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Wij, bewoners van de Wendhorst, afdeling Doelbeek, en familie, willen onze ernstige zorgen 

uitspreken over de verschraling in aandacht en zorg voor de bewoners die ons inziens ernstige 

vormen begint aan te nemen. 

Wij vragen ons af of het welzijn van de bewoners nog wel op de eerste plaats staat. Wij vrezen van 

niet, gezien de bezuinigingen die sinds enige tijd worden doorgevoerd.  

Te weinig handen aan het bed, geen tijd meer voor een praatje, ervaren krachten die tegen hun zin 

worden overgeplaatst naar een andere afdeling. De bewoners door al deze maatregelen vaak in 

tranen.  

Het personeel gaat gebukt onder een steeds grotere werkdruk. Wij, familie van de bewoners, zien 

het personeel rennen en vliegen om het werk klaar te krijgen. Twee of drie man personeel voor 22 

bewoners kan naar onze mening niet. Op een afdeling zoals Doelbeek waar geen van de bewoners 

zelfstandig naar bed kan en veel bewoners door 2 verzorgers naar bed moeten worden geholpen is 

dit geen doen. Niet voor het personeel maar ook niet voor de bewoners.  

Als je als werknemer onder dergelijke voorwaarden je werk goed wilt doen, ga je er op den duur aan 

onderdoor. Wij voorzien dan ook een toenemend ziekteverzuim onder het personeel, we zien de 

signalen al een tijdje op Doelbeek. Dit kan toch niet uw bedoeling zijn, lijkt ons. 

Wij geven u enkele voorbeelden welke we zelf als familie hebben geconstateerd. 

Omdat er maar zo weinig personeel staat ingepland, de genoemde 2 à 3 voor 22 bewoners, moeten 

bewoners vaak lang wachten voordat ze naar bed kunnen/mogen. De situatie is nu dat de eerste 

bewoner al na het avondeten naar bed gaat – en dit eigenlijk liever niet wil - en de laatste bewoner 

rond 23.30 uur. Niet de eerst keus van bewoners, zoals u zelf ook wel zult begrijpen. Wat gebeurt er 

als een andere bewoner op dat moment dringend hulp nodig heeft ??? U mag ons het antwoord 

geven. 

Zo ontstaan er naar onze mening situaties die we met z’n allen niet moeten willen. 

Wij geven u nog een voorbeeld. 

Michelle, een meisje van 19 jaar, gastvrouw op Doelbeek, kreeg vorige week net voordat ze begon te 

werken, te horen dat ze niet meer ingepland zal worden als gastvrouw op Doelbeek. 

Tragisch, misschien vindt u dit een groot woord, maar wij niet. Veel bewoners in tranen door dit 

bericht. Michelle is immers de vrolijke noot die de bewoners aan het lachen maakt, een praatje 

maakt, de toastjes smeert en een advocaatje uitdeelt. Kortom, zij is het die voor gezelligheid zorgt en 

daarbij haar taken uitstekend doet. ’s Middags wordt al door de bewoners gevraagd of Michelle die 

avond wel komt. Michelle vertelt wat ze gaat doen: uitgaan, een vriendje, vakantie, naar school. 

Allemaal “leuke verhaaltjes” waar de bewoners naar uitkijken en van opleven.  

Na gesprekken met familieleden en personeel op andere afdelingen hebben wij de indruk dat de 

situatie die zich momenteel op Doelbeek voordoet niet op zich zelf staat. Maar dat hetzelfde geldt 

voor meerdere afdelingen op locatie Wendhorst. 



Wij vragen ons af wanneer voor u als bestuur de grens bereikt is. Wanneer er genoeg is bezuinigd. 

Wat het doel is dat u wilt bereiken. 

Wij doen dan ook een dringend beroep op u de situatie nog eens te bekijken. Niet alleen op papier 

maar ook door te luisteren naar het personeel, de bewoners en de familie. 

Wij als familie willen graag met u hierover in gesprek gaan, omdat veel bewoners niet communicatief 

genoeg zijn en wij onze familieleden het beste kennen. Ook zien en ondervinden wij hoe de situatie 

van de bewoners en de werkdruk voor het personeel is. 

Graag horen wij zo spoedig mogelijk van u, 

 

Namens bewoners en familie,  

 

Gerda Smit, contactpersoon. 

06-51816034 
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