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Het Nederlandse zorgsysteem staat voor grote uitda-
gingen. De Essenburgh en het Jan van Es Instituut, een 
kenniscentrum voor geïntegreerde eerstelijnszorg, bun-
delen hun krachten. Een interview met Ans Withaar:  
“We hebben de zorg zeker wat te bieden!”

Hoe staat het met het Nederlandse zorgsysteem? Ans: 
“In de vorige eeuw heeft de gezondheidszorg grote sprongen 
gemaakt en veel bereikt. We waren gericht op de ziektespeci-
fieke aandoeningen en zo ontstond de specialistische genees-
kunde, met een daarmee samenhangende kijk en protocollen”. 
Daarmee is veel bereikt en behoren we tot één van de 
gezondste landen in de wereld! Ans: “Jawel, maar onder-
tussen is de aard van ziektes veranderd en wordt meer ‘leefstijl 
georiënteerd’. Welvaartsziektes, zoals diabetes, hartfalen en 
sociaal psychologische aandoeningen komen op. Het begint te 

wringen dat we zo gefragmenteerd bezig zijn. Bovendien lopen 
de kosten uit de hand. We hebben daar geen antwoord op.”

GEDOE
Ans geeft een voorbeeld om dit duidelijk te maken. 
“Marga, een vrouw van 81 is volstrekt zelfstandig en doet al-
les nog zelf. Maar dan, vrij plotseling, krijgt ze last van haar 
heup. Dan begint het…..!” Marga gaat naar de huisarts. 
Die vertrouwt het niet helemaal en stuurt haar toch 
maar door naar het ziekenhuis in Amersfoort. Daar be-
gint het onderzoek opnieuw. Er vindt afstemming plaats 
met specialisten. Die concluderen dat ze toch naar de 
Maartenskliniek in Nijmegen moet. “Dat betekent voor 
Marga veel gedoe. Reizen, ze moet dat helemaal zelf doen: het 
is voor een ouder iemand lastig”. In Nijmegen komt Marga 
opnieuw in de molen terecht. vervolg op pagina 2

OP VLEUGELS DE KERST IN

Ik geef het toe: Ik ben van 
de positieve psychologie. 
Tijdens een training over  
‘zware kost’, is het als 
trainer de uitdaging om met 
voorbeelden en verhalen,  
een positieve draai te geven.  
Het werk geeft me vleugels 
wanneer ik merk dat die  
energie dubbel en dwars  
terugkomt van de deel-

nemers. Vorige week gebeurde dat tijdens een twee- 
daagse collegiale opvang voor de Brandweer. 
Procedureel was nog niets geregeld in de organisatie. 
Maar wat een energie ontstond er om daar toch alvast 

wat aan te doen! Men 
ging meteen aan de 
slag met agenda’s: 
er werden taken 
verdeeld, een rooster 
werd gemaakt. Veel 
wordt ‘moeiteloos’ 
mogelijk als mensen 
enthousiast worden!

En dat doet mij dan weer zo veel goed. Een ‘flow’ van 
positieve beïnvloeding over en weer. Ik ga op vleugels 
de kerst in!
 
Ans Withaar, directeur De Essenburgh
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Namens alle 
medewerkers wens  

ik u fijne kerstdagen 
en een  

inspirerend 2014!



De specialisten gaan niet met de gegevens 
van Amersfoort verder, maar doen het on-
derzoek liever opnieuw. Men vraagt weer: 
‘Hoe is het thuis, wanneer zijn de klachten 
begonnen…..’

MENTALE KLAPPEN
Ans: “Door zo gefragmenteerd bezig te zijn raakt 
Marga een beetje in de war. Zij denkt: ‘dat weten 
ze toch al allemaal’. Marga krijgt het in psycho-
sociaal opzicht te verduren”. Zo wordt Marga 
in feite dubbel slachtoffer: Ze verliest haar 
fysieke gezondheid en krijgt ook nog eens 
mentale klappen! Het begint inmiddels te 
dagen dat de veerkrachtbenadering van De 
Essenburgh van pas kan komen. 

IDEAAL
Ans schetst een ideaal: “Wat zou nu zo fijn 
zijn om te doen? De huisarts stuurt er een wijk-
verpleegkundige op af die kijkt wat ze nog kan, 
het specialistisch onderzoek in Amersfoort wordt 
overgeslagen ze gaat meteen naar Nijmegen, met 
de wijkverpleegkundige als intermediair voor 
zorgvragen. Die zorgt ook voor de transfers van 
informatie tussen huisarts en ziekenhuis”. Marga 
heeft één contactpersoon en dat is de wijk-
verpleegkundige. Ze krijgt specialistische 
zorg, en als ze na haar operatie thuiskomt 
wordt ze opgevangen. “Diezelfde wijkver-
pleegkundige weet welke zorg er dan ingevlogen 
moet worden. Want de wijkverpleegkundige heeft 
haar netwerk op orde!“

BETERE ZORG TEGEN LAGERE KOSTEN
Het klinkt inderdaad ideaal, zo’n wijkver-
pleegkundige in de eerste lijn die goed in 
weet te schatten wat nodig is. Maar loopt 
dat niet uit de hand qua kosten? Ans: “Wan-
neer je de eerste lijn mensgericht maakt, kan men 
zich in de tweede lijn (ziekenhuizen, specialisten) 
efficiënter en beter afgestemd met het fysieke be-
zighouden. De eerste lijn zelf moet gebaseerd wor-
den op ‘populatiemanagement’”. Want wijken 
verschillen vaak enorm qua samenstelling: 
er zijn yuppenwijken, wijken met veel ou-
deren, multiculturele wijken, nieuwbouw-
wijken met jonge gezinnen. De keuze en 
opleiding van wijkverpleegkundigen moet 
daarop afgestemd worden. Ook moet ruim-
te komen voor wijkspecifieke netwerkont-
wikkeling. In de ene wijk is het bijvoorbeeld 

logisch dat jeugdzorg een grotere rol krijgt, 
in de andere wijk geldt dat misschien juist 
voor fysiotherapie.

NETWERKONTWIKKELING  VANUIT DE  WIJK
Op dit moment bestaat toenemende aan-
dacht voor het belang van samenwerken, 
maar wordt dit te veel ‘bij wijze van norm’ 
uitgevoerd: De huisarts gaat samenwerken 
met de fysiotherapeut, omdat dat nu een-
maal moet. De sleutel tot goede samen-
werking ligt echter in het kijken vanuit een 
‘insiders perspectief ‘. Want misschien zijn 
andere netwerken in de wijk veel belangrij-
ker! Vanuit de lokale betrokkenheid wordt 
ingeschat: wat is nú nodig. De wijkverpleeg-
kundige, die een veel betere toegang moet 
krijgen tot de tweede lijn, krijgt een sleutel-
rol. De netwerken die zo ontstaan worden  
‘functionele integratiesystemen’. Per wijk 
ontstaan verbindingen tussen systemen die 
nu vaak van elkaar afgegrensd zijn.  

OP EIGEN BENEN STAAN
Ons zorgsysteem vraagt nu wat anders dan 
twintig jaar geleden. Toen stuurden we 
mensen preventief naar het bejaardentehuis. 
Het gaat er nu om dat mensen zo lang mo-
gelijk op eigen benen staan. Mensgerichte 
zorg betekent op veerkracht gerichte zorg. 
Dat vraagt een verandering in beleid, vaar-
digheden en mentaliteit. Aan die vernieu-
wingsslag draagt De Essenburgh bij door 
trainingen en workshops over wijkgerichte 
netwerkontwikkeling en zorgverlening met 
oog voor de menselijke maat. 
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ALS HET NODIG IS, HALEN WE METEEN ALLES UIT DE KAST! 
INTERVIEW MET KENNETH DAMASCO OVER DE NIEUWE WERKWIJZE VAN DE 
POLITIE BIJ VERMISSING

Het drama van de vermissing van Milly 
Boele die door een nabij wonende politie-
agent om het leven gebracht bleek te zijn, 
maakte pijnlijk duidelijk dat er wat aan de 
werkwijze van de politie schortte. Maar 
men heeft er van geleerd over de aanpak 
van de politie bij vermissing. De Essen-
burgh speelt een rol in dat proces met de 
trainingen ‘Politie en vermissing’, die zij 
samen met het SPV aanbiedt.

We interviewen één van de deelnemers, 
Kenneth Damasco, projectleider voor 
vermiste personen en onbekende lijken. 
Kenneth: “Het protocol Vermisten is gewijzigd. 
We gebruiken bijvoorbeeld een andere typologie, 
waarmee we sneller kunnen vaststellen wat de ur-
gentie is. Ook zijn de taken en verantwoordelijk-
heden van de actoren, uitdrukkelijker benoemd”. 
Dit leidde ertoe dat Kenneth, vroeger co-
ordinator voor Friesland, in juli 2012 de 
functie van projectleider voor Noord-Ne-
derland kreeg. Hierin vervult hij de rol van 
Specialist vermiste personen. “Deze functie 
is nieuw. Vroeger bestonden al wel coördinatoren, 
maar de invulling en inzet kon in iedere regio be-
hoorlijk verschillen. De nieuwe werkwijze maakt 
dat we snel besluiten of er sprake is van urgentie. 

Wanneer dat zo is, halen we meteen alles uit de 
kast!” 

Dat is een grote verandering. Bij een urgen-
te vermissing kon het vroeger gebeuren dat 
een collega zelf eerst aan de gang ging met 
de vermissing, waarna de inzet van liever-
lee hoger en breder werd. Maar dat duurde 
soms te lang. Kenneth: “Nu kan snel naar het 
juiste niveau opgeschaald worden. Bovendien 
hebben we landelijk een veel beter zicht op de 
vermisten gekregen”. Niet alle eenheden in het 
land zijn daar overigens even ver mee: het 
proces van de landelijke reorganisatie van 
de politie maakt bijvoorbeeld dat nog niet 
alle benoemingen rond zijn.

De training ‘politie en vermissing’ onder-
steunt het veranderingsproces met haar 
aandacht voor de procedures, de juridische 
aspecten en rol van social media. Behalve 
de procedurele kant komt ook de psycho-
sociale kant van vermissing aan de orde. “Als 
projectleider/specialist ben ik tussenpersoon voor 
de verschillende politie-eenheden, maar ik kijk 
ook naar de relatie van de politie met de ach-
terblijvers, de familie van de vermiste”. Volgens 
Kenneth draagt de cursus veel bij aan het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bewustzijn over het belang daarvan: “Wie 
de cursus gevolgd heeft kan zich beter inleven in 
de omstandigheden en gevoelens van de achter-
blijvers.” Kan hij een voorbeeld geven? “Voor 
iedereen die een vermissing meldt, is de urgentie 
natuurlijk hoog. Dat realiseer je je veel beter na 
de cursus. Het zorgt er voor dat je aandacht aan 
de gevoelens van de mensen besteedt, dat je je niet 
afstandelijk en meteen procedureel opstelt’. 

Als projectleider is Kenneth een belang-
rijke gesprekspartner waar het gaat om 
eventuele opschaling, of de inzet van heli-
kopters of duikteams. Kenneth wordt spe-
cifiek ingezet bij de dossiers van langdurig 
vermisten. Hij is dan verantwoordelijk 
voor opsporing, monitoring en contact met 
de achterblijvers. Kenneth zit bovendien 
regelmatig rond de tafel met de teamcoör-
dinatoren ‘vermiste personen’, die ook de 
training bij De Essenburgh gevolgd hebben. 
Aandacht voor de achterblijvers is daarmee 
integraal deel van de aanpak!

Kortom, het zijn belangrijke en positieve 
ontwikkelingen bij de politie voor de ver-
misten en achterblijvers. Want wanneer het 
er om gaat is er maar één stelregel: ieder-
een wil zo snel mogelijk de vermiste terug! 
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KASTEELBEWONER LIZETTE HOFSTEENGE 
“DE ESSENBURGH ONTROERT ME!”

“O nee, en dan moet het ook nog op stand!”, wa-
ren de eerste gedachten toen Lizette Hof-
steenge, trainingsacteur en co-trainer, voor 
het eerst Kasteel De Essenburgh aan het 
einde van de oprijlaan zag. Hoe kwam ze 
daar terecht? “Dat zie ik nog levendig voor me!” 

“Ik was afgestudeerd als docent opleiding drama 
en zou moeten gaan lesgeven. Maar dat was niet 
wat ik wilde! Zo zat ik een tijdje in een uitke-
ringssituatie. Maar van mijn consulent moest ik 
aan de bak, anders zou ik gekort worden op mijn 
uitkering! “Het was die stok achter de deur 
die Lizette nodig had.

Ze hoorde via via dat De Essenburgh wat 
voor haar zou kunnen zijn. Hoewel ze bij-
na niets van de organisatie wist – websites 
waren nog nauwelijks in gebruik - en geen 
ervaring als acteur had, schreef ze een brief. 
Tot haar verrassing werd ze uitgenodigd 
voor een gesprek. Met haar moeder kocht 
ze een nieuwe outfit, met gelakte nagels 
stapte ze op de bus. Na twee uur zag ze het 
kasteel aan het einde van de oprijlaan. “Ik 
schrok me kapot! O nee, dan moet ik ook nog op 
stand….!” Maar het warme welkom van de 

gastvrouw trof Lizette en stelde haar al wat 
op haar gemak.

Het sollicitatiegesprek vond in de voorka-
mer plaats. Dat er een goede match ont-
stond is te danken aan het feit dat Lizette 
het zich tijdens haar opleiding eigen had 
gemaakt om ‘onderzoekend te improvise-
ren’. “De essentie daarvan is dat je puur, vanuit 
jezelf, improviseert en jezelf vervolgens afvraagt: 
wat zegt dit over mij?” Improvisatie werd bij 
haar opleiding gezien als ingang voor een 
persoonlijk leerproces. Juist dat maakte dat 
ze waardevol kon zijn voor deelnemers bij 
trainingen van De Essenburgh.

Lizette kreeg bij De Essenburgh de ruimte 
om te leren, aanvankelijk vooral als acteur 
bij trainingen voor Slachtofferhulp. “Ik heb 
mijn vak in samenspraak met de trainers van De 
Essenburgh kunnen ontwikkelen. We evalueerden 
mijn optreden na afloop altijd nauwgezet. Tege-
lijkertijd ontwikkelde ik maatschappelijk bewust-
zijn over de wereld van slachtoffers en heftige 
gebeurtenissen.” De ‘plompverloren’ opdrach-
ten die trainers vaak uit hun mouw schud-
den gingen Lizette niet in de ‘koude kleren’ 
zitten. “Ik kreeg bijvoorbeeld de opdracht: ‘Je bent 
met een knuppel in elkaar geslagen, verkracht en 
achtergelaten in een 
bos. Nu, een week la-
ter, ben je voor een 
gesprek bij Slachtof-
ferhulp’”. Ga er maar 
aan staan!

Na verloop van tijd 
verstond Lizette de 
kunst om zich he-
lemaal te laten gaan 
en tegelijkertijd ‘te 
blijven kijken’ naar 
wat met deelnemers 
gebeurde en naar 
het effect dat zij op 
haar, ‘als slachtof-
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fer’, hadden. Daarmee zorgde Lizette als 
acteur en klankbord voor de zo belangrijke 
gevoelsdimensie in De Essenburgh trainin-
gen. Lizette schakelt tussen inleven en over-
zicht brengen, verbindt theorie met praktijk 
en zorgt met humor en spel dat de bood-
schap ‘licht verteerbaar’ blijft. Kortom, ze 
heeft voor De Essenburgh een grote toege-
voegde waarde bij uiteenlopende trainingen 
zoals familierechercheurs, bedrijfsopvang 
en slachtofferhulp. 

Het is win-win, want De Essenburgh biedt 
op haar beurt een inspirerende professio-
nele omgeving. Dit maakte dat Lizette kon 
groeien in het proces van student naar wer-
kende moeder. Lief en leed werden in de 
loop van 15 jaren gedeeld. “Daarom ontroert 
De Essenburgh me zo”.

Voor Lizette komt in De Essenburgh alles 
bij elkaar. “Het begint al wanneer ik weet dat ik 
in De Essenburgh moet werken. Dan is er al een 
‘kleine huppel’ in me. Ik rijd er heen vanaf Arn-
hem, over de Veluwe. Het is altijd weer een heerlijk 
moment om de oprijlaan van De Essenburgh in 
te rijden. Alsof het kasteel me verwelkomt! Een 
geweldige locatie, waar ik mag zijn wie ik ben en 
professioneel helemaal tot mijn recht kom”.



Heerlijk fris voorgerecht voor de 
feestdagen! 

Peer gevuld met 
hüttenkäse
Ingrediënten:
4 stevige rijpe handperen
3 eetlepels goede olijfolie
Sap van halve citroen plus rasp
Peper en zout naar smaak
1 theelepel suiker
250 gr hüttenkäse
100 gram magere gekookte fijngesneden ham
2 eetlepels mayonaise
1 theelepel mosterd
1 eetlepel gehakte peterselie
Sla om af te garneren

Werkwijze:
Meng de olie, citroensap en rasp, mosterd, 
peper, mayonaise, peterselie, ham en 
hüttenkäse goed door elkaar.
Voeg naar smaak de peper, zout en suiker toe.
Schil de peren, halveer ze in de lengte en 
verwijder het klokhuis.
Wrijf de peren in met wat citoensap tegen het 
verkleuren.
Vul de peren met het hüttenkäsemengsel en 
garneer mooi af met wat sla en kruiden.
Serveren met verse toast en roomboter.

Tip van de kok
LOF VAN EEN TEVREDEN KLANT
 “De Essenburgh is een perfecte locatie en de cursus sloeg heel goed aan bij de deelnemers. Het 
voelde als een warme deken, mijn collega’s vragen nu al om een vervolg! Ga vooral door hiermee, er 
is met de vergrijzing steeds meer behoefte aan dit soort cursussen!” 
Ankh Goedkoop, van het Waterschap Zuiderzeeland is vol lof over de trainingen 
‘Ouderen en Vitaliteit’!

AGENDA OPEN TRAININGEN EN THEMADAGEN

Januari
20-22 januari PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
28-29 januari Training Familieagent

Februari
3-7 februari PIZ voor Echtparen
10-12 februari PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Maart
3-7 maart PIZ voor Echtparen
11 maart ‘Ouderen en Vitaliteit’ / PIZ ééndaagse
18-20 maart Ontmoetingsdagen nabestaanden zelfdoding
19-21 maart PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
24-28 maart PIZ voor Echtparen
24-28 maart PIZ voor Alleengaanden

April
7-11 april PIZ voor Echtparen
6-13 april PIZ Mallorca
14-16 april PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
23 april ‘Ouderen en Vitaliteit’ / PIZ ééndaagse

Mei
15 mei Coaching familierechercheurs voor teamleiders en tactisch 
 coördinatoren
11-18 mei PIZ Mallorca
12-16 mei PIZ voor Echtparen
19-21 mei PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
22 mei Familierechercheurs en grootschalige calamiteiten en rampen
26-27 mei Collegiale opvang (Basistraining, voorheen bedrijfsopvang)

In mei 2014 vindt weer een brein masterclass plaats. 12 juni zal er een 
verdiepingstraining plaatsvinden over collegiale opvang, met extra aandacht voor 
inzichten uit hersenonderzoek
Houdt u de website in de gaten voor meer informatie!
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