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Beste collega’s.  

 

Voor jou ligt de tweede nieuws-

brief van 2016. In de vorige 

nieuwsbrief hebben we terug ge-

keken, naar de bijzondere activi-

teiten die in 2015 hebben plaats-

gevonden. Deze activiteiten ston-

den in het teken van ons 10 jarig 

jubileum. 

 

In deze nieuwsbrief kijken we met 

jullie vooruit. Elk jaar zijn er be-

paalde dagen waar extra aandacht 

wordt gevraagd voor een bepaald 

thema in de zorg. We hebben de 

thema’s waar wij extra aandacht 

aan willen besteden verzameld en 

in een kalender opgenomen. In 

deze Nieuwsbrief besteden we 

onder ander aandacht aan de 

Wereld Alzheimer dag die op 13 

september heeft plaats gevonden.  

 

Ook jullie ideeën voor de nieuws-

brief zijn van harte welkom!  

Laat het ons weten... 

 

Een bekende spreuk luidt: ‘Het is 

verstandiger een kaars aan te 

steken dan te klagen over de duis-

ternis. ’ (Lao-Tse). 

P E R S O N E E L S N I E U W S B R I E F  

Hart voor zorg 

Beste lieve zusters van Quality Care Thuiszorg,  
 

Eigenlijk een mooi woord: “ZUSTER”!  
In feite zijn wij zusters van elkaar en voor onze klanten. Wat doen zussen?  
We zijn er voor elkaar. Als jouw zus verdrietig is, zal je haar troosten.  
Als ze blij is, ben je blij met haar. Je hebt een luisterend oor voor haar als ze ergens mee zit.  
Je wilt graag dat jouw zus haar dromen waar maakt. Je wilt het allerbeste voor je zus.   
Zo willen wij ook graag een zus(ter) zijn voor onze klanten.  
 

Liefdevol en met een open hart. Dat lukt natuurlijk niet altijd omdat we mensen zijn en on-
ze klanten niet altijd liefdevol en met een open hart voor ons zijn. En toch….als we goed in 
‘ons vel’ zitten, lukt het wel, ook met de klanten die niet zo aardig doen.  

 

Natuurlijk voelen we ons de ene dag beter dan de andere dag. De kunst is dan om -als we 
ons eens een dagje minder goed voelen- liefdevol voor ons zelf te zijn, dat we als het ware 
tegen ons zelf zeggen:  “vandaag voel je je niet zo goed he lieverd? Dat mag hoor, ik ben er 
voor je…huil maar even lekker uit, ik geef je een fijne warme brasa”.  

 

En misschien zijn we dan toch in staat om ook zo liefdevol voor onze klanten te zijn.  
Belangrijk is dat onze intentie is, dat we graag liefdevol willen zijn. En als het een dagje niet 
zo lukt, oordelen we niet, het is zoals het is en vergeven we ons zelf.  Morgen weer een 
nieuwe dag en nieuwe kansen. Veel lees plezier! 

Anne-Marie  van Genderen 
Met jullie deel ik deze foto van mijn zusterliefde, samen met mijn zusters in 

mijn geliefde binnenland, de sterke stroming doorstaan.   

In de vorige nieuwsbrief hadden we een aantal ‘nieuwe gezichten’ aan jullie voorgesteld. 
Zij zouden zich in deze nieuwsbrief voorstellen. Door persoonlijke omstandigheden zijn bei-
den medewerkers niet meer in dienst van QCT. Marjan Everts werkte als Stafmedewerker 
Zorg, zij heeft in juli 2016 haar geliefd Suriname verlaten om met haar familie terug te gaan 
naar Nederland. Judith Luijken werkte als Kwaliteitsmanager en miste haar werkzaamhe-
den binnen het toerisme in Suriname. Beiden blijven betrokken bij QCT en zullen hand en 
spandiensten voor QCT blijven verrichten.  

Wij bedanken Marjan en Judith voor de fijne samenwerking &  
wensen hun veel succes bij hun nieuwe activiteiten.  
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WERELD ALZHEIMER DAG - 13 september 
 

Training Dementie 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld over onze training ‘Omgaan met dementie’. De eerste groep zusters, die wer-
ken bij klanten met een vorm van dementie zijn op 20 april jl. getraind. In aansluiting op de Wereld Alzheimer dag die op 13 
september heeft plaats gevonden willen we graag iets meer vertellen over de Training Dementie die QCT verzorgt.  
 
Een klein stukje uit de training: 
Dementie is een ziekte. 
Dementie is de verzamelnaam van een aantal ziekteverschijnse-
len die veroorzaakt worden door niet-aangeboren afwijkingen 
aan de hersenen. Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke 
of een stapsgewijze achteruitgang van het geestelijk functione-
ren. Het is een aandoening die bestaat uit meerdere stoornissen, 
waarbij geheugenverlies op de voorgrond kan staan. Tegelijker-
tijd zijn er vaak beperkingen in het uitvoeren van allerlei dage-
lijkse vaardigheden zoals wassen, aankleden of het huishouden. 
Ook de spraak of het besef van tijd kunnen veranderen. Er kun-
nen veranderingen optreden in karakter en gedrag. Ook traag-
heid in denken en handelen kunnen aanwezig zijn. Als deze pro-
blemen samen of in combinatie voorkomen en zo ernstig zijn dat 
ze het functioneren van een persoon in het dagelijks leven be-
lemmeren, is er sprake van dementie. 

Dementie verschilt van normale vergeetachtigheid of verstrooid-
heid. De geheugenproblemen bestaan vooral uit het vergeten 
van dingen die kort geleden zijn gebeurd of gezegd. Niet alleen 
de details worden vergeten, maar ook de grote lijnen of zelfs de 
hele gebeurtenis. We kennen  verschillende soorten dementie: 
- Alzheimer; 
- Vasculaire dementie; 
- Overige dementievormen: Lewi-body dementie, FT-dementie, 
Parkinson dementie, Creutzfeldt-Jacob dementie en neurolo-
gische aandoeningen.  

Mocht je geïnteresseerd zijn in de Training Dementie, meld je alvast aan bij Prija.  

In Nederland is recentelijk een landelijk  
Dementievriendelijk programma gestart!  

 

Dementievriendelijk? 

Doe GOED! 

 
Geruststellen 

Oogcontact maken 

Even meedenken 

Dankjewel 

 
 

Kijk voor meer informatie op: 
https://samendementievriendelijk.nl/ 

Het goed kunnen rapporteren is bij dementie maar ook bij alle andere zorgvragen,  
zeer belangrijk voor het continu leveren van toegevoegde waarde aan elke klant. 

Rapporteren Opfristraining 

We kennen het allemaal: als je jaren, dag in, dag uit naar dezelfde klant gaat, bestaat de kans dat er sleur in het rapporte-

ren komt.  Je schrijft soms zelfs maar klakkeloos over wat je gisteren hebt geschreven of wat je collega heeft geschreven. 

Daarom is het fijn om weer een opfrisser te krijgen over hoe je het beste kunt rapporteren en dan merk je opeens dat er 

veel meer valt op te merken en te rapporteren dan je gedacht had. Dan wordt rapporteren opeens weer leuk! 

Thema kalender tot en met de 1e kwartaal van 2017 

Dag Maand Feestdag Dag Maand Feestdag 

2e  
vrijdag 

November Week van de Chronische zieken 4 Januari Braille dag 

10 November Dag van de Mantelzorg 20 Januari Dag van de Eerste Lijn 

14 November Wereld diabetes dag 4 Februari Wereld Kanker dag 

17 November Dag van de vroeggeboorte 29 Februari Europese dag van Zeldzame ziekten 

1 December Wereld aids dag 8 Maart Internationale vrouwen dag 

3 December Internationale dag van de  
Gehandicapten 

3e  
zondag 

Maart Dag van de Zorg en Welzijn 

Laatste 
zondag 

Januari Wereld lepra dag 24 Maart Wereldtuberculose dag 
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Wat is de rol van de Zorgcoördinator (ZC)? 
Wat QCT onderscheidt van andere thuiszorgorganisaties is, dat bij QCT iedere klant een eigen ZC heeft.  
De ZC is de spil van de zorgverlening aan de klant. Zij is namens QCT de contactpersoon van de klant of zijn/ haar contact-
persoon. De klant of contactpersoon kan bij al zijn/ haar vragen terecht bij de ZC. 
De ZC signaleert bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen in de gezondheidssituatie van de klant zijn. Zij kan adviseren bij de 
leefwijze of medicijngebruik van de klant. Zij kan overleg hebben met de huisarts over het Zorgplan, klanten begeleiden bij 
het accepteren en omgaan met hun ziekte of beperkingen. Ook kan zij klanten en hun mantelzorgers begeleiden bij hun 
rouwproces in de terminale levensfase van de klant.  
In een volgende Nieuwsbrief zullen we dieper op terminale zorg en rouw ingaan. 
 

De ZC is er niet alleen voor de klant en zijn/haar familie, zij is er ook voor jou! Wat doet de ZC voor jou? 
Iedere ZC heeft een eigen team die zij aanstuurt en coacht. Jij als medewerker kan terecht bij jouw ZC met jouw vragen, 
opmerkingen of zaken waar je tegenaan loopt. Zij maakt ook de roosters voor jou en de klant. Wanneer je bent ingeroos-
terd en je kan een keertje niet werken omdat je verlof wilt of ziek bent, probeer dan eerst zelf vervanging te vinden met 
een collega uit je team.  
Jouw ZC heeft - net als ieder mens - ook behoefte aan momenten van rust en wilt ook graag tijd en aandacht hebben voor 
haar gezin.  Daarom hebben we met elkaar afgesproken, dat de ZC binnen kantooruren voor jou bereikbaar is. Als je haar 
belt en ze neemt niet direct op, zal ze je later terug bellen. Je mag ook een What’s App sturen.  
Buiten kantoortijden kun je de Bereikbaarheidsdienst (BBD) bellen. De BBD zal zo goed als zij kan met je meedenken en 
samen een oplossing bedenken. Ook zal de ZC ieder jaar met je een functioneringsgesprek voeren. In dit gesprek kun je 
aangeven wat je van het werk bij QCT vindt. In de volgende Nieuwsbrief komen we uitgebreider terug op wat een functio-
neringsgesprek inhoudt.  

 

Wat is een EVV’er? 
Een EVV’er is de ‘Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige of Verzorgende’ van een klant.  
De EVV’er is vaak een verzorgende of verpleegkundige die zelf ook zorg verleent aan de klant. De EVV’er ondersteunt de 
ZC en kan bepaalde werkzaamheden van haar overnemen. Zo kan de EVV klanten bezoeken om de wekelijkse zorg te eva-
lueren, zij vraagt dan hoe het gaat met de klant, zij kijkt de rapportage na van de voorafgaande week, zij vraagt de klant 
hoe zij de zorg heeft ervaren en of de klant tevreden is met de zusters die komen. De EVV’er koppelt haar bevindingen of 
problemen terug aan de ZC, met wie zij wekelijks contact heeft. De EVV’er let ook op de voorraad van medicijnen, ver-
bandmaterialen en huishoudelijke artikelen en geeft aan de mantelzorger door wanneer deze middelen aangeschaft moe-
ten worden. De EVV kan ook roosters voor de klant maken, waarbij zij zorgt draagt 
voor vervanging.  

 

Maandelijks bijeenkomst met je collega’s zusters 

QCT zou het fijn vinden als we als bedrijf meer een familie worden en dat alle zusters 
ambassadeurs van QCT zijn.  Ambassadeur zijn wil zeggen, dat jij namens QCT spreekt. 
Dat je precies weet welk doel we met elkaar willen bereiken en dat je ook de afspraken 
en regels binnen QCT kent. Wij willen daarom graag van onze medewerkers horen, wat 
jullie mee maken op het veld en waar jullie tegenaan lopen.  

 

Daarom zullen we maandelijks een bijeenkomst houden! Deze vindt plaats op de 
maandag van het inleveren van de urendeclaraties, van 9.00 - 10.00 uur. Er staan dan 
wat versnaperingen voor jullie klaar!   
De eerstvolgende keer zal de opfristraining Rapportage aan jullie aangeboden worden.  
Dus even een uurtje vrij maken, maar dan krijg je ook wat leuks. Kom je ook? 

Een lach en een traan 

Wij feliciteren de volgende mama’s met de geboorte van hun nieuwe baby! 
Zuster Marisca Konoe met haar zoon Jëill,  zuster Chequita Martin-Bankoenotoe met 
haar dochter Treasure  en zuster Joany Richaards met haar zoon Ceganzio.  

 

Wij condoleren Nancy Adelaar met haar broer die op 20 september 2016 kwam te 
overlijden. Wij wensen Nancy en haar familie heel veel sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.  



 

Florence Nightingale (1820-

1910) 

Op 12 mei viert men in de hele 

wereld de internationale Dag 

van de Verpleging. Dit jaar is 

het thema ‘Superhelden in de 

zorg!’. In deze nieuwsbrief blik-

ken we terug op onze eigen 

superhelden in de zorg. Floren-

ce Nightingale had zichzelf een 

echt doel in haar leven gesteld: 

het verplegen van zieken en 

gewonden. Florence wilde ver-

pleegster worden. Een eeuw na 

haar dood (13 augustus 1910) 

inspireert zij verpleegkundigen 

nog steeds met haar basale 

voorwaarden voor excellente 

verpleging, namelijk; aandacht, 

toewijding, hygiëne, eten, drink-
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Hart voor zorg 

Zuster aan het woord: klim jij ook eens in de pen? 

Hier willen we graag jullie de ruimte geven om aan het woord te komen. De bedoeling is dat je 

leuke of minder leuke stukjes schrijft over wat je met je klanten of in de samenwerking hebt 

beleefd. Omdat we volgende keer iets over terminale zorg en rouw willen schrijven en over 

functioneringsgesprekken, willen we je vragen om speciaal daar iets over te schrijven.  

Wat heb jij meegemaakt op het gebied van terminale zorg en rouw met klanten  en in je privé?  

Heb jij wel een functioneringsgesprek gehad en wat vond je ervan? 

Natuurlijk mag je ook andere leuke ervaringen met klanten delen. Alles is goed! 

Je mag ook reageren op stukjes uit deze Nieuwsbrief.  Of vertellen wat je van deze Nieuwsbrief 

vindt. Misschien mis je bepaalde zaken die je ook graag wilt lezen.  We zijn benieuwd! 

Als je het moeilijk vindt om te schrijven mag je het ook vertellen hoor. Prija of Anne-Marie luisteren graag naar je verhaal.  

ZIJ / HIJ VERTELT…. 
 
Interview met Office Management (OM) & Kwaliteitsmanager (KM) 
Zoals jullie gezien hebben, is er bij het OM een nieuwe medewerker werkzaam, namelijk Ryan Rattan. 
Hij heeft de functie van Prija Kalloe overgenomen. Wat is er gebeurd bij het OM? 

 

PRIJA KALLOE 
Sinds 2011 ben ik werkzaam bij Quality Care Thuiszorg. In mijn functie van Office Manager was ik de spil 
binnen de organisatie, waarbij ik de vraag van onze klanten en medewerkers goed heb leren kennen. Na 
het afronden van mijn opleiding ben ik vanaf 1 juni 2016 werkzaam als Kwaliteitsmanager, waarbij ik 
voortdurend kijk naar de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg binnen QCT te verbeteren en te ontwik-
kelen. Daarnaast monitor ik QCT op basis van de ISO 9001 normen met als doel de klant- en medewer-
kerstevredenheid te verhogen. 

RYAN RATTAN  
Ik ben Ryan Rattan en werk vanaf 1 juni 2016 bij QCT. Nadat ik mijn studie Elektrotechniek Energie-
overdracht op het NATIN heb afgerond in 2015, ben ik overgestapt naar de avondopleiding van het 
IOL, waar ik natuurkunde studeer. Naast mijn studie werk ik bij QCT als officemanager. In mijn 
functie als officemanager voer ik administratieve taken uit.  

 

Bij QCT werk je zelfstandig, waardoor je veel inzicht krijgt op je werkgebied dat je ook wijzer 
maakt. Als je bij QCT flexibel en snel kan handelen ga je een prettige werksfeer ervaren.  Om bij 
QCT te werken moet je naast flexibel en snel ook een troubleshooter zijn. Je moet kunnen inspelen 
op vele situaties en oplossingen kunnen zoeken voor misverstanden. 
  
Werken bij de thuiszorg  ervaar ik als een zegen van God. Een ieder die bij de thuiszorg werkt is 
verbonden aan het feit dat we mensen die zorg nodig hebben helpen. Er wordt met hart voor zorg 
gewerkt en het geeft een goed gevoel als klanten zich vrij en goed voelen bij mij en mijn collega’s.   
 

Mijn verlangen om in de medische wereld te werken is groot. Ondanks dit verlangen heb ik voor een andere studie gekozen. 
Uiteindelijk ben ik toch in het medisch werkveld beland. Ik ben sinds kort ook EHBO’er en ben van plan mezelf aan te sluiten bij 
de vrijwilligersgroep van het Surinaams Rode Kruis. Met dit handelen zal mijn verlangen zieke mensen te helpen deels vervuld 
worden, omdat ik mensen die eerste hulp nodig zullen hebben kan helpen. Ik kan het bieden van zorg aan zieke mensen reke-
nen tot een hobby omdat ik er rust in vind. Mijn droom is om dagelijks met mensen bezig te zijn. Om ze te helpen, begeleiden 
en te adviseren. Met mijn huidige baan en studie zie ik deze droom wel uitkomen.  

Psssss, heb je het al gehoord? Je kan een bonus verdienen!  
Ieder zuster die een klant bij QCT binnenbrengt kan een bonus ontvangen! 
De bonus ontvang je alleen, wanneer de klant minimaal 3 maanden in zorg is of is geweest. 
Jij krijgt je bonus dus pas na 3 maanden!   
Bij afname van 5 a 13 uur zorg per week ontvang je een bonus van SRD 25; bij afname van 14 
a 20 uur zorg per week ontvang je een bonus van SRD 50; bij afname vanaf 21 uur zorg per 
week ontvang een bonus van SRD 100 en bij een klant van 24 uur zorg, ontvang je na 3 maan-
den een eenmalige bonus van SRD 250.  


