
moeilijk te porren voor een baan in de wijk-
zorg. Dat is best gek, want je hebt optimale 
vrijheid en kunt het werk flexibel indelen. Bij 
Zorg Groep Beek heeft een team van twee 
mensen een vaste route en cliënten die be-
zocht worden. Het team regelt samen met 
de wijkverpleegkundige onderling hoe ze 
dat doen. Zo kunnen ze de zorg verdelen en 
is een baan in de thuiszorg ook ideaal voor 
parttimers of jongeren”, aldus  Hannelore.

Voor mensen met een beginnende vorm 
van dementie die thuis wonen en afhanke-
lijk zijn van de wijkzorg is het prettig dat ze 
geholpen worden door vaste medewerkers 
van Zorg Groep Beek. Hannelore: “Wij 
werken niet met gesplitste teams waar 
bijvoorbeeld een medewerker langs komt 
om medicijnen te verstrekken, en weer een 
ander voor wassen en aankleden. Bij Zorg 
Groep Beek is iedereen zodanig opgeleid 
dat we alles in één hand kunnen houden. 
Dat is veel prettiger voor onze cliënten.”

Behalve een thuiszorgorganisatie hebben 
Hannelore en man Michael ook de Elsre-
sidentie in Sittard en Margraten opgezet. 
Kleinschalig wonen voor mensen met de 
ziekte Alzheimer en andere vormen van de-
mentie. Ruim 9 jaar geleden werd gestart 
met de Elsresidentie in Sittard en bijna drie 
jaar geleden ging Elsresidentie Margraten 
van start. In de Elsresidentie is er 24-uurs 
zorg en begeleiding. De zorg wordt aange-
past aan de wensen en behoeften van de 
bewoners. De stijlvolle, ruime appartemen-
ten hebben een woonkamer, kitchenette, 
slaapkamer, eigen badkamer en kunnen 
door de bewoners zelf worden ingericht om 
de sfeer van thuis te behouden. In sommi-
ge appartementen is het ook mogelijk met 
de partner samen te wonen. 

“Steeds vaker verzorgen mensen hun 
dementerende partner, of familielid, het 
liefst zo lang mogelijk in hun eigen wo-
ning. Dat is begrijpelijk, maar niet altijd 
ideaal. Een kleinschalig woonhuis zoals de 
 Elsresidentie heeft ook voordelen waarbij  

Sinds 2005 is de thuiszorgorganisatie  
van Zorg Groep Beek actief in de gemeente 
Beek, Geleen, en Stein. Doordat de zorg 
tegenwoordig anders is georganiseerd en 
wat vroeger het ‘bejaardenhuis’ heette, is 
verdwenen, komen de medewerkers van 
Zorg Groep Beek steeds vaker bij mensen 
thuis die extra zorg nodig hebben omdat 
ze een vorm van dementie hebben. “Onze 
mensen hebben gelukkig een opleiding 
waardoor ze die extra taken prima kunnen 
doen. Werken in de wijk is dankbaar  
werk”, zegt Hannelore, directeur van  
Zorg Groep Beek.

Inmiddels werken bijna 90 mensen bij de 
zorgorganisatie, daaronder relatief veel 
oudere collega’s. Hannelore: “Jongeren zijn 
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er een groepsdynamiek is met continue 
zorg, aandacht en sociaal welzijn waar 
wij mensen zien opbloeien, beter en re-
gelmatiger zien eten en genieten van hun 
oude dag. Blijft iemand thuis wonen dan 
adviseren wij om op tijd te zoeken naar 
mogelijkheden buiten het eigen huis. Uit 
deze ervaringen is het idee ontstaan voor 
een kleinschalige woonomgeving. Het 
kleinschalig wonen met 24-uurs verzor-
ging spreekt veel mensen aan. Cliënten 
vinden het ook fijn om naadloos door te 
stromen vanuit Zorg Groep Beek naar de 
 Elsresidentie”, aldus Hannelore.

Hoewel er bij Zorg Groep Beek nog 
geen  tekort is aan personeel voorziet 
 Hannelore’s echtgenoot Michael Hamers 
wel problemen in de zorg in het alge-
meen binnen afzienbare tijd. “Door de 
vergrijzing, de toegenomen zorgbehoefte 
en het gebrek aan voldoende personeel 
ontkomen we er niet aan om personeel 
uit het buitenland te halen. Duitsland doet 
dat al op grote schaal, en ook wij zullen in 
ons land moeten zoeken naar buitenlands 
personeel. Zelf zette Michael de organi-
satie HiNurse op. “We werken samen met 
Portugal. Daar is een overschot aan hoog-
opgeleid personeel. Het voordeel is dat ze 
goed Engels spreken en snel inzetbaar zijn 
in ons land. Met de eerste zorgorganisaties 
hebben we inmiddels afspraken gemaakt 
om  Portugezen in te zetten. Als we dit niet 
doen, lopen we binnen een paar jaar tegen 
grote problemen aan.”

www.zorggroep-beek.nl

Meer mensen wonen langer in hun vertrouwde omgeving. Het gevolg is dat er ook steeds  
meer  mensen met dementie, die extra zorg nodig hebben thuis wonen, constateert Hannelore 

 Hamers-Roesink van Zorg Groep Beek.

HANNELORE HAMERS VAN ZORG GROEP BEEK: 
“TOENAME MENSEN MET   

DEMENTIE HEEFT OOK GEVOLGEN 
IN DE WIJKZORG” 

32 Voilà • SPECIAL     

ALZHEIMER

“Een baan in  
de thuiszorg  
is ideaal voor 
parttimers  
of jongeren”

“Bij Zorg Groep Beek is iedereen 
zodanig opgeleid dat we alles in één 
hand kunnen houden. Dat is veel 
prettiger voor onze cliënten”


