
 “De sfeer, de rust, het vertrouwd voelen en de structuur geven 

stabiliteit”. Dat is de laatste zin die Regina noemt als afsluiting van ons 

gesprek. Regina is de zus van Anja, die inmiddels anderhalf jaar bij ons in 

Woonzorg Palsma Zathe woont. Ik heb net een gesprek met hen beiden 

gevoerd over het wonen in Woonzorg Palsma Zathe en de 10 

klantbeloften in het bijzonder. Deze klantbeloften zijn geïntegreerd in 

onze dagelijkse bezigheden. 

Anja vertelt met veel plezier bij ons te wonen. De reden is vooral dat ze 

zelf de regie heeft. Anja bepaalt zelf wat ze wil en wat ze niet wil. Anja 

vindt het fijn dat er naar haar geluisterd wordt en dat er ook echt 

rekening met haar gehouden wordt. Anja is blij met haar lichte kamer, 

welke ze geheel met eigen meubels heeft ingericht. Ze houdt van 

tuinieren. Ze is, bij goed weer, in de tuin te vinden met de gieter of een 

harkje om het onkruid weg te halen. Hier geniet ze van. Ook binnen in 

de algemene woonruimten verzorgt ze de planten. En als dat soms 

gepaard gaat met watersporen, is er altijd wel iemand die dat even achter haar opdweilt. Daarnaast 

geniet Anja van de pianoconcerten, van de wekelijkse dansles en van de gymuurtjes, het poppenspel, 

de gezelligheid met z’n allen en het natafelen met een andere bewoner waar ze een goed contact 

mee heeft. De zorg is volledig afgestemd op datgene wat Anja wil en nodig heeft. Vanwege de 

Parkinson waar Anja aan lijdt, kan dat de ene dag volledige hulp zijn en de volgende dag alleen 

begeleiding. Dit gaat dagelijks in overleg met Anja. Het vaste team en het plezier waarmee de 

medewerkers dagelijks aanwezig zijn geeft het plezierig wonen een extra boost. Het voelt vertrouwd. 

Anja vindt het fijn om alleen op haar kamer muziek te luisteren of te lezen. Dat kan allemaal, is geen 

enkel probleem. Maar is er behoefte aan contact, dan hoeft ze alleen maar de gang op te lopen. Anja 

voelt zich gezien. 

Regina geeft aan dat ze zich als familie van Anja in Woonzorg Palsma Zathe thuis voelt. Ze noemt de 

directe contacten, de korte lijntjes, de laagdrempeligheid en het altijd welkom zijn. Zelfs bij de 

maaltijden kan familie zonder problemen aanschuiven. De familieavond van vorig jaar over dementie 

wordt indrukwekkend en leerzaam genoemd. Regina geeft aan dat het voelt als een groot gezin.  

Uiteraard wordt er goede zorg gegeven door deskundige zorgverleners, maar juist de aandacht voor 

het welzijn maakt dat het als thuis voelt. Warm en comfortabel. De persoonlijke aandacht en het 

kennen van de bewoner zijn van grote meerwaarde aldus Regina. Ze geeft aan dat het haar opvalt 

dat er gevraagd wordt naar de wensen van de bewoner en/of de familie en dat daar ook echt wat 

mee gedaan wordt. Het zijn geen loze beloften. De inbreng vanuit bewoner of familie wordt in 

Woonzorg Palsma Zathe echt gewaardeerd.  

Ondanks het feit dat we vaak even met elkaar in gesprek zijn, komt er toch een aandachtspuntje naar 

boven. Anja wil graag af en toe vegetarisch eten. Dat moet kunnen; We gaan er mee aan de slag! 
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