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VISITEKAR BRENGT BEWONERS VERPLEEGHUIS EN FAMILIE DICHTER BI J  ELKAAR

Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 69

‘Die mooie glimlach terug op het gezicht’

Vrijwilligers van het Rode Kruis 
zorgen dat ‘de visite’ op een 
veilige manier gebeurt. Zij rollen 
de bezoekers in de kar naar de 
kamer van hun familie, uiteraard 
met de juiste bescherming. Ze 
maken de kar erna weer schoon 
en houden een agenda bij. Ester 
Forcolin, hoofd Bevolkingszorg 
Rode Kruis Amsterdam-Amstel-
land: “We helpen graag, omdat 
we zien hoe waardevol het is dat 
bewoners hun dierbaren kun-
nen zien.” Marieke van Schaik, 
directeur Rode Kruis Nederland, 
is ook speciaal komen kijken van-
daag. Wat een mooi initiatief, zegt 
ze. “Fijn dat wij hiervoor de han-
den kunnen leveren. We doen dat 

om de zorg te ontlasten, zodat de 
zorgmedewerkers gewoon hun 
belangrijke werk kunnen doen.”
 
Gerda, nog maar kort gepensi-
oneerd, kwam op het idee toen 
ze in de media een soort bezoe-
kerscontainer spotte. “Ik zag die 
lach op de gezichten van een 
kleinkind en haar oma en dacht: 
dit wil ik ook in Oost. Hoe mooi 
is het om die glimlach terug te to-
veren.” ZGAO omarmde het idee 
meteen. In samenwerking met de 

Bij ZGAO is een visitekar in 
gebruik genomen waarin 
familieleden hun dier-
baren in het verpleeghuis 
kunnen bezoeken. De visi-
tekar is een initiatief van 
oud-fysiotherapeute Gerda 
Lohmann die samen met de 
Stichting Vrienden Groeps-
wonen Flevohuis een 
donatieactie startte met 
als doel: ‘elkaar weer zien’. 
Binnen no-time was een 
groot deel van het beno-
digde bedrag ingezameld. 
“Hoe mooi is het om die 
glimlach terug te toveren 
op het gezicht.”

Stichting Vrienden Groepswonen 
is vervolgens een donatieactie 
gestart. “Binnen vijf dagen had-
den we voldoende geld om de 
visitekar te realiseren. Kijk nou 
hoe mooi die is.”
 
Intussen wordt die mooie visite-
kar in gereedheid gebracht. Ineke 
stapt erin, zij is de eerste die 
door het huis wordt gerold naar 
de revalidatiekliniek, waar haar 
vader Freek Degen – voorzitter 
van de Stichting – verblijft. Ineke 

Ineke wordt door vrijwilligers van het Rode Kruis Amsterdam in de gloednieuwe visitekar naar haar vader 
gebracht. Na acht lange weken kunnen ze elkaar weer zien. “Heel bijzonder, prachtig. Je bent meteen een stuk 
dichter bij elkaar.”

Door Laura van den Dobbelsteen

heeft hem acht lange weken niet 
gezien. Op het dak ligt een bos 
bloemen klaar, er hangt een opge-
wonden stemming.
Als Ineke even later terugkomt 
straalt ze: “Heel bijzonder, 
prachtig. Je bent meteen weer een 
stuk dichter bij elkaar. Mijn vader 
vroeg of ik een harinkje mee-
bracht. Haha, dat zal de associatie 
met de kar zijn. Gelukkig was hij 
ook blij met de bloemen. Het was 
fijn om mijn vader daar in zijn 
kamer te zien.”

Contact verbindt, vertelt Gerda. 
“Het maakt gelukkig en biedt per-
spectief. Wij kunnen naar buiten 
wanneer we willen, maar dat 
geldt niet voor de bewoners van 
het verpleeghuis in deze coro-
natijd. Als je verstoken bent van 
contact met je dierbaren kun je je 
eenzaam voelen. Met de visitekar 
voorkomen we dat hopelijk een 
beetje. Aandacht doet iets met je 
brein, het geeft je het gevoel dat je 
ertoe doet.”
 
Voorzieningen maken bezoek 
mogelijk
De doneeractie is nog niet ten 
einde. Want Gerda en de Stich-
ting hopen met het geld ook het 
nieuwe theehuis dat gebouwd 
wordt in de binnentuin van het 
Flevohuis van een plexiglas 
wand en speakers te voorzien. In 
verpleeghuis De Open Hof is met 
het geld een ruimte op de begane 
grond ingericht als bezoekers-
ruimte. Familie hoeft niet in het 
huis te komen en de bewoner 
wordt door iemand van het Rode 
Kruis naar de ruimte gebracht 
die coronaproof is gemaakt. De 
overheid is terughoudend met 
het versoepelen van de bezoek-
regeling omdat verpleeghuisbe-
woners tot de meest kwetsbare 
groep behoren. Totdat elkaar 
fysiek aanraken weer mogelijk 
is, bieden deze voorzieningen 
een tussenstap waar iedereen blij 
mee is.

www.zgao.nl
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‘Ook in deze lastige tijden kunnen woonwensen worden vervuld’
M E U B E L STO F F E E R D E R I J  M I E D E M A & Z N . :  K L E U R ,  D E S I G N  E N  ST I J L

In deze bijzondere tijd, waarin 
u veel thuis bent, is het belang-
rijk dat uw huis een plek is om 
te kunnen wonen, werken en 
ontspannen. Voelt u zich ook 
écht thuis in uw woning? Kunt 
u probleemloos thuis werken? 
Zit uw bank of fauteuil wel-
licht toch niet meer zo goed nu 
u er vaker of langer op zit? Of 
heeft u al langer het idee om 
iets aan uw interieur te willen 
veranderen, maar ontbrak het 
u aan tijd om hiermee aan de 
slag te gaan? Allemaal redenen 
om juist nu inspiratie op te 
doen en u persoonlijk en pro-
fessioneel te laten adviseren!

Natuurlijk houden ook wij ons 
aan alle geldende overheids-
maatregelen die nu gelden 
en uiteraard zijn ook onze 

mensen ‘op de weg’ goed ge-
instrueerd. We bekijken graag 
samen met u wat er wanneer 
mogelijk is.

In een persoonlijk gesprek bij 
u thuis adviseren wij u over 
kleur, design en stijl. De moge-
lijkheden zijn onbegrensd en 
door onze passievolle manier 
van werken komt er altijd een 
prachtig resultaat dat helemaal 
is afgestemd op uw wensen.
Zien uw zitmeubelen er nog 
goed uit, maar zit het niet 
lekker meer? Ook dat is geen 
probleem bij Miedema & Zn. 
Wij vervangen de vullingen, 
passen ze aan op uw wensen 
en zorgen ervoor dat u binnen 
enkele dagen weer als nieuw 
zit.

Benieuwd naar de mogelijkhe-
den? Bel voor een vrijblijvende 
afspraak bij u thuis: 
020-2443189. Zie ook 
www.miedemaenzn.nl
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Buurthuis Archipel: 
helpende hand in crisistijd
Buurthuis Archipel in de Indische Buurt zet zich extra in 
voor inwoners van Oost die zwaar te lijden hebben van 
de coronacrisis. Onder leiding van mama MOI bereidt de 
keukenploeg elke vrijdag een heerlijke gratis maaltijd voor 
de mensen die dat het hardste nodig hebben. Wie voor 
deze gratis maaltijd in aanmerking wil komen kan een 
mailtje sturen naar buurthuisarchipel@gmail.com.
Het buurthuis aan het Makassarplein, dat ook afhaalpunt 
voor de Voedselbank is, werkt achter de schermen aan 
meer activiteiten voor groepen die in deze tijd wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Houd de website 
in de gaten om te zien wat er wordt georganiseerd en 
wanneer het buurthuis de deuren weer kan openen. Zie 
buurthuisarchipel.nl.


