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WAT DOET HET BEN 

SAJETCENTRUM? 

Een academische werkplaats voor de langdurige zorg in 

Amsterdam  

Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van 

mensen die op een vorm van langdurige zorg zijn 

aangewezen 

Door samenwerking tussen praktijk, onderzoek en 

opleidingen 
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WIE WERKEN ER SAMEN? 
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WWW.BENSAJETCENTRUM.NL  

http://www.bensajetcentrum.nl/


WAAROM? 

Diverse vraagstukken op raakvlak onderzoek, praktijk, opleidingen: 

1 Hoe moet de eerstelijnszorg voor ouderen in kwetsbare 

situaties er uit zien in Amsterdam? Welke rol heeft de 

wijkverpleegkundige hierin? Hoe krijgen de nieuwe taken van 

de wijkverpleegkundige een plek in HBO-V opleidingen?  

2 Hoe implementeren we bevindingen uit het onderzoek over de 

Transmurale Zorgbrug? Hoe werken wijkverpleegkundigen, 

medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en 

huisartsen hierin samen? 
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“Toen mijn vrouw ziek was kwamen er 
veel mensen over de vloer, familie, 

vrienden, de huisarts, thuiszorg, maar 
nu zij is overleden zie ik niemand 
meer. Ik wil mezelf niet eenzaam 

noemen, dat ben ik niet, maar ik voel 
me wel geïsoleerd. Ik moet overal zelf 

naar toe, niemand komt naar mij.” 

 

“Door mijn bloedverdunners, ik ben 83, 
mag ik niet vallen. En dat maakt je dan 
onzeker van ik mag niet vallen. Dat vind 

ik een fout van de dokter. Ik had daar 
eigenlijk nooit bij stil gestaan totdat mijn 
huisarts en cardioloog het zeiden: u moet 

oppassen met vallen.”  

“Niemand neemt eens de moeite als je ik het 
ziekenhuis hebt gelegen en je komt thuis en dan 

even vraagt van; goh, hoe gaat het met u? En 
wil het lukken met de medicijnen, want wat is 

dat een gedoe zeg. Ze hoeven niet alle dagen te 
bellen, alleen dat moment, want ze weten heel 
goed dat ik thuisgekomen ben. Ze komen ook 
bijna niet meer op huisbezoek. Ik ben niet in 

staat om direct naar de huisarts toe te vliegen. 
Want dat doe ik niet, als ze gewoon maar even 
belangstelling erbij  hebben, van hoe gaat het.” 

 
“Mijn kinderen zie ik niet vaak, er 

zitten er drie in het buitenland, 
twee in Aberdeen en een in Quatar, 
in het midden Oosten. En die oudste 

woont in Haarlem en dan heb ik 
nog een zoon met het syndroom 

van down, die zit in Zeewijk.” 

“Ik hoop dat ik weer wat meer zin krijg 
in dingen. Om te doen ook. Want ik 

erger me wel eens aan mezelf,  dat  ik 
denk verdomme mens, doe toch eens 

een beetje wat! Dan denk ik he 
verdorie weer een dag naar de 

knoppen. Waar ik niks gedaan heb.” 

 

“Dagelijks neem ik een handjevol van die pillen, 
het zal wel ergens goed voor zijn. Nouja dat 
weet ik natuurlijk wel, het is vooral voor m’n 

hart en hoge bloeddruk en ik heb ook nog iets 
gekregen toen m’n vrouw net was overleden, 

toen voelde ik me zo naar, nog wel hoor, maar 
toen gaf de huisarts dus iets voor het slapen, dus 

dat neem ik nu als ik niet kan slapen, wat 
eigenlijk nu wel weer dagelijks is na die         

ziekenhuisopname.”  

 

“Drie weken geleden lag ik in het ziekenhuis. Ik heb een onregelmatige hartslag, toen dachten ze dat ik de pijp 
uitging. Volgens mijn is het een black-out geweest, ik ken mijn eigen er niks van herinneren. Een kleine operatie 

hebben ze gedaan volgens mij, dat weet ik nog wel, dat ik aan die arts vroeg of ik dood zou gaan. Nee, zei ze, ik zal 
je tabletjes geven, dan blijf je wel leven. En ze praatte tegen me, ik zei niks terug.” 

 

Casus dhr Jansen 



BESPREEK IN DUO’S UIT EIGEN ‘SETTING’: 

Praktijk 

• Welke kennis zou je uit onderzoek willen weten om de beste zorg te 
kunnen bieden? 

 

Onderzoek 

• Wat wil je onderzoeken om de praktijk voor dhr Jansen te 
verbeteren? 

 

Onderwijs 

• Wat wil van je vanuit deze casus meegeven aan studenten? 
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ZOEK IEMAND UIT ANDERE SETTING: 

 

• Bedenk zoveel mogelijk ideeën hoe vanuit samenwerking tussen 
twee verschillende settingen de zorg voor dhr Jansen kan worden 
verbeterd. 

• Schrijf elk idee op een Post It en plak op de muur  

 

8 



CENTRALE TERUGKOPPELING 
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