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Voorwoord

En toen werd de wereld ineens anders… In maart 
kwam abrupt een einde aan de nieuwe versie van de 
Rosenbabbel, waar we op dat moment net een start mee 
gemaakt hadden. Het coronavirus en de maatregelen 
die daarbij kwamen, vormden ineens een nieuwe 
werkelijkheid die al onze aandacht nodig had. En wat 
we nooit voor mogelijk hielden, gebeurde: Rosengaerde 
moest haar deuren sluiten.

Ieders beeld van die periode is anders en ingekleurd 
door waar we in die weken waren. Bewoners zaten 
achter gesloten deuren, cliënten thuis mochten geen 
bezoek meer ontvangen, vrijwilligers mochten niet komen 
(maaltijdbezorgers uitgezonderd), medewerkers moesten 
zoveel mogelijk vanuit huis werken en anderen verleenden 
met dezelfde liefde als altijd hun zorg aan cliënten in deze 
absurde tijd. 

Waarschijnlijk kennen we allemaal de foto’s van de vele 
hartverwarmende initiatieven op het buitenterrein van 
Rosengaerde, op de balkons en in de tuinen, maar de 
binnenkant die kennen we niet zo heel goed. Hoe was het 
voor bewoners en medewerkers om achter die gesloten 
deuren te zijn?

In woord en in beeld nemen we jullie mee naar die 
periode. Hoe werd de dag waarop de deuren sloten 
beleefd? Hoe zagen de dagen eruit, hoe verliep de 
zoektocht naar persoonlijke beschermingsmiddelen, hoe 
kwam het Proathuus tot stand en op welke manieren 
leefde Dalfsen met ons mee? Ook gedenken we de 
clienten die overleden zijn tijdens deze crisis.

We hopen dat u deze speciale editie van de Rosenbabbel 
met veel belangstelling leest. Heeft u vragen of 
opmerkingen over de inhoud of wilt u zelf iets vertellen in 
de volgende uitgave? Mail ons dan, we horen graag van u!
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Februari 2020, we bruisen van energie. Het 
nieuwe jaar is begonnen, plannen liggen op 
de plank of zijn in uitvoer, de visie op vastgoed 
is ontwikkeld en mooie nieuwe mogelijkheden 
worden onderzocht. Er wordt hard gewerkt in 
de organisatie. 

Covid-19 is nog ver weg, China ligt tenslotte niet 
naast de deur en het virus zal Europa wel niet 
raken. Hoe naïef van mij. Al gauw haalde de 
werkelijkheid ons in. In Brabant werden de eerste 
mensen ziek en ook al vieren we hier niet overal 
carnaval, het werd duidelijk dat ook wij met dit 
onbekende en levensbedreigende virus te maken 
zouden gaan krijgen. Waar we het eerst nog 
af wilden doen met een stevige griep, werd de 
ernst van de besmetting ons ook snel duidelijk; 
mensen kunnen er heel ziek van worden en 
velen belandden op de IC’s. Hier ging dan in 
eerste instantie ook de media-aandacht naar 
uit. Zorg voor ouderen in de VVT-sector was nog 
onvoldoende in beeld.

En dan is het 9 maart en word ik benaderd door 
een collega, het virus doet ook in onze regio zijn 
besmettingswerk en wij besluiten als collega’s de 
verpleeghuizen te sluiten. Het risico voor onze 
kwetsbare cliënten is te groot en de gevolgen nog 
te onbekend. 

De deuren sluiten, mensen blijven op hun 
appartement en bezoek en vrijwilligers mogen 
niet meer in contact komen met de mensen 
die zij zo graag zien. Een surrealistische en 
onwenselijke situatie. Een paar dagen later is het 
hele land in een lockdown en wordt er van onze 
medewerkers gevraagd om hun kinderen thuis 
les te geven, elkaar niet op te zoeken wanneer 
men niet één huishouden vormt en alleen de 
hoognodige boodschappen te doen. Een oudere 
dame zei mij, “het lijkt wel oorlog alleen wisten 
we toen hoe de vijand eruitzag”.

Dan gebeurt er waar we allemaal voor vreesden. 
De eerste besmetting binnen Rosengaerde is 
een feit en helaas volgen er vele cliënten en 
medewerkers. Ook zijn er 9 cliënten overleden, 
vermoedelijk mede veroorzaakt door het virus. 
Helaas weten we dat niet zeker, omdat in het 
begin niet iedereen getest kon worden. De 
zorg om voldoende beschermende middelen 
hield ons wakker. Gelukkig kan ik zeggen dat wij 
hieraan nooit een te kort hebben gehad, maar 
spannend was het zeker, iedere dag weer.

Wat er dan volgt is een organisatie in crisis 
waarin we met elkaar zo goed mogelijk 
hebben geprobeerd om zorg te dragen voor 
onze cliënten en medewerkers door veel te 
communiceren, contact te houden, afspraken te 
maken, moderne communicatiemiddelen in te 
zetten en dankbaar te zijn voor de aandacht uit 
de gemeenschap Dalfsen. Dagelijks kwam het 
crisisteam in het begin bij elkaar om afspraken 
te maken, zorgen te delen, verdrietig te zijn maar 
ook om te blijven zoeken naar mogelijkheden. De 
Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de Raad van 
Toezicht waren ons ook enorm tot steun door de 
aandacht die zij gaven en door mee te denken in 
de stappen die we konden zetten. 

En toen kwam het moment waarop er twee 
weken geen nieuwe Corona besmettingen 
geconstateerd werden bij cliënten. Wat een 
moment, ik voelde mij blij maar wel met heel veel 
voorzichtigheid want het virus kan altijd weer 
terugkomen. Het gaf in ieder geval weer ruimte 
om vooruit te kijken. 

Nu is de zomer voorbij, we hebben het bezoek 
weer toegelaten, de koffie- en theemomenten in 
de Blauwe Bogen kunnen in aangepaste vorm 
weer doorgaan en ook vrijwilligers worden weer 
met open armen ontvangen. Zes maanden, 
februari lijkt echt heel ver weg. Met heel veel 
trots kijk ik terug op deze maanden. Uiteraard 
ook met verdriet want er is enorm veel geleden 
en dat hebben we niet kunnen voorkomen. 

Echter trots op het team Rosengaerde en 
daarmee bedoel ik alle medewerkers, er is heel 
hard gewerkt, flexibiliteit is aan alle kanten 
getoond, angsten zijn overwonnen in het belang 
van cliënten en ondanks het vele verdriet dat wij 
hebben gezien en ervaren, zijn cliënten en familie 
veelal dankbaar voor de aandacht die ze hebben 
gevoeld van medewerkers. Tenslotte doen we 
het daarom, we blijven de ouder wordende mens 
zien en zoeken naar mogelijkheden en ruimte om 
leven toe te voegen aan de jaren, ook in crisistijd!

Rosengaerde in crisis
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En toen werd alles anders....
Het coronavirus dat eerder nog als een ver-van-
mijn-bed-show voelde en door velen nog werd 
afgedaan als een griepje, werd eind februari ook 
vastgesteld in Nederland. 

De uitbraak leidde tot ongekende maatregelen, 
waarbij het land voor een groot deel werd stilgelegd. 
Scholen, universiteiten, bibliotheken, cafés, kappers, 
musea, bioscopen en restaurants moesten hun 
deuren sluiten. Zelfs de deuren van verpleeghuizen 
gingen dicht. Zo ook de deuren van Rosengaerde. 
Ieders beeld van deze periode is anders en 
ingekleurd door waar we in die weken waren. We 
kennen de foto’s, hoorden de verhalen. Maar hoe 
was het werkelijk? Wat betekende deze lockdown 
voor cliënten en voor het personeel? Hoe werd deze 
periode beleefd, wat deed het met je om geen bezoek 
meer te mogen ontvangen, was er sprake van angst 
en waren er misschien zelfs ook mooie momenten? 

Marieke Postema (kwaliteitsadviseur en lid van het 
crisisteam), Berdine Schra (contactverzorgende) en 
Tonny Zijsveld - Seisveld (bewoner) vertellen.

Marieke Postema: “Het moment voordat we in 
lockdown gingen, zal ik nooit vergeten. Ik kreeg van 
een van de collega’s de vraag of een cliënt naar 
buiten mocht om te wandelen. Met de richtlijnen 
die we toen hanteerden ging ik er vanuit dat dit 
gewoon mocht en kon. Ook wist ik hoe belangrijk dit 
was voor deze cliënt dus ik was verbijsterd toen ik 
hoorde dat dit niet mocht. Het was een professionele 
afweging om het niet toe te staan maar ik heb me 
toen vreselijk alleen en onbegrepen gevoeld. Ik was 
ervan overtuigd dat deze cliënt dit niet te boven zou 
komen, maar gelukkig is dat niet zo gebleken.

Een virus dat het lot van ouderen bepaalt

Toen ik het nieuws hoorde dat ook onze deuren dicht 
gingen, realiseerde ik me stap voor stap wat dit zou 
vragen van de cliënten. Beter gezegd, wat we de 
cliënten oplegden. Hoe is het mogelijk dat een virus 
en het besluit van een minister het lot van zoveel 

ouderen bepaalt en dat er niemand is die vraagt 
wat de cliënt zelf wil? En hoe is het mogelijk dat we 
hierin meegaan? Het was een roes. Een roes waarbij 
ik me elke week opnieuw dingen hoorde zeggen die 
niet bij mij horen. Ik, die kwaliteit van leven ziet in 
juist de kleine dingen. Kleine dingen in de vorm 
van aandacht, een gebaar, een 
bezoekje of een uitstapje, 
even naar buiten 
kunnen. Vrijheid en 
doen wat bij je past.

Dat was 
helemaal weg. Ik 
hoorde me zelf 
zo vaak zeggen: 
dat mag niet. En 
het ergste vond 
ik dat ik er bijna 
echt in geloofde. 
Natuurlijk, het was 
crisis en het kon niet 
anders, maar wat me 
altijd bij zal blijven is dat ik dat 
ook kon. Hoe is het mogelijk: ben ik dit 
die dit zegt? Is dit wat er in een crisistijd gebeurt, dat 
je zo verandert en schijnbaar moeiteloos een andere 
taal spreekt?

Wat ik ook nooit zal vergeten is het bieden van 
troost op afstand. Ik herinner me de weken dat er 
cliënten waren overleden en dat familie buiten stond 
na het nieuws dat vader of moeder was overleden. 
Hartverscheurend, de ontreddering in de ogen van 
de familie. Ik liep er langs en kon begripvol knikken 
en sterkte wensen, maar een hand geven of een arm 
om iemand heen slaan kon niet. Dat gaf een afstand 
die heel koud overkomt. Ik had hier last van terwijl ik 
ook besefte dat het niet anders kon. Dit gevoel heb ik 
destijds ook benoemd in het crisisoverleg. Het begrip 
is dan prettig, je deelt en voelt hetzelfde met elkaar. 

Het crisisteam

Meteen na de lockdown werd een crisisteam 
gevormd dat elke dag bij elkaar kwam. De 
stemming was serieus, er was duidelijk een crisis 
gaande. Het team bestond uit de bestuurder, de 
teammanagers, de beleids- en kwaliteitsadviseur, 
een medewerker van het team Welzijn en de 
coördinator facilitaire dienst. En ‘op afstand’ de 
controller, de manager keuken en de adviseur 
veiligheid.
Als vanzelfsprekend werd besloten dat de 
kwaliteitsadviseur, ikzelf dus, de spil was in de 
expertise rondom corona. Een mooie en intensieve 
rol waarbij ik op een gegeven moment niet meer 
kon stoppen met het verzamelen van informatie en 
het volgen van nieuws. Heb ik de juiste mondkapjes, 
heb ik voldoende beschermingsmiddelen, hoe weet 
ik dat de voorschriften van het RIVM de juiste zijn en 
dat de adviezen geen noodmaatregelen zijn, omdat 
er te weinig beschermingsmiddelen zijn? 
Er kwam een app-groep waar alle meldingen 
en ontwikkelingen gedeeld konden worden 
zodat we snel konden schakelen. Die app werd 
heel belangrijk, want daar werden de uitslagen 
gedeeld toen de besmetting ook in Rosengaerde 
werd vastgesteld en er veelvuldig getest werd. 

En uiteraard 
werden ook landelijke 
ontwikkelingen en richtlijnen in de app gedeeld.
Tijdens onze overleggen bespraken we welke 
acties er op dat moment nodig waren. We waren 
met z’n allen heel ontdaan toen bleek dat er toch 
een besmetting was. We waren toch voorzichtig 
geweest? In overleg met de behandelaren besloten 
we de afdeling te sluiten. We hebben met elkaar een 
stappenplan opgezet, cliënten, contactpersonen en 
medewerkers werden ingelicht. De ruimtes werden 
opnieuw ingedeeld en we maakten noodpakketten 
voor alle afdelingen. 
Daarnaast hield het team zich wekelijks bezig met 
het maken van protocollen en werden cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers wekelijks met een 
nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de 
nieuwe richtlijnen en regels. Ook was er ruimte 
voor discussie en konden we elkaars zorgen delen. 
Gaan we de richtlijnen volgen waar we moeite mee 
hebben?

Daarnaast was ik dagelijks bezig om de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen te bestellen. 
Dit was echt pionieren op een cowboymarkt. Een 
hele klus om uit te zoeken waar je dit kon bestellen, 
welke leverancier betrouwbaar was en welke niet. 
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Ik volgde alle nieuwsuitzendingen om maar niks te hoeven missen wat van waarde was om verantwoord en 
professioneel mijn aandeel in de klus te kunnen klaren.

Mijn hoofd tolde als ik ’s avonds naar huis ging. Zo vol vragen en emoties die door elkaar raasden. Wat als de 
mondkapjes niet komen, wanneer stopt dit, de collega’s in blauwe schorten, de zwarte auto’s, hoe gaat het 
thuis, en vooral: wanneer word ik wakker uit deze boze droom? 
Tegelijk maakte de knop die constant op ‘aan’ stond het mogelijk dat ik ook ‘aan’ kon blijven.
Als je niet stopt ga je gewoon door.

Op een dag kwam er geen bericht in de crisis-app. Geen bericht? Betekent dat ook geen nieuwe besmetting? Ik 
heb wel drie keer gekeken en kon mijn ogen niet geloven.

Nu de rust langzamerhand weergekeerd is, is het mogelijk om achterom te kijken en me te realiseren dat 
we met ons allen trots mogen zijn dat het bij deze ene uitbraak is gebleven. Dat we datgene hebben gedaan 
wat ons op dat moment het beste leek, weloverwogen samen met de behandelaren, de Cliëntenraad  en alle 
medewerkers. Maar waarbij ik me ook realiseer dat ondanks hoe het gegaan is, de cliënt het laatste woord zou 
moeten hebben…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdine Schra: “Het waren ontzettend heftige weken. Vooral de snelheid waarmee onze kwetsbare bewoners 
ziek werden hakte er flink in. Voor deze situatie was geen draaiboek, alles was nieuw voor iedereen. Het ene 
moment was er niks aan de hand en een uur later kon een cliënt hartstikke ziek in bed liggen. Je had er geen 
grip op. Elke keer voor een nieuwe dienst begon vroeg ik me af wie er nog zouden zijn en of er nog meer zieken 
bij waren gekomen. En als het dan een dag stabiel was, dan was dat zeker geen garantie voor de dag daarna. 
Zo snel ging het.
Toch kan ik er ook goed op terugkijken. Als een bewoner ziek werd, zetten we gelijk alles in actie om het voor 
de bewoner draaglijk te maken, het niet tot een lijdensweg te maken. Tegelijkertijd blijft het zeer schrijnend dat 
cliënten op deze manier zijn overleden. 

Maar het moeilijkst in deze periode was zonder 
twijfel het feit dat er maar 1 tot 2 familieleden 
mochten binnenkomen om afscheid te nemen 
wanneer een cliënt met het laatste stukje van zijn/
haar leven bezig was. Goed afscheid kunnen nemen 
is zo ontzettend belangrijk, je kunt dit maar een 
keer goed doen. Ook hierin hebben we geprobeerd 
in mogelijkheden te denken en lieten we familie 
bijvoorbeeld videobellen; de rest van de familie 
zat in een gebouw aan de overkant en kon zo dan 
toch afscheid nemen. Het blijft een heel raar idee 
dat dit op zo’n moment de beste optie was en toch 
was het voor de nabestaanden op dat moment 
erg waardevol dat ze het via die weg konden 

meemaken. Overleden bewoners mochten helaas niet worden opgebaard in Rosengaerde, maar werden op de dag 
van overlijden opgehaald door de begrafenisondernemer. Normaal gesproken schenken we als medewerkers altijd 
veel tijd en aandacht aan het laatste stukje van deze levensfase. Je bespreekt dingen met familie en je bent er voor 
de cliënt. Dat was er nu allemaal niet bij, omdat alles zo snel moest en familie zag je bijna niet. Het was heel naar 
om zo uit elkaar te gaan.

Contact op afstand is onmogelijk in ons werk

Contact op afstand met de bewoners is niet haalbaar binnen ons werk. Met de beschermende kleding was het 
mogelijk om de zorg te blijven bieden zoals we altijd deden. Met een speciaal pak, een mondkapje voor, een 
bril op, haarnetje en handschoenen aan kwamen we de afdeling op. De meeste bewoners bij ons zijn al zover 
dementerend dat ze niet meer meekregen wat er zich allemaal afspeelde en vonden het dan ook niet raar dat we 
in beschermende kleding binnen kwamen. 

De angst om besmet te raken heb ik niet gehad. Zelf ben ik eigenlijk nooit ziek, maar dat zegt natuurlijk niks. We 
hebben alles op alles gezet om zo veilig en beschermd mogelijk ons werk te doen. Andersom was de onzekerheid 
om anderen te besmetten er ergens wel. Je kon het ook bij je dragen zonder het zelf te weten. 

Zorgen delen

We waren één groot team waarin iedereen voor elkaar klaar stond. De saamhorigheid was enorm en iedereen 
ging ervoor. Regelmatig kwamen we even bij elkaar voor een bakje koffie, maar vooral om even ons verhaal kwijt 
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te kunnen, te sparren met elkaar en onze 
zorgen te delen. Ook was er iedere dag contact met 
onze leidinggevende, Heine. Het was fijn om hem 
de vragen te kunnen stellen waar we als team geen 
antwoord op konden geven. 

Collega’s werden ziek, waardoor het elke dag weer 
een puzzel was om toch de planning rond te krijgen 
zodat we die kwaliteit van zorg konden blijven 
leveren aan onze bewoners die het hard nodig 
hadden. Een buitengewoon lastige situatie om er 
naast de cliënt ook voor de familie te kunnen zijn. 
De deuren gingen op slot dus we werden die eerste 
periode overladen met telefoontjes, wat ook volstrekt 
logisch is. Maar op dat moment was het zo hectisch 
op de afdeling dat we amper tijd hadden om familie 
te woord te staan aan de telefoon. Het voelde alsof je 
altijd ergens tekort schoot. 

Tegelijkertijd waren er ook mooie en bijzondere 
momenten. Nu onze deuren gesloten waren voor 
bezoek werden de bewoners overladen met kaarten, 
de gangen hingen vol met tekeningen van kinderen 

uit Dalfsen, we kregen 
bossen bloemen, gebak en 

nog zo veel meer. Van alle kanten 
werd er aan ons gedacht, dat voelde heel 

warm. Alsof je alles samen deed. 

Onze afdeling is zwaar getroffen door het virus. De 
helft van de bewoners op de afdeling is er niet meer. 
Het was dan ook heel waardevol dat we in juli als 
team een bijeenkomst georganiseerd hebben voor 
alle families die hun dierbare hebben verloren in 
deze tijd. Families kenden elkaar onderling ook, zij 
kwamen elkaar eerder altijd tegen in de huiskamer. 
Het was goed om dit zo te doen. Iedereen kon zijn 
verhaal kwijt en op deze manier ook afscheid nemen 
van Rosengaerde. Ook voor ons was het fijn de 
families nog een keer te zien en te spreken nadat we 
allemaal zo koud en raar uit elkaar waren gegaan. 
Van hen hebben we veel positieve reacties gekregen 
en ook echt wel punten tot verbetering ontvangen 
die we als team ook echt mee zullen nemen voor de 
toekomst.”

------------------------------------------------------------------

Tonny Zijsveld - Seisveld (87): “Ik kan nog een beetje 
lopen en ik kan via een deur in de slaapkamer nog 
heerlijk buiten zitten. Het was vaak mooi weer en 

dan wil het nog 
wel, maar als je hier 

binnen zit dan waren 
het soms lange dagen 

en avonden. Want weet je 
wat het is? Er komt niemand 

bij je, want dat mag niet en dus 
heb je geen aanspraak. Je voelt 

je geïsoleerd. Ik las veel en maakte 
puzzels, maar ook daar ben je een keer 

zat van. Maar ik ben niet de enige hoor. 
Ik had het voordeel dat ik nog weleens een 

praatje kon maken met voorbijgangers die hier 
weleens stopten, ik kon buiten zitten. Maar de 

mensen boven waren helemaal geïsoleerd en ik hoop 
één ding en dat is dat het niet weer op slot gaat hier. 
Daar strijd ik voor!” 

Mevrouw Zijsveld zit amper als ze meteen ook maar 
van wal steekt. Dat ze van gezelligheid houdt en 
graag een praatje maakt, is meteen duidelijk. En 
dat is wat ze het meest gemist heeft aan de periode 
dat Rosengaerde gesloten was voor bezoek: écht 
contact. Helder en eerlijk vertelt ze over die periode. 
“Ik begrijp heel goed dat de ministers heel moeilijke 
beslissingen moesten nemen. Het was allemaal niet 
zo eenvoudig, maar die isolatie, daar gingen een 
heleboel mensen aan onderdoor. Psychisch ook. 
Bewoners die vergeetachtig zijn, snapten het ook 
niet, dat is heel verdrietig.

Je bent niet vrij

Degenen die boven zaten, die zijn soms 
wel 90 jaar of ouder, kunnen vaak niet 
meer goed horen en moesten eerst een 
zuster bellen om ze op het balkon te 
helpen om zo met familie te kunnen 
praten. Maar je bent niet vrij; hier 
beneden kon je alles horen, dus 
echte gesprekken konden ze niet 
voeren. Ze hadden geen privacy 
en daarom ging ik soms ook 
weleens naar binnen zodat de 
anderen even konden praten. 
Dus dat het Proathuus er kwam, 
was voor veel mensen heel fijn. 
Het kon allemaal niet anders, 
maar ik hoop echt dat de deuren 

niet weer op slot gaan bij een nieuwe uitbraak. Als je 
hier op de gang kwam, dan was het een kale dooie 
boel. Niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen 
die hier werkten. Alles zat op slot, verschrikkelijk. En 
natuurlijk ben je ook heel voorzichtig. Want je bent 
bang om een ander te besmetten en ook om het 
zelf te krijgen. Het feit dat je geen mens spreekt, dat 
vond ik echt het ergste van alles. Wij zijn allemaal 
op een bepaalde leeftijd, maar als je niet goed van 
Corona kunt herstellen en je er longproblemen aan 
overhoudt dan denk ik ‘ik heb een mooi leven gehad, 
dan vind ik het wel een keer goed.’ Ik wil nog niet 
graag weg hoor, zo is het helemaal niet, ik wil graag 
verder maar wel gezond. 

Bijzondere momenten waren er ook; we kregen 
allemaal een mooie orchidee van de Vrienden van 
Rosengaerde. Tekeningen van kinderen uit de buurt 
en kaartjes, ook van vreemden, ijsjes, een mooi 
Paasontbijt. Allemaal van die kleine dingen, maar 
dat was toch mooi.

Weer naar buiten

Toen de dagbesteding in huis weer begonnen 
was heb ik gelijk gevraagd of ik weer eens op de 
scootmobiel weg mocht en gelukkig mocht dat. 
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Pionieren in de zoektocht 
naar persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Lekker in de frisse lucht een toertje maken door Ankum of Welsum, dat vind ik heerlijk. Er even uit! Je moet al 
zoveel inleveren op deze leeftijd. Begrijp me goed, de zusters zijn heel lief, maar zij zijn er maar even en trekken 
de deur weer dicht en dan blijf je alleen achter. Dat is altijd niet even eenvoudig. 

Het is fijn om elkaar nu weer echt te kunnen zien en ontmoeten in de Blauwe Bogen. De openheid is er weer, je 
kijkt weer van je af, de deuren zijn weer open, dat vind ik heel fijn en gezellig die sociale contacten. Meestal ga 
ik daar dus wel heen, want dat praatje heb ik wel heel erg gemist.
Mensen lijden er teveel onder als ze zo geïsoleerd moeten leven, dat is niet goed. We kunnen er nog zoveel 
mooie woorden aan toevoegen maar zo is het. Ik hoop daarom dat er gauw een goed vaccin komt. De eerste 
berichten zien er gelukkig goed uit!

In de pers was er veel aandacht voor: persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg. Berichtgeving 
ging meestal over de tekorten aan materialen in de zorg. Ook was er veel onduidelijkheid over de 
afspraken over het gebruik ervan, want ook daarin waren er binnen de zorg grote verschillen. 

“Rosengaerde heeft nooit tekorten gehad. En dat was heel hard werken. Wij konden via een regionaal 
netwerk onze beschermingsmiddelen bestellen. Die materialen kwamen uit een depot, maar het depot 

had altijd te 
weinig waardoor 
je uiteindelijk wel 
gedwongen werd 
om zelf en met collega 
organisaties op zoek te 
gaan naar andere leveranciers 
voor voorraad.” Marieke Postema, 
kwaliteitsadviseur en lid van het crisisteam 
was belast met de zoektocht naar de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. “In het begin mocht 
je bestellen aan de hand van de hoeveelheid coronapatiënten in 
je instelling. Je mocht dan voor een week voorraad bestellen, dus dan moest 
je de som gaan maken: we moeten nu beschermd gaan werken op de afdeling waar Corona is, 
hoeveel medewerkers zijn daar op een dag, keer 7 dagen. Hoeveel schorten heb ik nodig keer 7 dagen, 
mondkapjes mag je maar drie uur dragen, hoeveel heb ik dan daarvan nodig, hoeveel handschoenen 
enzovoort. Je ging het bestellen, maar je had nooit de zekerheid of je het ook kreeg. Dit leverde veel 
stress bij het crisisteam en bij mijzelf, gelukkig hebben wij de medewerkers in het primaire proces hier 
niet mee hoeven belasten.

De kaasfabriek in Dalfsen heeft ons in het begin heel veel gratis schorten geschonken. Zij wilden graag 
wat doen. En zo ging het vaak ook met anderen, personen en organisaties die je helemaal niet kent 
maar die wel heel graag willen helpen en met je mee willen denken. Dat gaf verbondenheid. Er was 
nooit genoeg, dus uiteindelijk gingen we ook zelf op zoek naar andere leveranciers. Andersom roken zij 
commercie en benaderden ons dus ook. Dan was het altijd spannend of het een betrouwbare zending 
was of niet. Dit was nieuw, hoe weet je of deze partij betrouwbaar is, zijn het de juiste middelen? 
Kortom het was voor iedereen zoeken op nieuwe een markt waarin de schaarste groot was. Op een 
gegeven moment heb je zo je connecties en via een vrijwilliger kreeg ik het nummer van iemand die mij 
ontzettend op weg geholpen heeft op die markt. Hierdoor konden we inkopen tegen juiste prijzen. Want 
je had natuurlijk ook te maken met enorme woekerprijzen. 

Veilig werken hing van mij af

Het was een stressvolle taak; je bent alleen maar met corona bezig en je volgt alle media om maar niks 
te missen. En dan BAM, ineens lees je iets over verkeerde zendingen. Ik weet nog de paniek bij mezelf: 
hoe weet ik nu of wij wel de juiste hebben? Het hing van mij af of er veilig gewerkt kon worden en die 
verantwoordelijkheid heb ik heel zwaar gevoeld. Tegelijkertijd gaf die mij ook heel veel energie. De 
verschillen in voorraden in de zorg waren groot. Alles ging in eerste instantie naar de ziekenhuizen, naar 
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de IC’s. En dat is óók belangrijk, maar niemand 
reageerde in eerste instantie op de roep vanuit 
de verpleeghuizen. Het deed me emotioneel 
heel veel dat onze collega’s in verpleeghuizen 
niet de urgentie kregen die ze verdienden. We 
stonden als zevende op de lijst. Ik vond dit 
zo onrechtvaardig en heb me daar ook heel 
boos over gemaakt. Toen er grote tekorten 
waren en dit alleen maar toenam, veranderde 
de richtlijn van het RIVM voor ons: de eerste 
5 minuten hoefde je geen mondkapje om. Ik 
heb me daar, ook in het crisisteam, ontzettend 
over opgewonden. Je kunt mij er namelijk niet 
van overtuigen dat er geen besmetting kan 
plaatsvinden in die eerste 5 minuten. Ik ben heel 
blij dat wij dát advies niet overgenomen hebben. 

Ik ben niet bang geweest voor tekorten, maar 
wel bang geweest om niet het juiste te hebben. 
Eerst moesten we FFP2 mondkapjes hebben 
en later werd dat afgeschaald naar FFP1. Nog 
weer later naar chirurgische mondkapjes. Mij 
kon je niet overtuigen dat dat voldoende was. 
In die periode toen ik weer moest bestellen, 
vroeg een jongen bij het depot mij waarom ik 
chirurgische mondkapjes bestelde. ‘Je werkt toch 
in het verpleeghuis?’ Dat raakte mij ontzettend. 
Hij heeft toen onwijs z’n best gedaan 
om die andere mondkapjes voor me 
te reserveren. Die euforie dat het 
tóch weer gelukt was duurde slechts 
anderhalfuur; zijn baas belde mij en 
vroeg waarom ik déze mondkapjes 
had besteld en niet de chirurgische. Hij 
had namelijk nog amper genoeg voor 
de ziekenhuizen. Na zijn uitleg ben ik 
ook opgehouden en heb ik het van me 
afgezet. Op een gegeven moment kan 
je niet méér doen, dan houdt het op. 

Toen het virus boven in het 
verpleeghuis gelokaliseerd was, 
hebben we bij de eerste cliënt 
beschermd verpleegd. Bij de tweede 
hebben we gelijk de hele afdeling 
gesloten. Op dat moment waren 

de richtlijnen als volgt: bij een verdenking 
moest de jas aan, schort voor, handschoenen 
aan, mondkapje en bril op. Wanneer de test 
negatief uitviel, kon alles weer uit. Later is deze 
richtlijn afgeschaald. Als er op dit moment een 
verdenking is, is het testen en mondkapje op en 
handschoenen aan. 

Met de eerste zieke kwamen er meteen nieuwe 
uitdagingen bij. De collega’s die dat konden vanuit 
hun functie moesten allemaal thuis werken. Voor 
zorgmedewerkers moest er een plek komen 
waar ze zich konden omkleden, dat moest 
natuurlijk hygiënisch en veilig en ze moesten 
kunnen douchen. Daarnaast waren looproutes 
belangrijk. Leegstaande kantoren deden dienst 
als kleedruimte, voor personeel en voor wakende 
families.

Nu we in een rustiger periode zitten, zijn we druk 
bezig om draaiboeken te maken in geval van een 
nieuwe uitbraak. Alle kennis en ervaring die we 
hebben opgedaan kunnen we daarbij inzetten. 
Dat we het op een afdeling hebben kunnen 
houden vind ik nog steeds heel knap. Het 
betekent dat we met z’n allen gewoon heel goed 
gewerkt hebben. 
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Het is het eerste hartverwarmende initiatief in 
een lange reeks initiatieven in crisistijd. Geheel 
uit zichzelf begon ze hiermee. Ze gebruikte oude 
lakens en lint of elastiek voor het maken van de 
mondkapjes, zo vertelt ze zelf in de video die 
iemand van het verzorgend personeel maakte: “Ik 
heb er een heleboel gemaakt. Zodat het iedereen 
die er ellende mee heeft, even helpt.” Hoewel 
ze aangaf dat haar vingers pijn deden van het 
allesbehalve alledaagse handwerk, was mevrouw 
Van Echten vastberaden om ermee door te gaan.
Esther Liefers zei hier eerder over: “Zij vindt het 
doodnormaal wat ze doet. Maar wij vinden het 
wel degelijk bijzonder, én vooral ook erg lief. Het 
personeel wordt alleen al blij van haar positieve 
energie die ze dagelijks uitstraalt”.

En zij waren niet de enigen! Het duurde niet zo 
lang of mevrouw van Echten vloog het internet 
over. En daar niet alleen, ook bij dagbladen en 
magazines bleef haar actie niet onopgemerkt. 

Zowel het binnen- als het buitenland maakte 
kennis met haar. De Stentor, het AD, De Telegraaf, 
de Volkskrant, YouTube, Libelle, Linda, De 
Standaard (België) en vele andere nieuwssites, 
naast sociale media als Facebook, Twitter en 
Instagram besteedden aandacht aan haar 
initiatief. 

Door al die media-aandacht werd ze overladen 
met bloemen en kaartjes uit het hele land. 
Anita Boesenkool, contactverzorgende, vertelt: 
“Ze was heel verbaasd dat ze zo veel kaartjes 
kreeg van mensen die ze niet eens kende. Ze 
vond het helemaal niet bijzonder dat ze dit deed, 
dat doe je gewoon, zei ze me. Toch heeft ze 
enorm genoten van al die kaartjes en bloemen. 
De kaarten hebben een hele tijd bij haar op tafel 
gestaan, zodat ze ervan kon genieten. Toen het 
weer wat rustiger werd met de kaartjes, vond ze 
dat stiekem ook wel prima, want al die aandacht, 
dat was toch niet nodig.”

Kort na het besluit om de deuren van Rosengaerde te sluiten voor alle bezoek, werd Nederland 
verrast met een hartverwarmend filmpje van een van onze bewoners. Het ging om de 99-jarige 
mevrouw Van Echten die mondkapjes maakte voor de verpleegkundigen en verzorgenden van 
Rosengaerde. 

99-jarige bewoner vloog het 
internet over

Proathuus 
Eindelijk weer 
menselijk contact
Toen Nederland in april nog steeds 
in lockdown was, zonder uitzicht op 
versoepeling van maatregelen, besloot 
Rosengaerde te zoeken naar manieren 
waarop bezoek wél mogelijk was binnen alle 
beperkende maatregelen. Even langsgaan 
bij je vader of moeder in het verpleeghuis 
kon namelijk nog steeds niet en hoewel 
het begrijpelijk was dat de gezondheid van 
kwetsbare ouderen voorop stond in het 
besluit om bezoek niet binnen te laten, was 
het ook een verdrietig besluit.

En zo opende het Proathuus op 1 mei haar deuren. 
Samen met bouwbedrijf Bongers uit Dalfsen 
realiseerde Rosengaerde een soort uitbouw voor de 
erker van de Blauwe Bogen. De erker was de plek 
waar het bezoek kon plaatsnemen. Gescheiden door 
een plastic wand, konden de deuren van de erker dan 
opengezet worden zodat cliënten, familie en bekenden 
elkaar weer konden zien en spreken. 

Het huis voorzag in een belangrijke behoefte van 
bewoners en hun familieleden nu ze elkaar al zo lang 

niet konden opzoeken. “Het Proathuus maakt het 
mogelijk om het menselijk contact weer op een veilige 
manier terug te brengen”, zei directeur-bestuurder 
Esther Liefers hier eerder over.

Het huis werd geopend door de kinderen van een 
cliënten-echtpaar van Rosengaerde: “We vinden het 
geweldig om onze ouders na al die weken weer echt te 
kunnen zien en gezellig met elkaar te kunnen praten. 
Heel fijn om zo onze moeders verjaardag toch nog te 
kunnen vieren”, vertelden ze hierover.

Gesprekken weer persoonlijk

Esther Liefers: ”Het was zó belangrijk om manieren te 
vinden om deze situatie, die voorlopig nog wel even 
ging duren, zo prettig mogelijk te maken voor onze 
bewoners. Natuurlijk was beeldcontact al mogelijk 
door technische hulpmiddelen als de Compaan, 
maar gesprekken werden weer veel persoonlijker nu 
we elkaar weer fysiek konden ontmoeten en elkaar 
in de ogen konden kijken.” Op het moment van 
schrijven zijn er geen coronabesmettingen meer bij 
Rosengaerde. “Dit geeft echter geen zekerheid voor 
de periode die nog voor ons ligt. Wij doen er alles 
aan om besmetting te voorkomen door ons aan de 
richtlijnen te houden”, aldus Liefers.
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Sinds de maatregelen rond het bezoek versoepeld zijn, 
is de functie van het Proathuus komen te vervallen. 
Het Proathuus blijft voorlopig nog wel staan, hoewel 
we natuurlijk vurig hopen er geen gebruik meer van te 
hoeven maken.

Wij zijn al onze sponsoren en vrijwilligers 
ontzettenddankbaar voor al hun harde werk en giften 
om het Proathuus mogelijk te maken:

• Bouwbedrijf Bongers
• Installatiebedrijf Morrenhof-Jansen
• Schildersbedrijf Eikelboom
• Wooninrichter Ardesch
• Bloemist Anne-moon
• Hoveniersbedrijf 
 Rozengaerde
• Hesselink Koffie
• Firma Huuskes
•  Dr. Weigert
•  Ficare
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Achter gesloten deuren 

Dicky de Maar: “Wat me het meeste bij zal blijven 
uit deze periode zijn de emotionele momenten, 
het Proathuus, de kinderen die niet binnen 
konden komen maar voor het raam moesten 
staan. De onzekerheid en hoe gauw je in een 
situatie kunt belanden waar je geen invloed op 
hebt. Maar ook hoe sterk we zijn met elkaar. Het 
vele werk dat de collega’s op de linnenkamer 
hebben verzet. 

Er gebeurde iets en dat was niet zichtbaar

Het was een heel heftige tijd. Ondanks dat ik niet 
bij de verzorging van bewoners betrokken was. 
Er gebeurde iets en dat was niet zichtbaar. Er kon 
je iets overkomen waar je geen grip op had en 

dat heeft me toch wel heel onzeker en angstig 
gemaakt. Vooral in die beginperiode. Ik ben best 
wel een controlefreak en die controle had ik nu 
niet. Je zag de mensen van de zorg over de gang 
lopen en kon aan hun gezichten zien hoe heftig 
het was allemaal. 

’s Avonds als ik thuis kwam, gingen de kleren 
meteen bij de was, stapte ik onder de douche en 
daarna ging ik fietsen, fietsen, fietsen. Die corona 
moet eruit. Ik voelde me zo verantwoordelijk 
voor mijn werk. Thuis had ik het er wel over, 
maar ik kon er niet echt iets mee. Thuis waren 
we heel voorzichtig en hebben we geen bezoek 
ontvangen. Familieleden van cliënten moeten 
erop kunnen vertrouwen dat het veilig is bij 

De deuren van Rosengaerde gingen niet alleen dicht voor bezoekers, maar ook voor alle medewerkers 
die niet noodzakelijk in het verpleeghuis hoefden te zijn. Zij werkten vanuit huis, of vanuit P-Acht, 
het kantoor aan de overkant van de weg. Net als familieleden, vrijwilligers en inwoners van Dalfsen 
konden zij slechts vermoeden hoe de situatie achter die deuren was. Het van binnenuit meemaken, het 
ervaren, dát was een heel andere wereld. Hoewel ze beide geen directe zorgfunctie hebben, was hun 
aanwezigheid in het verpleeghuis van onschatbare waarde: Dicky de Maar (medewerker Gastenservice) 
en Jacqueline Dankelman (receptioniste en medewerker Welzijn) vertellen van binnenuit. 

Rosengaerde, dat 
we alles doen wat in 
onze mogelijkheden ligt 
om het virus buiten de deur 
te houden. Dat vertrouwen wil ik 
niet beschamen. 

En toen bleek dat ik in aanraking was geweest 
met iemand die corona had, toen heb ik me zo 
schuldig gevoeld. Maar ik mocht werken, dat is 
allemaal in goed overleg gegaan, want ik had 
ook geen klachten. Gelukkig was er niets aan 
de hand en heeft niemand het toen gekregen. 
Maar als mens doet dat wel wat met je, dan 
ben je zo ontzettend voorzichtig en voel je je zó 
verantwoordelijk en dan toch..

Het contact is eruit

Niets was meer hetzelfde. Je doet je eigen werk 
niet meer. We hebben in de blauwe bogen de 
kopjes en alle spullen schoongemaakt, alles van 
de balie gehaald. Dat was zo’n raar gevoel, alsof je 
voor altijd gaat sluiten en er afscheid van neemt.

’s Morgens lieten we het personeel binnen. Dat 
was een waardevol begin van de dag waarin 
we elkaar kort zagen, elkaar groetten en elkaar 
sterkte wensten voor die dag.  Ook hielpen we 
in de keuken waar het extra druk was door alle 
maaltijden. We deden de boodschappen voor 
bewoners en brachten post rond. Van alles, waar 
we maar konden helpen dat deden we.

Je bent er dus wel, je doet van alles maar het is 
niet je werk. Het afstand houden, de gasten die 
niet meer in de blauwe bogen mochten komen; 

dat 
wat je zo 
graag wilt doen en uit wil 
dragen in je werk, dat miste ik nu echt enorm. Je 
deed dingen waarvoor je niet gekozen had, maar 
droeg wél je steentje bij. Daar ben ik heel blij om, 
maar het contact was eruit.

Cliënten vroegen soms ook wel of ze gauw weer 
mochten komen. Iedereen miste dat contact. 
Even vragen hoe het is, juist die kleine dingen. 
En dan merk je nu hoeveel sommige bewoners 
hebben ingeleverd in de tijd dat ze afgesloten 
waren van de buitenwereld. Hoeveel impact deze 
periode gehad heeft. Niet alleen in vereenzaming, 
maar ook het proces van verouderen lijkt 
versneld te zijn gegaan. Je ziet het soms aan 
beweging van mensen, maar ook in herkenning. 
Kun je nagaan hoe belangrijk het is om in 
beweging te blijven, contact te hebben, te blijven 
denken en spelletjes met elkaar te doen. 

Maar het was allemaal zo nieuw, zo onbekend 
voor ons allemaal. Wanneer het om het norovirus 
gaat, pak je het draaiboek erbij en weet je wat 
je te doen staat. Hier was geen draaiboek voor. 
Je wist niet wat er ging gebeuren of hoe heftig 
het zou worden. Met de kennis van nu zou je 
misschien weer andere keuzes maken. Maar 
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Jacqueline Dankelman: “Ik heb alle 
persconferenties gevolgd en ging daar ook echt 
voor zitten. Je bent er zo bij betrokken. De dag dat 
we hoorden dat Rosengaerde op slot ging was ik 
hier ook. Het ging zo snel allemaal! 

Hoe gingen we ervoor zorgen dat iedereen dit 
nieuws op tijd zou horen? Aanvankelijk was het 
idee om cliënten en eerste contactpersonen 
per brief te informeren over het nieuws dat we 
gingen sluiten, maar een brief komt natuurlijk 
pas een dag later aan. Dat zou betekenen dat we 
tot die tijd mensen bij de deur moesten weigeren 
en dat wil je niet. Dus besloten we álle eerste 
contactpersonen hierover te bellen. Een hele klus, 
maar die communicatie is heel belangrijk.
Tegelijkertijd moest er veel geregeld worden, 
want hóe blijven wij en onze cliënten dan toch 
bereikbaar? Er moest een bel komen, een 
brievenbus buiten neergezet worden en al dat 
soort dingen meer. Daarna ging de nieuwe wereld 
van start, de deuren gingen echt dicht. Heel bizar! 

De gympies aan

Bij de start van de lockdown, begonnen meteen 
al die hartverwarmende acties zoals tekeningen 
van kinderen, de aanwezigheid van familie 
buiten, optredens, mensen en bedrijven die 
tijdschriften, bloemen, boodschappen en wat al 
niet meer kwamen brengen. En dat betekende 
voor zowel Ellen als mijzelf met de headset op 
tijdens telefoontjes de spullen en boodschappen 
voor cliënten in ontvangst nemen en afgeven aan 
de afdelingen. Ik had op een gegeven moment 
de gympies aan om snel heen en weer te 
kunnen rennen. Zeker in de beginperiode zat de 
brievenbus continu tjokvol. Het was allemaal heel 
hartverwarmend!

Mijn gedachten gingen niet naar huis

De situatie binnen was heftig, maar je ging 
door. Je merkte al snel een groot verschil in de 
saamhorigheid onderling en zorg naar elkaar toe 
bij de mensen die hier daadwerkelijk binnen het 
gebouw waren en het contact met de collega’s op 

afstand. Wij waren in het hoofdgebouw toch wel 
de spil in deze bizarre situatie en de emoties die 
daarbij horen kun je niet uitleggen aan iemand 
die er niet bij was. Je ging naar huis, maar met je 
gedachten niet. Ik kon het heel moeilijk loslaten. 
Pas toen de versoepelingen kwamen, besefte ik 
wat voor rare periode dit geweest is en kwamen 
de emoties los. Eerder was daar simpelweg geen 
tijd voor. Onderling konden we deze gevoelens 
goed delen en hebben we veel steun ervaren van 
onze teammanager. Zij was er altijd, dat heb ik 
ontzettend gewaardeerd.

Naast de eigen emoties waren er ook emoties, 
frustraties en onbegrip van anderen. Mensen 
zeggen soms nare dingen tegen je en hoewel 
het niet persoonlijk bedoeld wordt, ben je als 
receptionist op dat moment de enige persoon 
bij wie ook de negatieve geluiden terechtkomen. 
Dat hoort erbij, maar het is soms ook lastig. Ook 
hierin zijn wij een verbindende factor tussen 
cliënt/familie/personeel en proberen we tot een 
goede oplossing te komen. Het ís ook gewoon zo 
dat heel veel mensen een heel nare tijd gehad 
hebben, voor familie was het een heel verdrietige 
tijd. Het moeilijkst vond ik om de emoties van 
cliënten en hun familie te zien. 

De deuren waren dicht en de gangen leeg

Normaal gesproken is er altijd reuring en komen 

met de kennis van toen denk ik dat we de juiste 
verantwoordelijkheid hebben genomen en het 
goed gedaan hebben. 

Grote saamhorigheid

Het was heel verdrietig toen bleek dat er toch 
besmettingen waren op de eerste verdieping 
en ik ben heel opgelucht dat het zich niet verder 
verspreid heeft. Dat komt óók omdat we ons zo 
goed aan alle maatregelen gehouden hebben. 
De verantwoordelijkheid die we daarin hebben 
genomen met elkaar, daar mogen we best trots 
op zijn.
Gelukkig konden we onze zorgen onderling 
wel delen en dat deden we volop. Daarbij zijn 
ook echt wel tranen geweest. De emoties, het 
onbekende en dan zag je weer mensen onder 
het raam staan. Ja, dat doet echt wat met je. Het 
heeft er ook voor gezorgd dat de saamhorigheid 
onderling heel groot was. Ik denk dat, doordat 
je je gevoel deelt en je kwetsbaar opstelt, dat je 
daarom ook veel meer met elkaar verbonden 
was. 

Wat gewoon lijkt, ís niet gewoon

Dat het Proathuus er kwam was geweldig. Dan 
kwam een bewoner hierheen en dan zag ze voor 
het eerst haar dochter weer en dan kwamen de 
tranen bij de moeder, bij de dochter en dan ook 
bij mij. Het was zo bijzonder, wat hebben die 
mensen elkaar gemist. Het Proathuus maakte 
heel veel emoties los. 
Maar ook al die tekeningen van kinderen, de 
bloemen die we hier kregen voor alle bewoners, 
bergen paaseitjes, taart, kaartjes en families voor 
het raam. Het zit in zulke kleine dingetjes. Al die 
liefde en dankbaarheid die je kreeg, ook vanuit de 
gemeenschap, daar doe je het voor. Ik ben heel 
blij dat ik heb kunnen werken, het heb mogen 
ervaren en zo een actieve bijdrage heb kunnen 
leveren. Dat je er toch kort even kon zijn voor de 
bewoners bij het brengen van de maaltijd. Een 
klein praatje kon maken.

Een belangrijke les die ik hebt geleerd in deze 
periode is is dat wat zo gewoon lijkt, niet gewoon 
ís. Koester het maar.
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mensen graag bij ons met een vraag of om een postzegeltje te halen en dat was er nu niet. Van boven 
niet, van beneden niet. Het voelde allemaal heel kaal en onwennig. Collega’s van de zorg  zag je ook 
amper; bij binnenkomst wenste je hen een goeie dienst toe, verwees je eventueel naar beschermende 
kleding en soms na afloop was er even een kort moment voor een praatje en een luisterend oor, dat was 
het. Collega’s van de Blauwe Bogen, keuken, linnendienst en voedingsadministratie waren ook allemaal 
razend druk, maar we hielpen elkaar waar we konden. Met bewoners probeerde ik bij de start van mijn 
dag wanneer het mooi weer was toch even contact te zoeken via het raam of als hun tuindeur open 
stond. Even zwaaien, hallo zeggen, laten zien dat je er ook bent. 

Toen bezoek weer mogelijk werd, moesten we dit allemaal op afspraak doen. Het was veel werk om dit 
allemaal goed te plannen, daar waren we heel druk mee. De telefoon stond roodgloeiend. Naast het 
maken van een afspraak, hadden mensen ook heel veel vragen over corona en uitten vaak ook hun 
zorgen bij ons aan de telefoon. Je wilt iedereen zo goed mogelijk bedienen en tegelijkertijd is het ook een 
tweestrijd omdat je weet dat er nog een heleboel mensen in de wacht staan. Er gebeurde heel veel in 
korte tijd. 

Indrukwekkende momenten

Er is natuurlijk heel veel georganiseerd voor onze cliënten, vanuit Rosengaerde en ook zeker vanuit 
bedrijven uit Dalfsen en omgeving. Maar het allermooiste voor mij persoonlijk was toch wel toen ik 
cliënten weer door de gangen zag lopen. Dat ze weer bij ons mochten komen met een vraag en dat je 
merkte dat ze ons ook gemist hadden. Dat ze ons konden vertellen dat ze weer familie over de vloer 
mochten krijgen en hoe blij wij ook voor hen waren! Tegelijkertijd zag ik soms ook de verandering bij 
sommige mensen. Je kon zien dat ze het loopje naar de Blauwe Bogen en de sociale contacten enorm 
gemist hadden. Het is voor hen echt heel pittig geweest. 

De momenten waarop ik alleen beneden zat en er een overleden bewoner naar beneden gebracht werd, 
hebben erg veel indruk gemaakt. Het is zo kil om op die manier afscheid te moeten nemen. Normaal 
gesproken is er familie bij en maken we als personeel een kring met medewerkers om iemand uitgeleide 
te doen en dat was nu niet. 

In mijn functie als medewerker Welzijn mocht ik vele bezoekjes brengen bij de cliënten van Pleijendal/
Brandkolk. We hebben mooie gesprekken gevoerd,  
gingen veel beeldbellen met familie en het voelde fijn 
iets te kunnen betekenen. Maar het verdriet over het 
binnenblijven was enorm.

Al met al wist niemand wat er gebeuren zou en 
hoe dit virus ingedamd kon worden. Ik ben ervan 
overtuigd dat we het juiste hebben gedaan in de 
situatie zoals die was. Iedereen heeft vanuit de juiste 
intenties z’n best gedaan. We hebben geleerd van 
deze periode en misschien dat we nu andere keuzes 
zouden maken als het weer zover komt. Laten we 
vooral hopen dat dat niet weer gebeurt.” 
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“Freud zei ooit: “Wanneer ik een onbelangrijke 
beslissing moet nemen, vind ik het altijd handig 
om alle voor- en nadelen af te wegen. Bij vitale 
beslissingen moet de beslissing echter uit het 
onbewuste komen, uit iets in onszelf”. Dit was 
precies wat niet mogelijk was toen het besluit 
genomen werd de deuren van verpleeghuizen 
te moeten sluiten. Wat doet het met je wanneer 
je juist bij vitale beslissingen die over kwaliteit 
van leven gaan, moet besluiten tegen je gevoel 
in? Marieke Postema, kwaliteitsadviseur en lid 
van het crisisteam, deed dit iedere dag.

“Voor mijn gevoel heb ik de hele periode 
beslissingen moeten nemen die tegen mijn gevoel 
in gingen. Ik deed dat niet alleen, samen met het 
crisisteam zetten we de lijnen uit. Maar daarna 
werden de vragen van familieleden en collega’s 
persoonlijk en kwamen ze bij mij. 

Deze vragen zaten vaak vol emotie: ‘mijn zus is 
overleden en ze (cliënt Rosengaerde) wil graag 
naar de begrafenis, kan dat’, ‘het is haar laatste 
verjaardag en we willen haar graag meenemen, 
mag dat’, ‘ze heeft het zo nodig om even naar 
buiten te kunnen al is het maar even, mag dat’, dat 

soort vragen. En dan moet je dus heel duidelijk 
een lijn trekken en richtlijnen opstellen die voor 
iedereen gelden. Uitzonderingen maken kon niet, 
dat zou het alleen maar onduidelijker gemaakt 
hebben. Maar makkelijk was het beslist niet, voor 
niemand.

Ik ben zelf iemand die juist die kleine dingen zo 
belangrijk vindt. Al die dingen waar je normaal 
zo voor gaat, dat mensen zich hier thuis voelen, 
dat het niet uitmaakt hoe vaak er bezoek komt, 
dat iemands zoon of dochter kan blijven slapen. 
Allemaal zaken waar je heel warm voor loopt, die je 
maar een keer goed kunt doen, omdat mensen hier 
in hun laatste levensfase zitten. Het kon niet meer, 
op alles moesten we nee zeggen. 

Hoe is het mogelijk dat ik dit doe?

Die arm om iemand heen of een hand op iemands 
schouder, het zegt zoveel. Het maakt heel veel 
dingen goed en dat kan nu niet meer. Dat maakt 
alles afstandelijk en koud. Het past niet bij mij. 
Ik heb mezelf zo vaak afgevraagd hoe het toch 
mogelijk is dat ik dit allemaal doe, hoe het mogelijk 
is dat ik gewoon zeg dat iets niet mag. Is dit dan het 

Tegen je gevoel in 

antwoord, dat je zo hard wordt en schijnbaar moeiteloos een andere taal spreekt in crisistijd?  

Je sluit je gevoel af omdat het moet, omdat het crisis is. Er is geen ruimte voor dialoog. En toch heeft me 
dat ook geholpen in het geven van duidelijkheid. Medewerkers hadden dit ook nodig, want zij kregen de 
vragen rechtstreeks van cliënten. 

De periode van totale lockdown was wat dat betreft duidelijker omdat er niks kon, ‘het mag gewoon niet, 
punt’. Geen dialoog, geen discussie. Het langzaamaan weer kunnen versoepelen, weer een beetje terug 
naar normaal, was veel ingewikkelder. Dit leverde opnieuw veel vragen op. En nu we weer wat verder 
zijn in tijd hebben we een duidelijke kapstok, namelijk de anderhalve meter en de handhygiëne: komt de 
activiteit binnen de anderhalve meter? Dan kan het niet. Kan het op afstand? Dan kan het wel. Dit helpt 
mij enorm in het maken van afwegingen. De periode die achter ons ligt was er een waarin ik heel erg 
op adrenaline doorging en dat ‘gewoon maar doorgaan’ hield me wel op de been. En dat was ook nodig 
voor mezelf, ik wilde die focus niet verliezen. Ergens gaf deze rol me ook heel veel energie en kon ik ook 
echt in mijn kracht staan. 

Toekomst

Met het sluiten van de deuren was meteen heel duidelijk dat het echt heel serieus was. We moesten 
over tot crisismanagement, het was niet zomaar een griepje. Maar na een paar dagen al begon ik me 
af te vragen wanneer we konden afschalen. Want deze opsluiting, dat is nooit goed, hier hadden de 
mensen niet voor gekozen. En als je ze stuk voor stuk zou vragen wat ze zelf zouden willen, ben ik ervan 
overtuigd dat ze zouden zeggen ‘doe mij maar bezoek en het risico neem ik dan voor lief. Dan ben ik in 
ieder geval niet eenzaam geweest’. Het feit dat het lot en welzijn van deze mensen bepaald werd door 
anderen in Den haag, dat vind ik nog het ergste. 

Verstandelijk snap ik het, maar zo voelt het niet altijd. En dat merkte je in het crisisteam ook. Mocht 
er een tweede uitbraak komen, dan gaan we natuurlijk veilig te werk en zullen we onze maatregelen 
nemen. Maar niet meer ten koste van alles. Ik zou meer voor maatwerk zijn. Elke situatie per cliënt 
beoordelen en bekijken. Voor de een zal het bezoek zo belangrijk zijn dat we zouden moeten kijken hoe 
we dat kunnen faciliteren. Voor de ander 
kan het zijn dat hij zegt, als alleen mijn zoon 
voorlopig mag komen en de rest niet, kan ik 
dat wel even volhouden. Ik hoop dat we er 
op die manier naar kunnen kijken als daar 
tijd voor is. Daarom maken we nu alvast een 
stappenplan zodat er straks een draaiboek 
klaar ligt. In dat draaiboek staat dan concreet 
omschreven wat de acties moeten zijn bij 
een tweede uitbraak. Wat teams moeten 
doen, waar spullen liggen, waar omgekleed 
kan worden, welke looproutes er zullen zijn. 
We hebben veel geleerd van deze periode en 
het overvalt ons niet nog een keer.”
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Overdenking in moeilijke tijden
Als vertrouwde kaders stuk zijn gegaan. Het niet meer is zoals het was. Wij als mensen, kwetsbaar als we zijn, 
worden geconfronteerd met onze vergankelijkheid en eindigheid. Wat blijft er dan over?
Laten we daar even bij stil staan. Daar worden we stil van. Heel stil.
Zo kwetsbaar is het leven, de voorbije levens…. en ons leven: kwetsbaar en breekbaar en weerloos.
“Alles van waarde is weerloos”, schrijft Lucebert, dichter en schilder. Dat is heel erg waar. Al die voorbije levens: 
kostbaar en kwetsbaar.

We proberen via het denken van alles te verzinnen om controle te krijgen. Natuurlijk doen we dat, zul je denken. 
Maar wat als er geen grond meer is om op te staan en alle zekerheden van je leven zijn weggevallen en ook het 
verstandelijk denken geen stevigheid meer biedt?
Laten we daar met elkaar over in gesprek gaan. Laten we samen eens echt gaan praten.

Een van de mooiste boeken die ik gelezen heb is die van Etty Hillesum. Een zin uit haar dagboek (1942) sprak mij in 
het bijzonder aan: “Bij het leven hoort een plaats geven aan het lijden….het komt er op aan hoe men het draagt, al 
dragende vergroot de draagkracht“

Deze tijd vraagt om een andere levenshouding, een open houding. En het mooie is dat iedereen dat in zich heeft. 
Wanneer je open en onbevangen bent, kun je het dragen, hoe de realiteit ook is.. Laten we met een open hart 
luisteren, écht luisteren naar vanbinnen in jezelf en naar de ander.

Graag deel ik dit gedicht met jullie van de mysticus: Dag Hammarskjold

   “Verder word ik gedreven, een onbekend land binnen.
   De grond wordt harder, de lucht meer prikkelend koud.
   Aangeraakt door de wind vanuit mijn onbekende doel trillen
   de snaren in verwachting.
   Aldoor vragend zal ik aangekomen zijn, waar het leven wegklinkt.
   Een heldere eenvoudige toon in de stilte“

Ook deel ik graag een oud verhaal met jullie waarin, zoals bij vele verhalen, een diepliggende boodschap 
verscholen ligt die ons een stukje dichter bij onszelf kan brengen.

Ooit vereerden velen in Europa de heilige Christoforos.
Eerst was zijn naam Reprobus. Hij was een reus en sterker dan 10 volwassen mannen.
Met zijn kracht wilde hij alleen de krachtigste op aarde dienen. En hij ging naar de koning en bood hem zijn 
diensten en zijn kracht aan. Jaren diende hij de koning. Tot hij op een dag ontdekte dat de koning bang was voor 
de duivel. Toen verliet hij de koning en ging op zoek naar de duivel. Hij vond de duivel en zei: U bent de machtigste 
op aarde, u wil ik dienen met mijn kracht. En hij diende zo jaren lang de duivel.
Op een dag liepen zij door het veld en kwamen een crucifix tegen. De duivel draaide zijn gezicht af bij het 
langslopen, angstig, bevreesd. Reprobus vroeg hem verbaasd: wat is er aan de hand? De duivel zei: kijk daar, dat is 
de enige voor wie ik bang ben, Christus.

Reprobus verliet onmiddellijk de duivel en ging op zoek naar Christus. Hij kon hem niet vinden. Een wijze man 
zei: ga daar bij die woeste rivier de mensen overbrengen, dan zul je Christus vinden.
Dat deed Reprobus, zonder enige inspanning bracht hij iedereen veilig de rivier over, hoe woest de stroom ook 
was. Jaren deed hij dit werk, maar Christus ontmoette hij niet. Op een dag was er een kleine jongen die bij de 
rivier kwam en hem vroeg: kun je mij overzetten? Lachend zei Reprobus: natuurlijk!
Hij zette de jongen op zijn schouders en stapte de rivier in, een lichtere last had hij nog nooit gedragen. Maar 
halverwege de rivier kreeg de stroom hem in zijn greep, en voor de eerste keer in al die jaren kon hij niet het 
hoofd boven water houden. En op het moment dat het leek of hij zou ondergaan leek het of de jongen hem, 
de reus, naar de overkant droeg. Reprobus zette de jongen op de oever neer en vroeg hem buiten adem: wie 
ben jij? Ik ben Christus, zei de jongen, en jij zult voortaan Christoforos heten, drager van Christus. Want: wat jij 
draagt, draagt jou.

We zullen in stilte de mensen die de afgelopen tijd overleden zijn in ons hart dragen…

Zij droegen ons, wij dragen hen.

Dorothea Sportel, augustus 2020
(geestelijk verzorger)

Ps: Mocht er naar aanleiding van deze woorden behoefte zijn aan een ontmoeting kunt u mij altijd bellen of 
mailen.

Mail: dorothea.sportel@rosengaerde.nl
Telefoon: 0623167404
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De nabije toekomst
De deuren van Rosengaerde zijn weer open, nog wel onder enige restrictie. Bezoek is weer welkom 

en vrijwilligers komen weer in huis om van waarde te zijn voor cliënten en medewerkers. We hebben 

er de afgelopen maanden ontzettend naar uitgekeken en zijn blij dat de ruimte uiteindelijk toch nog 

eerder kwam dan waar wij rekening mee gehouden hadden.

Het virus is echter nog niet uit de wereld, niet uit Nederland en ook niet 

uit Dalfsen. Zolang er geen vaccin is kan het virus Rosengaerde weer 

bezoeken, ondanks dat wij ons houden aan alle richtlijnen. En 

neemt u van mij aan, dat doen onze medewerkers. 

Het blijft spannend. Het RIVM geeft aan dat er mogelijk dit najaar 

een tweede golf van besmettingen zal zijn. Voor Rosengaerde 

betekent dit dat, mocht ons dit overkomen, er een draaiboek 

klaarligt. Een draaiboek waarin we rekening houden met een 

tweede golf van de pandemie en waarin we ook beschrijven wat 

er nodig is om niet het hele verpleeghuis en alle aanleunwoningen 

weer in een lockdown te brengen. Want inmiddels weten we dat het niet 

noodzakelijk is om alle locaties te sluiten wanneer er op één plaats een uitbraak van het virus is. 

Maar spannend blijft het wel en zekerheid kunnen we niet bieden. Waar we op kunnen sturen zijn 

de richtlijnen: handhygiëne, 1,5 meter afstand, bij lichte klachten niet aan het werk gaan en testen, 

testen, testen…. Met elkaar werken we er op deze manier aan het virus buiten de deur te houden en 

hopen we allemaal op de ontwikkeling van een veilig en werkzaam vaccin. 

Laten we nu genieten van de hervonden ‘vrijheden’ en ons niet laten leiden door angst. Mijn oma zei 

altijd dat angstig zijn voor het onbekende verloren energie is die je veel beter aan levensplezier kan 

wijden en ik vind het nog steeds een mooie levenswijsheid! Wij gaan ons richten op nieuwe plannen 

en ons mooie werk. De nieuwbouwlocatie Pniël is iets waar wij onder andere erg naar uit kijken; 

een prachtige nieuwe woning waar wij nieuwe bewoners kunnen ontvangen en diensten kunnen 

verlenen. 

En u: geniet van de zon, het buitenleven en elkaars gezelschap op 1,5 meter afstand!
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Nederland 

klapt voor 

alle collega’s 

in de zorg
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sluit haar 
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en gaat viral
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Compaan, 
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  Cake Runners 

voor de 

   huiskamers in 

het verpleeghuis

Paasstukjes 

gemaakt met 

de bewoners, 

lekker de lente 

in huis halen!

Kleurrijke 

tulpenbossen voor 

de medewekers 

stonden klaar met 

een paasgroet van 

Eshter Liefers

“Wij leven mee met 

een Orchidee”, 

Wubbo Wind van 

Bresgow bracht deze  

           voor onze 

                   cliënten

Een 

prachtig, zelf 

ontworpen  

bord van 

Manon

Schildersbedrijf Eikelboom 

en Vishandel Dalfijn 

bezorgen haring 

voor de 

bewoners

Paasstukjes 

van 

Annemoon

Bezoek vanaf  

       grote hoogte

Conforza BV te 

Zwolle verrast     

          Rosengaerde    

               met 5

                   porto-

     foons

Dankzij Jumbo 
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cliënten een mooie 
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bloemen 

op 

tafel

Oproep 

mond

kapjes, 

dreigend 

tekort

Oproep aan 

alle kinderen 

van Dalfsen; 
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bewoners 

van 
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cliënten, een hart onder de 

riem
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plaatselijke 

ondenemers 

verrassen 

ons met 

cadeaus

Maart 2020 April 2020T i j d l i j n
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Artikel in de Stentor  

“Rosengaerde 

biedt medewerker 

psychologische 

hulp 

aan”

Mooi 

actiebeeld 

door Cafenoir

Paasontbijt 

aangeboden 

door Jumbo 

Kamphuis

Taart aangeboden 

door Loonbedrijf 

Lindeboom 

voor 

Pasen

Zelf gevouwen 

bootjes  door 

Paul, Sandra, 

Jona en Rune 

Wat leuk zeg!

Tekeningen en 

knutselwerkjes 

van de kinderen 

van basisscholen 

de Polhaar en het 

Avontuur

   Opening 

Proathuus

92-Jarige viert 

verjaardag vanaf 

het 

balkon

Mevrouw Mulder 

werd verrast op 

moederdag door 

haar zoons in het 

Proathuus

De Wilhelmus Frijling 

Stichting voorziet 

Rosengaerde van 

5 companen en 2 

Ocullus Quest VR 

brillen

The Boothill 

Stompers 

traden op 

voor de 

bewoners 

van het 

Anker 
Een bloemetje voor alle 

cliënten aangeboden door 

de Vrienden van 

Dalfsen

Nog even 

en dan 

is het 

Proathuus 

geopend 

Het draaiorgel van 

Frans Hals maakt een 

mooie tour 

om 

Rosengaerde

Albert Heijn 

sponsort de 

Personeelsverening 

met dozen vol 

stroopwafels 

Kanjers

De bouw 

van het 

Proathuus

Oranjevereniging 

Dalfsen en 

Bakkerij van der 

Most bezorgen 

de bewoners 

een smakelijke 

verrassing.

Zanger Hans 

zorgt voor 

dansende 

bewoners op 

het balkon 

Rosengaerde, 

directeur 

bestuurder 

Esther 

Liefers bij 

de NOS

April 2020 Mei 2020

Gezellige muziek op 

Koningsdag door 

Jeltje de Boer en 

        Ton Sedee

T i j d l i j n
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De PEC 

Zwolle truck verrast 

de bewoners met 

een optreden van 

zanger Jilles

Versoepeling 

bezoek 

Rosengaerde

De band Discover 

speelden swingende 

nummers bij het 

Anker en in Dalfsen

Onze deuren staan weer voor u open!!

Mei
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Handig om te weten 

Klantadvies

Hebt u vragen of wensen of wilt u praten over uw persoonlijke situatie 
rondom zorg, welzijn, wonen en diensten? Hebt u specifieke vragen  

over ondersteuning? Dan kunt u bij onze klant-adviseurs Irma Albers, 
Marlies Haarman, Hendry Schipper terecht. Ze zoeken samen met u naar 

oplossingen die bij uw vraag en leefsituatie passen. Om u de mogelijkheid 
te geven al uw vragen te stellen of een afspraak te maken is er iedere 

werkdag een telefonisch spreekuur. Van 09.00 uur tot 10.00 uur staan 
onze klantadviseurs telefonisch voor u klaar. U kunt contact opnemen 

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Rosengaerde behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van 
Rosengaerde. De raad heeft adviesrecht en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur 
van Rosengaerde over uiteenlopende onderwerpen.

Samenstelling
Voorzitter     Vicky Rijpkema
Secretariaat     Vacant
Aanspreekpunt verpleeghuis boven  Vacant 
Aanspreekpunt verpleeghuis beneden Hennie Kappert
Aanspreekpunt Schoolstraat – Pleijendal  Jan Oost
Aanspreekpunt Brandkolk    Tonny Zijsveld-Seisveld
Aanspreekpunt Het Anker   Eef Kleinheerenbrink-Praas
Aanspreekpunt Thuiszorg in de wijk  Vacant

Contact
U kunt een mail sturen aan clientenraad@rosengaerde.nl of een 
bericht achterlaten via de receptie van Rosengaerde. Ook bent u 
van harte welkom tijdens het inloopuur elke 1e en 3e woensdag 
van de maand van 14.30 tot 15.30 uur in De Blauwe Bogen.

Vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad vertegenwoordigt alle vrijwilligers en behartigt hun 
belangen. 

 Samenstelling
 Voorzitter Herman van Weeghel

 Secretaris Wim Goos
  Lid  Tineke Schuurman
         Lid  Alie Hulleman
          Lid  Harrie de Vogel

Contact
U kunt een mail sturen aan vrijwilligersraad@rosengaerde.nl of een bericht achterlaten via de receptie van 
Rosengaerde.

www.rosengaerde.nl

Neem eens een kijkje op onze website  
www.rosengaerde.nl

Hier vindt u veel nuttige informatie over 
onze zorg- en dienstverlening en ook onze 
maandelijkse activiteitenkalender. 

De Blauwe Bogen 

U bent van harte welkom in 
onze ontmoetingsruimte De 
Blauwe Bogen. Voor een kopje 
koffie, een gezellige activiteit of 
u schuift aan voor een lekkere 

maaltijd. U vindt er ook een 
winkel voor uw dagelijkse kleine 

boodschappen. De Blauwe Bogen is 
elke dag geopend van 8.30 tot 20.00 uur.

Het team heet u van harte welkom!

• Kapper • Orthopeed
• Audicien • Tandarts

Kapster Rosaline van Emmen-
Rientjes is aanwezig op 
maandagochtend, vrijdagochtend 
en zaterdagochtend. Voor een 
afspraak belt u 06 - 13 22 02 62.

Heetkamp Orthopedische Schoen-
technieken is op dinsdagochtend en 
donderdagmiddag aanwezig. Voor het maken 
van een afspraak belt u met 038 - 447 09 97. 
Donderdagmiddag is er van 15.30 tot 16.30 uur 
een inloop- en adviesspreekuur.

U kunt zich opgeven voor het spreekuur van de 
audicien van Beter Horen via onze receptie, bel 
0529 - 43 15 41.

De tandarts is regelmatig op maandagen 
aanwezig. Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen met  
0529 - 43 15 41. 



Zorgcentrum Rosengaerde
Pastoriestraat 1, Dalfsen

Locatie het Anker Lemelerveld
Ankerstraat 47a, Lemelerveld

t: (0529) 43 15 41
e: info@rosengaerde.nl
 

U heeft zorg of ondersteuning nodig. Wij staan voor u klaar en 
zorgen voor mogelijkheden. Of het nu gaat om verpleeghuiszorg, 
thuiszorg, huishoudelijke hulp, een dagelijks thuisbezorgde maaltijd 
of andere diensten. Wij luisteren graag naar u. Samen stemmen we 
af. Waar mogelijk vergeten we de standaard en maken we een plan 
op maat. Ons doel? De beste oplossing, voor u. 

Onze klantadviseurs staan voor u klaar
Wij adviseren u graag over alle mogelijkheden en slaan een 
brug naar andere partijen. U kunt ons bereiken op werkdagen: 
0529 – 43 15 41 of 06 - 20 36 85 65.
 
Van maandag tot en met vrijdag is er een telefonisch spreekuur 
van 9.00 uur tot 10.00 uur. Dan kunt u ook bellen voor het 
maken van een afspraak. Mailen kan natuurlijk altijd. Ons 
e-mailadres is: klantadvies@rosengaerde.nl




