniorenorganisatie STOER (Senioren
Teams Ondersteunen Elkaar in Rheden Rozendaal) en in de organisatie ten behoeve van de mantelzorgcafés samen
met het MVT (Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Rheden/Rozendaal).
In Doesburg wordt met diverse partijen samengewerkt in de zorg voor kwetsbare ouderen. Onder andere met de
Coöperatie IJsselstromen.
In Rheden en Doesburg worden door Attent, in samenwerking met Alzheimer Nederland en enkele collega-zorgaan
bieders, voor mensen met dementie informatie- en ontmoetingsavonden georganiseerd.
In de gemeente Overbetuwe is Attent actief in het samenwerkingsverband Wonen, Welzijn, Werk en Zorg Onderwijs
(WWWenZO) en het Wijkbedrijf Elst-noord en werkt samen met de sociale gebiedsteams ten behoeve van spreekuren
en participeert met verschillende partijen in het project ‘Veilig thuis’.
Zeker is dat nog niet alle initiatieven en relaties met partijen hierboven zijn benoemd. Duidelijk is dat Attent
actief en verbonden is met de regionale en lokale gemeenschap. Partijen, organisaties, cliënten, mantelzorgers,
vrijwilligers en buren vormen samen met Attent de gemeenschap: de community. De community waarin Attent ver
trouwd en dichtbij zorg en behandeling biedt.
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Vertrouwd en dichtbij
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven. In uw eigen huis of op een woonlocatie. Bij ons ontvangt u die zorg en be
handeling die u nodig hebt, waar u ook woont!
Eerstelijnsbehandeling • Thuiszorg • Revalidatie en kortdurend verblijf • Zorg met verblijf • Crisisopname • Palliatieve
Zorg • Dagbesteding • Psychogeriatrie • Gerontopsychiatrie

attentzorgenbehandeling.nl
0800 288 36 89

