Zorgpoes Dopey
Werkbeschrijving om zelf de knuffel te maken
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Voorwoord
Van een mooi idee naar een inspiratieboekje
WVO Zorg is een zorgorganisatie op Walcheren (Zeeland) met zorgcentra,
thuiszorg en een breed scala aan zorg- en welzijnsgerelateerde diensten.
Vier van onze verpleegverhuizen hebben het Internationale Planetree
Label toegekend gekregen. Dit Label is een erkenning voor het bieden van
mensgerichte zorg; zorg voor de bewoner en zijn naasten, maar ook voor
medewerkers. Deze erkenning is te danken aan de dagelijkse inzet van alle
medewerkers en vrijwilligers; mensen die met toewijding zorgen voor anderen
en persoonlijke aandacht hebben voor bewoners én collega’s.
Om dank uit te spreken voor deze inzet, vindt jaarlijks de uitreiking van de
WVO Zorg Award plaats. Dit is een interne Planetree-award voor een goed
voorbeeld van mensgerichte zorg. Het doel is tweeledig: mensen erkennen
voor hun inzet en het delen van mooie initiatieven. Werknemers uit de
gehele organisatie kunnen aan de Award-verkiezing meedoen. Medewerkers,
vrijwilligers en een (externe) jury kunnen vervolgens hun stem uitbrengen op
de ingezonden initiatieven.
In november 2017 werd de WVO Zorg Award gewonnen door Yvon Dumay,
een familielid van een bewoner van verpleeghuis Ter Reede Vondellaan.
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Yvon had voor haar schoonmoeder een ‘zorgpoes’ gemaakt. Evelien de Leng,
een van de verzorgenden van de woning, vond dit zo’n mooi Planetreeinitiatief en heeft de zorgpoes als initiatief ingezonden voor de Award.
De inzending was overduidelijk favoriet.

Yvon Dumay (links) en Evelien de Leng (rechts)

De regiegroep Planetree van WVO Zorg ging in overleg met Yvon om te kijken
hoe haar initiatief verder uitgerold kan worden binnen de organisatie.
Yvon bood aan om een werkbeschrijving te maken, ter inspiratie voor
medewerkers, vrijwilligers en geïnteresseerden.
Dit boekje is het resultaat en bevat naast de beschrijving het verhaal over het
ontstaan van zorgpoes Dopey, momenten waarbij de zorgpoes is ingezet en
reacties van betrokkenen. De foto’s uit dit boekje zijn gemaakt door bewoners
die actief lid zijn bij Fotoclub Zeeuws Goud in Ter Reede.
We hopen dat dit boekje bijdraagt en tot inspiratie mag zijn voor het bieden
van mensgerichte zorg aan ouderen.
Adrie Goudzwaard
Planetree-coördinator bij WVO Zorg
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Het idee
Yvon over het ontstaan van zorgpoes Dopey
Mijn schoonmoeder Maatje heeft een aantal jaren dementie. Het ziekteproces
verloopt traag; inmiddels herkent ze ons niet meer en leeft ze haar eigen
leven. Daarnaast is ze blind waardoor ze soms erg afwezig lijkt.
Toen mijn schoonmoeder haar 88e verjaardag zou gaan vieren, overlegden
wij met Nancy - een van de verzorgenden op de woning - wat een passend
cadeau zou kunnen zijn. Nancy
vertelde mij dat ze in Maatje haar
handen weleens een knuffeltje
legde, waardoor ze rustig werd.
Dat bracht mij op het idee om
voor haar een ‘zorgpoes’ te
maken die de naam Dopey
zou gaan krijgen. Ze reageerde
namelijk nog wél regelmatig
op de naam Dopey, onze eigen
kat. Die heeft ze in haar goede
dagen gekend en ze was erg
van hem gecharmeerd. Op haar
verjaardag legde ik de surrogaat
Dopey op haar schoot. Ze was
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er erg blij mee en ze neemt hem dagelijks op schoot. Inmiddels heb ik een
reserve zorgpoes voor haar gemaakt. De nabijheid van een poes, ook al is deze
niet echt, geeft mijn schoonmoeder rust. Rust is belangrijk omdat ze soms in
paniek kan raken en angstig kan zijn. Dat is naar. Angst en onrust komen helaas
vaker voor bij ouderen met dementie. De poes geeft haar afleiding. Hoewel we
niet weten wat haar gedachten zijn, lijkt ze de poes een plekje te gunnen bij
haar op schoot. Dat het helpt is duidelijk.
‘De zorgpoes is groot en zacht. Als je een poosje met hem op schoot zit
voelt hij heerlijk warm. Ik kan mij voorstellen dat de zorgpoes bewoners
een veilig gevoel geeft om bij zich te hebben. Zeker als je weinig ziet en
de wereld in en om je heen vervaagd is.
Het is mooi dat er nu verschillende poezen zijn, want verschillende
bewoners (die goed kunnen zien) hebben duidelijk de voorkeur voor de
rode dan wel de zwarte poes. Of de poes nu aanspreekt of niet, hij zorgt
ervoor dat wij als collega’s onderling in gesprek komen én blijven met
bewoners over hun wensen en behoeftes.
We waarderen het zeer dat Yvon zich hier zo enthousiast voor inzet.
Het is fijn om samen met familie te werken aan liefdevolle zorg voor
hun dierbaren, onze bewoners.’
Evelien de Leng

Evelien - een andere begeleider van mijn schoonmoeder - zag het effect van
de zorgpoes. Zij is een persoon die verder kijkt dan het directe resultaat en
ontdekte dat Maatje warme voeten krijgt als ze de zorgpoes op schoot heeft.
Ze wilde dit onderzoeken bij andere bewoners of zij hetzelfde effect krijgen.
En zo ging ik aan de slag met het maken van meer zorgpoezen.
Een Russische bewoonster was zo onder de indruk van de zorgpoes dat
ze tegen de knuffel direct een gesprek begon in haar moedertaal. De toon
maakte de indruk dat ze troostende woorden sprak tegen de zorgpoes.
Nog steeds vind ik het mooi om te zien hoe zij en andere bewoners van de
zorgpoezen genieten.
Yvon Dumay
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In de praktijk
Hoe de zorgpoes wordt ingezet
Persoonlijke aandacht hebben voor cliënten. Onze medewerkers zorgen
dagelijks ervoor dat onze bewoners hun vertrouwde leven kunnen blijven
voortzetten. Dat is waar wij ons voor inzetten.
Soms komen onze medewerkers in aanraking met bewoners die gedrag
vertonen dat moeilijk te begrijpen is. Om hiermee te leren omgaan, maakt
WVO Zorg gebruik van Video Interventie Ouderenzorg (VIO).
VIO is een methode om het contact tussen een medewerker en
een bewoner met dementie te verbeteren en te achterhalen wat de
behoeftes van de bewoner zijn. Dit wordt gedaan door het maken van
video-opnames van contactmomenten. De opnames worden vervolgens
geanalyseerd, waarbij met name wordt gekeken naar wat er goed gaat
in het contact en hoe dit nog beter kan.

Corry Geldof, VIO-begeleider bij WVO Zorg: ‘Vaak heeft een bewoner
behoefte aan nabijheid, geborgenheid en warmte; al kan dat voor ieder
individu anders zijn. We gebruiken VIO om een situatie te analyseren. Daarna
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zoeken we samen met de zorgmedewerkers hoe we de situatie kunnen
verbeteren en blijven we de interventies begeleiden.’

Voorbeelden uit de praktijk
Naar aanleiding van een VIO wordt soms besloten om een zorgpoes in te
zetten. Corry: ‘We kunnen niet ‘zomaar’ een zorgpoes inzetten, we zoeken de
begeleiding die het beste bij de bewoner past.’ Op de momenten waarbij de
zorgpoes is ingezet, kijkt Corry tevreden terug: ‘We hebben een zorgpoes -

inmiddels Minou genoemd - ingezet bij een Russische bewoonster. Mevrouw
kon in het verleden wel Nederlands praten, maar toen zij dementie kreeg
praatte ze steeds meer Russisch. Op een gegeven moment uitte zij zich alleen
nog maar in haar eigen moedertaal. Ze praatte hierbij steeds luider, zodat ze
zelfs buiten de woning was te horen. Met name in de nachten gaf dit veel
overlast voor medebewoners.’
Niemand van de medewerkers kon de moedertaal van mevrouw spreken of
begrijpen; de andere bewoners evenmin. Met non-verbale communicatie lukte
medewerkers het tot op een bepaalde hoogte om met haar te communiceren,
maar de inhoud van de boodschap kwam regelmatig niet over bij. Corry:
‘We hadden een vertaalapp op de tablet gezet, maar dit leverde niet veel op.
Het dialect dat mevrouw spreekt werd door de vertaalapp niet goed vertaald.
Dit gaf meer verwarring, dan dat het iets opleverde.’
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Corry en de medewerkers van de woning besloten om zorgpoes Minou in te
zetten. Ze legden Minou in de handen van de bewoonster. Corry: ‘In eerste
instantie ging zij erg hard in het Russisch praten tegen Minou. Ze streelde haar
zachte vacht en ging steeds zachter en liever tegen de zorgpoes praten.
Het zachte harige gevoel gaf mevrouw waarschijnlijk zoveel innerlijke rust, dat
ze ontspande. Ze vertelde op vriendelijke toon hele verhalen tegen Minou.’
Ook ‘s nachts werd zorgpoes Minou ingezet bij de Russische bewoonster,
eveneens met positief resultaat. Corry: ‘Het zachte gevoel van Minou gaf haar
een veilig gevoel. Vaak deden we dit in combinatie met een muziekkussen,
met daarop door onze muziektherapeut speciaal voor haar geselecteerde
muziek. Het harde praten in de nachten komt nu maar zelden voor.’
Zorgpoes Minou is ook ingezet bij een andere bewoonster, die ‘s nachts
regelmatig haar bed uit kwam, al kon ze dit niet zelfstandig. Omdat dit zorgde
voor onveilige situaties, werd Minou in combinatie met de muziekkussen
ingezet. Corry: ‘Sindsdien komt mevrouw ‘s nachts haar bed niet meer uit.’
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De beschrijving
Hoe maak je zelf een zorgpoes?
Een zorgpoes maken is eenvoudig. Wanneer je zorgt voor een goede basis,
kun je naar eigen idee en wens hem (of haar) verder aankleden en uitbreiden.

Benodigdheden
Voor de basis van een zorgpoes zijn de volgende materialen nodig:
• Een “Huggle me”-kussen (maat nekkussen, 40 cm lang en een doorsnee
van 20 cm). Te verkrijgen bij Topshelf of via internet.
• Een stukje nepbont (40 x 60 cm). Te verkrijgen bij een stoffenwinkel,
lapjesmarkt Utrecht of via internet.
• Een lapje leer (40 bij 60 cm). Te verkrijgen bij een stoffenwinkel,
lapjesmarkt Utrecht of via internet.
• Twee knopen voor de ogen (1 tot 2 cm met een spleet in het midden).
• Een stukje vilt (20 x 20 cm) voor de basis van de neus, ogen en mond.
• Een stuk dikker draad of rond elastiek (120 cm) voor de snorharen.
• Visdraad. Te verkrijgen bij de hengelsportzaak.
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Beschrijving
Stap 1: kop, achterzijde en staart
Het stukje leer is bedoeld voor de kop, de achterzijde en de staart. Die delen
ga je als eerste maken.
Knip uit het leer twee cirkels met een doorsnee van 21 centimeter. Zorg dat je
een smal stuk van 5 x 40 centimeter overhoud voor de staart.
Stap 2: snuit
Van het vilt knip je de delen van de snuit
(mond en neus) en twee stukjes voor de
ogen. Stik de stukjes vilt op het leer. Blijf
zeker drie centimeter van de rand van het
leer af. Naai de knoopogen op het vilt, let
erop dat de oogspleet recht staat, dit zijn de
pupillen van het poezenoog.
Stap 3: snorharen
Knip van het draad of het elastiek vijf gelijke stukken en maak daarvan de snor.
Je hebt een dikke stopnaald nodig waar het elastiek of het draad doorheen
kan. Een tornmesje is handig om de gaatjes voor te boren.
De snorharen worden verankerd door er steeds een knoopje in te leggen als
de draad door het leer gaat, zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het
leer. Je maakt dus per draad één snorhaar links en één snorhaar rechts van de
neus die vastzit door vier knoopjes. Maak al de snorharen aan de achterzijde
aan elkaar vast met een draadje.
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Stap 4: vacht
De volgende stap is het leer aan het bont stikken. Daarvoor is het belangrijk
om eerst het leer aan (de smalle zijde van) het bont te rijgen, zodat het goed
past. Vergeet niet de staart ook mee te rijgen!
Als bij het rijgen blijkt dat je te weinig bont hebt om de cirkel rond te maken,
dan rijg je opnieuw en maak je de omtrek van het rijgwerk wat kleiner.
Afhankelijk van de dikte van het bont heb je meer of minder ruimte voor het
leer en zal uiteindelijk het gezicht wat kleiner of groter zijn. In principe naai je
het leer en het bont aan elkaar op ongeveer een centimeter van de stofrand.
En je moet onder de buik natuurlijk een aantal centimeters overhouden om de
buiknaad te kunnen maken.

Stap 5: lichaam
Als de cirkels aan het bont zijn gestikt, draai je het geheel binnenstebuiten en
doe je het kussen in de vorm. Je zorgpoes ziet er dan al levensecht uit.
Het dichtnaaien van de buik kun je het beste doen met de hand met behulp
van visdraad. Dat werkt het prettigst en het is ook eenvoudig los te halen (voor
wanneer je de poes wilt wassen).
Steektechniek
Er is een steektechniek dat een mooi resultaat geeft:
• Je vouwt het randje bont van de buik naar binnen, zodat je al een open
naad krijgt van kop naar achterzijde.
• Vervolgens steek je de naald bij de kop in de (buitenzijde van de) vouw
van de ene stofhelft en haal je hem één centimeter verder weer uit de
vouw naar boven.
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•

Je brengt de naald recht over naar de tegenoverliggende stofhelft en
steekt daarin de vouw en haal hem opnieuw één centimeter verder
weer boven. Beide stofhelften zitten nu met één steek aan elkaar.
Trek de draad nog niet strak aan. Herhaal dit een aantal keer.
Vervolg druk je de rand van de stof naar binnen en trek je de draad stevig
aan. Dit blijf je herhalen totdat beide stofhelften volledig aan elkaar zitten.
Dan is de zorgpoes af en klaar voor gebruik. Op de onderstaande foto
zie je de steektechniek toegepast op een leren kussen.

Stap 6: staart
Je kunt de zorgpoes verder aankleden door bijvoorbeeld aan de staart een
stuk bont te naaien.
Als je het bont aan één zijde over de lengte van de staart vastnaait met de
naaimachine kun je de andere lange zijde (als je deze om de staart heen slaat)
vastzetten met lijm.
Vervolgens naai je met de hand vanaf de punt van de staart over de lengte
van de staart de beide stofzijdes goed vast aan elkaar, ook weer met de
steektechniek voor de buik (zie stap 5).
De staart is handig in het gebruik. Mocht de situatie zich voordoen dat
de zorgpoes van schoot kan vallen, dan kun je de staart een keer om de
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stoelleuning slaan om dat te voorkomen. Een andere optie is om eenvoudig
franjes aan de staart te knippen.

Aandachtspunten
Het is belangrijk dat de vorm van de zorgpoes goed is. Daarbij is het belangrijk
dat het bont niet te strak om het kussen zit. Het “Huggle me”-kussen is
namelijk erg flexibel en het vormt zich naar de plek waar het wordt neergelegd
of gebruikt. Als het bont los genoeg om het kussen zit, dan blijft het flexibel
genoeg om het comfort te behouden.
Let goed op dat je alles heel stevig maakt. Het belangrijkste is dat de zorgpoes
veilig in gebruik is.
De kussen is gevuld met ‘balletjes’ die statisch geladen zijn. Wanneer je de
kussen zou opmaken, vliegen de balletjes direct op je handen en blijven ze
plakken (net als met stukjes piepschuim). Gelukkig is het kussen niet eenvoudig
te openen, probeer het daarom dan ook niet.
Gebruik voor het stikwerk het dubbeldik naaigaren van het merk Gutermann.
Zet dat de oogknopen goed vast zitten. Naai ze met de hand zo vaak door
als de gaatjes toelaten met een dubbele draad. Werk alle draden af met
driedubbele knopen aan de achterzijde van de stof of het leer, zodat er in het
gebruik niets losgetrokken kan worden.

Reinigen
Doordat de zorgpoes met visdraad is dichtgemaakt, is het mogelijk om
het kussen eruit te halen om de poes te wassen. In de wasmachine op een
wolwasprogramma kan er niet zoveel mis gaan. Het leer zal er wel wat van te
lijden hebben. Hoe zeem- of suède-achtig het leer is, hoe makkelijker het een
wasbeurt kan doorstaan.
Het kussen kan in een waszak gewassen worden in de wasmachine op dertig
graden. Na het wassen kun je het kussen weer in de ‘vacht’ stoppen om
vervolgens de buik weer dicht te naaien.
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Contact
Meer weten over zorgpoes Dopey?
Wilt u meer informatie over de zorgpoes? Of hebt u vragen? Neem dan gerust
contact op met Adrie Goudzwaard (Planetree-coördinator).
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0118 - 448 448 of stuur een e-mail naar
planetree@wvozorg.nl.
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versie 01 | maart 2018

Bezoekadres:
Vredehoflaan 370
4382 CJ Vlissingen

Postadres:
Postbus 360		
4380 AJ Vlissingen

T 0118 - 448 448
F 0118 - 411 721

info@wvozorg.nl
www.wvozorg.nl

Samen voelt beter

Verbonden blijven met de
mensen die je dierbaar
zijn en de wereld om je
heen. Dat is waar onze
zorg voor staat.

