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Digitale nieuwsbrief: blijf steeds op de hoogte 

 

Met de Florence Actueel willen we iedereen die zich betrokken voelt bij Florence op de 

hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen onze verpleeg- en verzorgingshuizen 

en de thuiszorg.  

We hopen met deze nieuwsbrief in een behoefte te voorzien. Reacties op de nieuwsbrief 

zijn daarom meer dan welkom. 

 

Jim van Geest en Ben van Gent 

Raad van Bestuur Florence 

 
Staatssecretaris te gast in Mariahoeve om wetsvoorstel toe te 
lichten 

Op 14 maart was Florence verpleeghuis Mariahoeve gastheer voor een bijeenkomst over 
de Beginselenwet zorginstellingen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door In voor 
Zorg!, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens 
deze bijeenkomst beantwoordde staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS vragen 
over het hoe en waarom van de Beginselenwet.  

De kern van de Beginselenwet zorg is recht op de regie over het eigen leven. Het kabinet 
wil hierin concrete rechten vastleggen voor bewoners van zorginstellingen zoals verpleeg- 
en verzorgingshuizen. In de Beginselenwet staan zaken genoemd als dagelijkse hygiëne, 
gezond en voldoende eten en drinken, een eigen kamer, een respectvolle bejegening, een 
zinvolle dagindeling en beweging. Een zorginstelling moet met haar bewoners afspraken 
maken hoe de rechten zijn te realiseren. Net als Florence nemen de meeste zorg-
instellingen de wensen van hun cliënten ook nu al als uitgangspunt in de zorg. Maar door 
dit wettelijk vast te leggen, wil het kabinet bereiken dat het zorgleefplan daadwerkelijk op 
basis van dialoog tot stand komt. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting dit voorjaar voor 
advies naar de Raad van State. 

Van A tot Zingen: soosactiviteiten en dagverzorging in Mariënpark 
 
Op 28 februari was het zover: de dagverzorging Mariënpark, die tijdelijk gevestigd was in 
Florence woonzorgcentrum De Mantel in Voorburg, is teruggaan naar 
Mariënpark 1 in Leidschendam. Na enkele maanden van verbouwen is de 
ruimte nu helemaal klaar en kunnen bewoners van het aangrenzende Atrium 
en uit de wijk weer dicht bij huis deelnemen aan activiteiten als koersbal, 
handwerken, spelletjesmiddagen en nog veel meer. Naast deze 
soosactiviteiten is het mogelijk om er een warme maaltijd te nuttigen en 
wordt er ook dagverzorging geboden.  
 
De activiteiten bij de dagverzorging zijn bedoeld voor mensen met een lichte 
(lichamelijke) beperking. Met een indicatie van Centrum Indicatiestelling Zorg 
kunnen zelfstandig wonende ouderen één of meerdere dagdelen per week bij de 
dagverzorging terecht.  
 
Anja Kruis, manager van de dagverzorging Mariënpark vertelt: “Met elke cliënt overleggen 
we intensief; wat zijn de wensen en behoeften en hoe kunnen we dat het beste 
vormgeven? Zo zoeken we samen naar een zinvolle en plezierige dagbesteding. Cliënten 



 

 

kunnen samen leuke dingen doen, maar zij kunnen er ook voor kiezen iets alleen of in een 
kleiner gezelschap te doen. Net zo belangrijk als een zinvolle dagbesteding is de 
signalerende functie die we hebben. Als het wat minder goed gaat met een deelnemer of 
als iemand, die normaal altijd komt, niet verschijnt, melden we dat aan de thuiszorg of 
familie”.  
 

Symposium ‘Zorgen om dementie’  
 
In Nederland lijden op dit moment ongeveer 270.000 mensen aan dementie. In 2030 zal 
dit aantal zijn gegroeid tot bijna een half miljoen. De vraag is met welke middelen en 
aanpak, en tegen welke kosten we voor de patiënt en diens naasten een acceptabele 
kwaliteit van zorg kunnen (blijven) garanderen. Wat kenmerkt goede ouderenzorg, en hoe 
bewaak en verbeter je de kwaliteit van zorg in Nederland? Hoe kunnen we het dreigend 
tekort aan professioneel verzorgend personeel een halt toeroepen, en hoe interesseer je 

jongeren en zij-instromers om in de zorg te werken?  
 
Om een antwoord te krijgen op deze vragen organiseert het lectoraat 
Psychogeriatrie aan De Haagse Hogeschool op 28 maart 2011 een groot 
symposium. Het symposium vindt plaats door onder leiding van dr. Frans 
Hoogeveen, die naast lector Psychogeriatrie ook psycholoog bij Florence is.  
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Marlies Veldhuijzen van 
Zanten – Hyllner zal de middag openen. Ter inspiratie voor het plenaire debat 
met onder andere Sabine Uitslag (Tweede Kamerlid CDA), Linda Voortman 
(Tweede Kamerlid GroenLinks) en Ben van Gent (Raad van Bestuur Florence), 
zal de indrukwekkende documentaire ‘Verdwaald in het geheugenpaleis’ (België, 
2010) in aanwezigheid van de filmmaakster Klara van Es integraal worden 
vertoond.  
 

Vanwege de grote belangstelling is aanmelden voor dit symposium helaas niet meer 

mogelijk. 
 

Ontmoeting met lotgenoten in het Alzheimer Café 

Het meest bijzondere café van Nederland is het Alzheimer Café. Het is er 
voor iedereen die meer wil weten over dementie. Op meer dan 170 
plaatsen in Nederland wordt het georganiseerd, om dementie 
bespreekbaar te maken en erover te informeren. Wilma Marken (73) 
bezoekt regelmatig het Alzheimer Café in haar woonplaats Rijswijk: “Mijn 
man heeft de ziekte van Alzheimer. Hij gaat twee dagen per week naar 
de dagverzorging, maar veel van de zorg komt op mij neer. Dat is best 
zwaar. Dan is het fijn om te praten met mensen die in dezelfde situatie 
zitten. Daarnaast is het ook echt een uitje voor me. Een vrijwilliger van 
Rondom Mantelzorg houdt mijn man gezelschap en ik kan even 
onbezorgd op stap”. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, 
familie, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden. Goede informatie en 
uitwisseling van ervaringen kunnen hen tot grote steun zijn. Onder begeleiding praten ze 
met elkaar over hun ervaringen en belevenissen in verband met het ziektebeeld. Gasten 
ervaren begrip en voelen zich minder alleen door de ontmoeting met anderen die hetzelfde 
meemaken.  

De Alzheimer Cafés worden georganiseerd door vrijwilligers in samenwerking met 
verpleeghuizen en andere zorgorganisaties in de regio. In het café wordt een 
ervaringsdeskundige of een hulpverlener geïnterviewd over een thema. Elke bijeenkomst 
heeft een ander thema, zoals ‘eerste symptomen’ of ‘omgaan met dementie’. Florence is 
ook actief betrokken bij een aantal Alzheimer Cafés in de regio Haaglanden. Wilt u weten 



 

 

wanneer een Alzheimer Café in uw gemeente georganiseerd wordt? Kijk dan op 
www.alzheimer-nederland.nl  

Florence website genomineerd voor Snakeware site of the year  
 
De nieuwe Florence website, die op 10 oktober 2010 ‘live’ is gegaan, 
is genomineerd voor Snakeware Site of the year. Tot en met vrijdag 
19 maart kan op www.snakeware.nl gestemd worden op de beste site 
in de categorieën Zorg, Wonen, Toerisme, Algemeen en Internationaal. Daarnaast zal een 
onafhankelijke jury de genomineerde sites beoordelen op inhoud, navigatie, ontwerp, 
interactiviteit en zoekmachine-optimalisatie. De winnaars van de Site of the year worden 
bekendgemaakt op 24 maart a.s. 

 
Voordelig ontspannen met de Florence-pas 
 

Gezond en prettig leven, dat wil iedereen. Florence helpt daar graag bij. Met de 
Florence-pas krijgt u korting op handige services aan huis, leuke activiteiten en 
inspirerende cursussen.  
Zo kunnen houders van de Florence-pas nu voordelig ‘floaten’. Heeft u altijd als eens 
willen ervaren hoe het is om op de Dode Zee te drijven? Dat kan met floating.  
In een rustige en warme omgeving dobber je in een bad met een sterk geconcentreerde 
zoutoplossing. Door het drijven ontspannen alle spieren en prikkels van buiten zijn weg. 
Floating zorgt voor verlichting van fysieke klachten. Maar het werkt ook effectief bij 

vermoeidheid, stress en jetlags. Met de Florence-pas krijgt u 10% korting op een 
floatingsessie.  
 

Heeft u nog geen Florence-pas? U kunt hem aanvragen via www.florence-zorg.nl. 

 

  


