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Nieuwsbrief 
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg 

LEZING OVER TUINONDERHOUD 
Oscar Olsson verzorgt  op 13 juli een lezing over tuinon-
derhoud in Soest. Heeft u belangstelling, u bent van 
harte welkom tussen 11-12 uur. Locatie: Molenstraat 
8A te Soest. De koffie staat klaar, deelname is gratis. 

KING ARTHUR GROEP SUPPORTCENTER (tot 30 juli 2017) 
Ampérestraat 10, 1221 GJ  Hilversum 
035-2050950 info@kingarthurgroep.nl www.kingarthurgroep.nl 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN RIDDERSPOOR 
Het Namaste Familieprogramma onder de loep genomen in Ridderspoor 
Sinds 1 mei neemt Ridderspoor deel aan het wetenschappelijk onderzoek “implementatie en 
evaluatie van het Namaste Familieprogramma” van het VU-medisch centrum. 
 
Het Namaste Care Familieprogramma is een Amerikaans zorgprogramma voor bewoners van 
verpleeghuizen, die zich in een vergevorderd stadium van het dementieproces bevinden. Het 
betreft eenvoudige en persoonsgerichte zorg toegespitst op comfort en kwaliteitsverbetering.  
Door op een alternatieve wijze contact te maken (aanraken of samen iets doen) wordt de bewo-
ner uit zijn isolement gehaald en de relatie met familie (en verzorging) opnieuw ervaren. 
 
Doel van het onderzoek is om te kijken in hoeverre dit programma de bewoners en hun relaties 
positief beïnvloed en of het een kostenbesparend effect heeft. Voor dit onderzoek zijn 16 ver-
pleeghuizen geselecteerd. Bij één deel, de interventiegroepen, wordt het Namaste Care Familie-
programma ingevoerd, terwijl het andere deel, de controlegroepen, de gebruikelijke zorg blijft 
leveren. 
 
Om dit onderzoek in Ridderspoor te kunnen uitvoeren hebben al een aantal activiteiten plaatsge-
vonden, zoals het geven van een introductie, een Namaste-training, het voorlichten van de fami-
lies via een kennisbijeenkomst, een nulmeting onder de deelnemende bewoners en het samen-
stellen van een kerngroep belast met het begeleiden van de invoering van het programma. 
De kerngroep, een formatie bestaande uit Margriet M. (coördinatrice), Mylene, Tatien, Monique 
en Lia, heeft zich reeds ingespannen om spullen te verzamelen, geschikte ruimtes te selecteren 
en mensen te enthousiasmeren om zich vrijwillig in te zetten. De geselecteerde groep bewoners 
is voortgekomen uit de families die zich hebben ingeschreven om aan dit project deel te nemen.  
Deze groep bewoners krijgt dagelijks een passieve of actieve activiteit aangeboden. Door middel 
van het invullen van vragenlijsten (elke dag) wordt de tijdsduur van deelname aan de activiteit en 
het effect van de activiteit, bijgehouden.  
 
Vanaf mei zullen op drie dagen van de week Namaste-activiteiten plaatsvinden, te weten hand-
massage op de woensdag, muziek op de donderdag (live in de oneven weken) en biodanza op 
vrijdag. Ook voor de andere dagen zijn in de maand mei, Namaste-activiteiten georganiseerd.  
 
Het onderzoeksproject zal een jaar in beslag nemen. 

VRIJWILLIGERS  GEVRAAGD 
Chauffeurs, gastvrouwen, levenswerken 
schrijvers, assistent activiteitenbegelei-
ders in Amersfoort, Hilversum, Utrecht, 
De Bilt, Soest en Soesterberg? 
 

Wilt u ook deel uit maken  
van deze dynamische organisatie? 
Informeer naar de mogelijkheden  

bij Marjolijn Slingerland.  
 

E-mail hr@kingarthurgroep.nl   
Telefoon 035-2050878 

LEZING “ONTSTAAN EN GEBRUIK VAN DE SOESTER ENG” 
Op woensdagmorgen, 28 april om 11 uur   

luisterden zo’n 15 mensen naar een lezing van 

Pieter Augustinus met bovenstaande titel, in 

het ontmoetingscentrum King Arthur Groep 

Soest.  

Een eng is een term voor een gebied met    

opgehoogde akkers en die akkers zijn hier in 

Soest al vanaf de middeleeuwen in gebruik.  

Ze liggen op een heuvel, die een geïsoleerd 

restant is van de Utrechtse Heuvelrug. Dat is een stuwwal die in de voorlaatste ijstijd (de Saaletijd) 

door landijs uit Scandinavië in onze omgeving is opgestuwd. Oorspronkelijk was de heuvel daar-

van een onderdeel, maar in een latere opstuwingsfase is het landijs hier lokaal over zijn eigen 

stuwwal heen gegaan. Daarbij zijn er tientallen meters zand en grind afgeschaafd, waardoor de 

heuvel relatief laag en vlak werd. De boeren die zich hier in de middeleeuwen vestigden vonden 

de heuvel daarom heel geschikt voor akkerland. Tijdens het verhaal zijn allerlei details aan de orde 

gekomen, die het landschap gemaakt hebben tot wat het nu is. 

In de vorige eeuw is het noordelijk deel van de Soester Eng grotendeels bebouwd geraakt. Daar 
zijn nog maar een paar stukken open land overgebleven. In het zuidelijk deel resteert daarente-
gen nog circa 60 ha akkerland, geheel omsloten door de bebouwde kom. Interessant is dat die 
plaats al zo’n 1000 jaar gewassen worden verbouwd en dat het landschap nog de sfeer ademt van 
weleer. Dat maakt het zuidelijk deel van de Soester Eng tot een belangrijk cultuurhistorisch monu-
ment. De gemeente heeft er in 1992 de status van ‘Beschermd Dorpsgezicht’ aan toegekend, 
maar daarmee blijkt de grote waarde van het gebied toch niet te zijn veiliggesteld. De Stichting 
Vrienden Soester Eng maakt zich sterk om de omvang en de vele kwaliteiten van de Soester Eng 
op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Meer over ons werk is te vinden op onze web-
site: www.SoesterEng.nl. 
 
Als er mensen zijn die het werk van de Stichting Vrienden Soester Eng willen steunen dan kan dat 
door donateur te worden. Dat kan al vanaf € 15,00 per jaar. [Opgeven bij de secretaris, Tanneke 
Voorintholt, per telefoon: 06-644236015, of per e-mail: tanneke.voorintholt@xmsnet.nl. Bankre-
kening van de Stichting: NL14INGB0005339618]. 

 
Na een lunch met pannenkoeken is nog een wandeling over 

de Eng gemaakt om met eigen ogen van het akkerbouwland-

schap en de vele uitzichten te genieten. In deze tijd van het 

jaar zorgen de akkers voor veel afwisseling. Sommige zijn net 

geploegd, andere zijn pas ingezaaid en laten soms al een groe-

ne waas zien van het toekomstig gewas, en op weer andere 

akkers staat het gewas al herkenbaar boven de grond. Aange-

vuld met uitbundig bloeiende planten langs de paden en 

prachtige wolkenluchten er boven is het een wandeling vol 

indrukken geworden, die geheel aan de verwachtingen heeft 

voldaan.  

Hopelijk zullen we nog lang van dit mooie landschap kunnen 

genieten.  

ZORGKAART NEDERLAND - GROOTSTE ERVARINGSSITE 
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar  
mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen 
kiezen voor een zorgverlener die het beste past. https://www.zorgkaartnederland.nl  
 
Wil u uw ervaringen delen en een beoordeling schrijven? Raadpleeg de zorgkaart klik hier  

LEREND NETWERK KWALITEITSKADER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Kwaliteitskader is wettelijke norm voor organisaties, toezichthouders en zorgkantoren. 
 
Vereisten 

• Voor het kwaliteitskader moeten zorginstellingen onder andere een lerend netwerk gaan      
vormen met minimaal 2 andere zorgaanbieders. 

• Tijd en ruimte voor alle zorgverleners/begeleiders om mee te lopen bij collega organisa-
ties uit het lerende netwerk 

 
King Arthur Groep vormt samen met De Zorgspecialist, Reigershoeve en Warm Thuis een lerend 
netwerk. Op 25 april jl. werden de afspraken geformaliseerd en de eerste stappen gezet. 
 
Uitwerking 
Er zijn 4 werkbezoeken gepland, waarbij meegelopen en meegekeken kan worden bij collega’s in 
het netwerk. 

JAARAGENDA 
Centrumbijeenkomsten OC’s 
14:00-16:00 uur 
22 en 23 september 2017 
 
Mantelzorgbijeenkomsten regio 
Utrecht 
19:30-21:30 uur 
3 oktober 2017 (OC Amersfoort) 
10 oktober 2017 ( OC Soest) 
 
Mantelzorgavonden regio Gooi- en 
Vechtstreek 
19:30-21:30 uur 
17 oktober 2017 
 
Huisbijeenkomst Ridderspoor 
19:00-21:00 uur 
13 september 2017 
 

THEMA DAGEN 2017  
In de activiteitenprogramma’s zal  
aandacht zijn voor: 
21 september Wereld Alzheimer dag 
22+23 september Burendag 
5 november Herdenkingsbijeen-
komst 
10 november Dag van de mantelzor-
ger 
5 december Sinterklaas 
7 december Dag van de vrijwilliger 
23 december Kerstviering Ridder-
spoor 
26 december Kerstbrunch OC’s. 

Vragen of opmerkingen? Of als u wilt dat wij uw e-mail adres verwijderen van 
de mailinglijst: klikt u hier 

VEILIG ELEKTRONISCH COMMUNICE-
REN 
Met ZorgMail worden berichten elektronisch uitgewis-
seld over veilige verbindingen. King Arthur Groep is 
sinds kort aangesloten op ZorgMail.  
 

HANDMASSEUR IN DE ZORG  
De afgelopen maanden volgde 10 vrijwilligers  de 

opleiding “Handmasseur in de Zorg” op Ridder-

spoor.  

 

Aanstaande dinsdag 4 juli is het feest, want dan 

is de certificaat uitreiking op Ridderspoor van 

10.00 tot 12.00 uur en dit wordt gevierd met een 

heerlijke taart voor alle aanwezigen. 

 

De vrijwilligers werken op verschillende locaties van de King Arthur Groep en zullen wekelijks de 

deelnemers of bewoners voorzien van deze ontspannende activiteit. 

 

De cursus werd gegeven door trainster Daisy Hatusupy: “Wij willen het team heel veel plezier 

wensen met deze liefdevolle activiteit! Dat maar veel mensen mogen genieten van jullie warmte, 

liefde en aandacht. En vergeet niet je eigen hart te vullen met dankbaarheid.                                   

We zijn rijk met jullie!” 

GOED GEVOED OUDER WORDEN 
Bent u of is uw cliënt onbedoeld afgevallen? Had u afgelopen maand een verminderde eetlust? 
Of heeft u onlangs drinkvoeding of sondevoeding gebruikt? 
  
Ondervoeding bij ouderen is een snelgroeiend probleem. In verzorgingshuizen blijft 15-20% van 
de bewoners ondervoed te zijn. Bij ouderen met thuiszorg blijkt dit percentage zelfs 30-40% te 
zijn. Ondervoeding kan komen door o.a. een verminderde eetlust, slikklachten, ziekte, vermoeid-
heid, misselijkheid, eenzaamheid of door ‘gewoonweg’ vergeten te eten en te drinken. Als ge-
volg van een verminderde voedingsinname vermindert de weerstand, daalt de spiermassa, ver-
mindert d hart– en longcapaciteit, gaat bewegen minder soepel, heeft u een grotere kans op 
vallen, vertraagt de wondgenezing en duurt het herstel van ziekte langer. Hoe eerder de signalen 
worden opgepakt, des te sneller kan er worden ingegrepen om ondervoeding te voorkomen.  
 
Dinsdag 18 april gaf diëtist Eline Posthumus, van diëtistepraktijk Dieetstudio 13, voorlichting in 
Ridderspoor ‘goed gevoed ouder worden’ met het thema: ‘ondervoeding bij kwetsbare ou-
deren’. Aan de orde kwam: wat is ondervoeding, wanneer bent u of is uw patiënt ondervoed en 
Eline gaf praktische tips om ondervoeding te herkennen, te voorkomen en te behandelen. 
 
Voor meer informatie over (onder) voeding kunt u contact opnemen met Eline Posthumus. 
Telefoonnummer: 06-29581878. 
Mail: info@dieetstudio13.nl  
Website: www.dieetstudio13.nl 

NIEUWE OPDRACHTEN 
Groepsbegeleiders activiteitencentra 
Wij zijn op zoek naar mensen met organisatie- en coördinatietalent die  
ouderenzorg een warm hart toedragen en de uitdaging van het begeleiden 
van een groep aan willen gaan. 
Als begeleider bedenk je de activiteiten en stuur je het dag team aan. Enige 
flexibiliteit wordt daarbij van je verwacht. Ester Kraak (begeleider in Amers-
foort): “Een dag in het ontmoetingscentrum is één groot feest. De teams 
kennen hun verantwoordelijkheid en hebben maar één doel: de deelne-
mers een fijne dag te bezorgen. Er wordt dan ook veel gelachen.“ 

 
 
 

Individuele begeleiders 
Niet iedereen is een groepsmens en sommige mensen hebben 
meer behoefte aan persoonlijke aandacht en betrokkenheid. In 
alle regio’s zijn wij op zoek naar individuele begeleiders thuis.  
 
Interesse in één of meer van deze opdrachten?  
Mail of bel Marjolijn Slingerland 035-2050878 of 
hr@kingarthurgroep.nl 
 
 
 
 
Tekeningen: Tineke Bosselaar 

KLEINE JAMPOTJES GEVRAAGD  
In Hilversum maken we samen met de Moestuin van 
Jagtlust 300 potten jam voor de nieuwe inwoners van 
Hilversum. De potjes worden uitgedeeld bij de inwo-
nersbijeenkomst die de gemeente organiseert in no-
vember.  
 
Heeft u nog kleine jampotjes, van maxi-
maal 250 gram? Dan kunt u deze afleve-
ren op Koninginneweg 83 in Hilversum  of 
bel 06-37009707 of mail naar:  
ochilversum@kingarthurgroep.nl  

ZORGBEMIDDELING EN  
ADMINISTRATIE KING ARTHUR GROEP 
VERHUIST NAAR AMERSFOORT 
 
Met ingang van 1 augustus 2017 zal de zorg-
administratie en zorgbemiddeling gevestigd zijn op de: 
 

Astronaut 26c, 3824 MJ  Amersfoort 
035-2050950 

 
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd. 

 
 

ZOMERWIJKFEEST AMERSFOORT SCHOTHORST/ZIELHORST 
Op 5 juli is er het zomerwijkfeest op en rond het Spinetpad 2. Het ontmoetingscentrum Amers-
foort houdt open dag en zal daar met een promotie kraampje staan. Woonachtig in de wijk? U 
bent van harte welkom om deel te nemen en kennis met ons te komen maken. 

Unieke cursussen vanaf oktober in Loosdrecht! 
Samen met de King Arthur Groep (KAG) bieden we door het 
jaar heen  een aantal cursussen uit het aanbod aan voor 
mensen met lichte geheugenproblemen en beginnende 
dementie.  
 
De cursussen die gegeven gaan worden zijn, 10 lessen lek-
ker bewegen met elementen uit de Tai Chai, workshop 
kerststukjes maken, 10 lessen ontspan en kom in balans 
met Zhineng Qigong, workshop schilderen uit je hart met 
passie, liefde, geniet en muziek als inspiratie.  
 
Deze kortere lessen kenmerken zich door kleinere groepjes, een rustiger tempo en meer            
individuele aandacht. De ochtenden beginnen om 10.30 uur met koffie/thee, daarna van 11.00 tot 
12.30 uur en aansluitend een (warme) lunch met elkaar. Om half 2 is de ochtend afgelopen. 
Tijdens deze ochtenden is  ook een vaste begeleider van King Arthur Groep aanwezig.   
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Team Wijdemeren, Claudia Perin telefoon 06-51214999 of 
per e-mail:  teamwijdemeren@kingarthurgroep.nl  

ZZINDERENDE ZZOMERDAG IN RIDDERSPOOR 
Op 11 juni was het feest op Ridderspoor!  
Er werd een middag voor alle cliënten van de King Arthur 
Groep en hun familie, kennissen en mantelzorgers  
georganiseerd door ZzinN en Ridderspoor. 
De zonnige dag werd pas echt stralend toen alle bezoekers 
van het festijn getrakteerd werden op zinnenprikkelende 
activiteiten zoals live muziek in de tuin, een professionele 
fotostudio waar je al dan niet verkleed op de foto kon met  
al je dierbaren, heerlijke hapjes, contactclowns die voor  
veel (glim)lachen zorgden, handmassage én je kon ook nog 
mooie prijzen winnen met het rad van fortuin.  
Stichting ZzinN kreeg aan het eind van de middag een  
cheque overhandigd van 1000,- geschonken door de  
Rabobank en kreeg ook nog de opbrengst van het rad van 
fortuin. Met dit bedrag kan ZzinN een professionele camera 
aanschaffen. 
 
ZzinN wil het contact tussen mensen met dementie of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en 

hun familie en ‘oude’ netwerk verbeteren. Dit wordt gedaan door het prikkelen van de zintuigen 

met geuren, beelden, geluiden, bewegingen en materialen. Zo worden de hersenfuncties gesti-

muleerd die verloren leken en wordt het communiceren weer meer mogelijk gemaakt.  

MOMENT VOOR EEN COMPLIMENT 
Op zaterdag 17 juni jl. werden de vrijwilligers 
door Jarcine en Anita in het zonnetje gezet en 
bedankt voor hun inzet, positiviteit en inbreng 
van ideeën. En was voor iedereen in een      
gedicht of verhaal een moment voor een     
compliment. 
 
Vrijwilligers bedankt voor weer een prachtig 
jaar.  
 
De begeleiders maakte van de gelegenheid     
gebruik om hun persoonlijk ode te brengen 
aan de harde werkers vanuit de speciaal daar-
voor opgestelde poppenkast.  

Mylene en Andre spraken de 
vrijwilligers van Ridderspoor 
toe met een goed voorbereide 
speech. 

HELP MEE 2BIKE4ALZHEIMER TOT EEN SUCCES TE MAKEN 

Op 23 en 24 september organiseert Alzheimer Nederland een  unieke estafette fietstocht 

Samen zitten we 24 uur in het zadel en fietsen we in het weekend van 23 en 24  
september vijf etappes van 80 kilometer rondom Amersfoort. De tocht wordt in teamverband ge-
fietst waardoor dit event ideaal is om samen met familie, vrienden, of collega’s aan mee te doen!   
Met 2bike4alzheimer vragen we aandacht voor dementie. Veel deelnemers zijn persoonlijk betrok-
ken bij de ziekte. Een partner of ouder met dementie. Ervaring met de gevolgen van dementie 
vanuit het (vrijwilligers)werk.  
Wij stellen geen voorwaarden, alle fietsen en deelnemers zijn welkom in ons team, wij zoeken 
minimaal 4 mede-fietsers. 
De elektrische bakfiets en duofiets uit Soest kunnen ook ingezet (als dat van de organisatie mag). 
 
Sponsoring 
Zit meefietsen er niet in, maar wil je ons wel steunen met een financiële bijdrage, dan kan dat  
natuurlijk ook.  
Meer weten over dit evenement? www.2bike4alzheimer.nl 
 
Als jij meefietst, dan zijn wij ook van de partij! Jarcine en Anita 
Schrijf je in 

Love & Peace deken 
Tijdens een Hippie-toernooi afgelopen weekend 
bij de Hilversumse Hockeyvereniging sierde deze 
Love & Peace deken een 5x5 meter groot bed. Dit 
kunstwerk is met veel enthousiasme, plezier en 
geconcentreerd werken door deelnemers aan het 
OC Hilversum, de Werkplaats op het Grafisch Ate-
lier en kinderen van De Sterrenschool ontworpen 
en in mekaar gezet. Een prachtige, inspirerende 
coproductie die voor herhaling vatbaar is.  

Curcus Rondom Dementie najaar 2017 
Data: 
3 oktober:        Wat is dementie? (Geriater) 
10 oktober:   Hoe ga ik om met iemand met dementie? (Psycholoog) 
17 oktober:      Welke gedragsveranderingen kunnen er plaats vinden? Psycholoog) 
31 oktober:      Wie kan helpen? (Casemanager dementie)      
7 november:  Respijtzorg (Consulent Dagbehandeling & Sociaal Werker Vrijwillige Thuishulp) 
14 november:  Hoe bereid ik me voor op opname? (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) 
12 december:   Terugkombijeenkomst (Dagvoorzitter van deze cursus) 
 

Voor: Mantelzorgers die te maken hebben met beginnende dementie. 
 

Tijd: 19.30-21.30 uur, uitgezonderd 3 oktober van 13.30-15.30 uur 
 

Locatie: Wijkcentrum Malbak, Wetering 28 , postcode 1261 NH Blaricum 
 

Informatie en/of aanmelden: 
Marianne Verstijnen Sociaal Werker Versa Welzijn en voorzitter van de cursus 
 

Contactgegevens: 
mverstijnen@versawelzijn.nl 
06-50632925 (1 tot en met 26 augustus aanmelden per mail, vanwege vakantie). 

Demenz, een eerbetoon aan dementie m.m.v. Prof. Dr. Erik Scherder 
en Angela Groothuizen 

 

 

 

  

                                             

   

            

 

            “Voor professionals in de wereld van dementie”, 

 Heel graag nodig ik u uit voor het, deels wetenschappelijke, benefietconcert op 

zondagmiddag 24 september om 14.30 uur 

Studio 1 van het Muziekcentrum Van de Omroep (MCO) in Hilversum 

  

Met het muzikale project Demenz, een compositie van Vincent Cox, naar een idee van neuropsy-

choloog Dr. Tim Leufkens, vraagt de slagwerkgroep van Harmonie St. Michaël van Thorn, onder 

leiding van Frank Marx, op een bijzondere wijze aandacht voor deze aangrijpende ziekte. De ach-

teruitgang in geheugen, cognitie, functioneren en het verlies van persoonlijkheid vormen de rode 

draad, maar vanzelfsprekend zijn ook tussentijdse ‘oplevingen’ zeer herkenbaar. Passages uit 

literaire werken van Nietzsche en Goethe zijn in de compositie verwerkt. Dr. Tim Leufkens en 

Prof. Dr. Erik Scherder zullen op zeer inspirerende wetenschappelijke wijze de compositie De-

menz introduceren. 

  

Na de pauze zal voor u plaatsnemen het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmo-

nie met een muzikaal en interactief programma onder leiding van Vincent van den Bijlaard, weer 

samen met Prof. Dr. Erik Scherder. De positieve effecten van muziek op het brein gaat Scherder u, 

op zijn eigen inspirerende wijze, laten horen, zien en voelen. 

Ook Angela Groothuizen zal het podium betreden. Zij komt zingen over dementie en wordt bege-

leid door het Groot Harmonieorkest en door Nico Brandsen. 

  

Een deel van de opbrengst van het benefietconcert gaat naar de Stichting Music and Memory. Zij 

maken iPods-projecten mogelijk in zorginstellingen. Het luisteren naar persoonlijke, favoriete 

muziek haalt een patiënt uit een isolement met een bewezen gunstig effect op communicatie en 

contact met de (behandel)omgeving. 

 

U, als professional in de wereld van dementie, mag dit concert niet missen. Wilt u daarom deze 

mail zoveel mogelijk verspreiden binnen uw organisatie, eventueel verschillende locaties, uw net-

werk en aan iedereen die betrokken is bij en belangstelling heeft voor de ziekte dementie? 

Demenz is zowel een muzikaal als wetenschappelijk bijzonder project.  

Via de website van het MCO kunt u kaarten bestellen om dit muzikale project bij te wonen. 

Voor aanvullende informatie bezoekt u www.verklanking.nl 
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