
Complementaire zorg
Ontspanning en comfort met 
behulp van de vijf zintuigen



Henny Schouten, 
complementaire zorg-coach:

“Het verlenen van complementaire zorg geeft mij veel 
voldoening. Dat extra stukje aandacht in de vorm van 

zintuigenbeleving is heel bijzonder. Ik merk dat mensen 
vrolijker zijn. Een meneer komt normaalgesproken  
moeilijk uit bed. Op de dag dat hij in het warme  

massage-bad mag, ‘springt’ hij bijna uit bed. En een 
mevrouw was na haar eerste ervaring met het warm-
waterbed vol lof. Ze zei: 'Ik kan geen woorden vinden 

om te zeggen hoe ik me voel. Het was zo fijn.’ 
Voor mij hoort complementaire zorg er helemaal bij. 

Ik zou niet meer zonder kunnen.”
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Kennismaken met 
complementaire zorg

Horen, zien, voelen, ruiken en proeven. We gebruiken onze vijf 
zintuigen elke dag. Ze spelen een grote rol in het ervaren van 
emoties. Want zintuigen zijn belangrijk bij het ervaren van pret-
tige gevoelens en ontspanning. Wie kent niet het effect van een 
heerlijk warm bad. En bij wie loopt het water niet in de mond 
bij de geur van versgebakken appeltaart? 

Zintuigenprikkeling, of wel het activeren en stimuleren van de 
zintuigen, is een belangrijk instrument in de zorg. Het helpt 
mensen zich prettiger en meer te ontspannen te voelen. We 
noemen deze vorm van zorg complementair. Dat is zorg die 
aanvullend (complementair) is op de verpleging, medische zorg 
en behandeling. 

Het leuke aan complementaire zorg is dat het helemaal aansluit 
bij het motto van Zorggroep ENA: ‘Samen midden in het leven’.  
Want complementaire zorg kan zowel door de professionele 
zorg als door naasten worden gegeven. Hoe makkelijk is het om 
samen te luisteren naar muziek, te kijken naar oude foto’s of 
iemands handen te masseren met een lekker ruikende crème.

In deze brochure vertellen we meer over complementaire zorg. 
Maak kennis met deze vorm van zorg én pas het toe! 
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Complementaire zorg voor het hele lichaam

Complementaire zorg is aanvullende zorg, die gegeven wordt naast 
de reguliere zorg die u krijgt. Deze zorg is dus niet in plaats van de 
verpleegkundige of medische zorg. Complementaire zorg is gericht 
op ontspanning en comfort waarbij gebruik gemaakt wordt van  
de zintuigen. Wie ontspannen is, kan pijn beter verdragen, slaapt  
lekkerder en heeft minder last van angst. 

Het bijzondere van deze zorgvorm is dat het niet klachtgericht maar 
gezondheidsgericht is. Met andere woorden; complementaire zorg 
bevordert uw gezondheid en kan voorkomen dat er klachten ont-
staan. 

Maatwerk
Bij complementaire zorg kijken we niet zozeer naar een onderdeel 
van het lichaam, maar wordt ervan uitgegaan dat lichaam en geest 
samenwerken en elkaar beïnvloeden. We kijken met respect naar 
u als persoon, met een unieke identiteit en een eigen verhaal. 
Complementaire zorg is daarom nooit standaard zorg, het is altijd 
maatwerk. Wat voor u prettig en ontspannen 
aanvoelt, geldt niet per definitie ook 
voor een ander. 

Complementaire zorg is 
geen alternatieve genees-
wijze. Complementaire zorg 
is niet gericht op genezing 
maar op het bevorderen van 
uw welbevinden. 



Complementaire zorg is een belangrijke aanvulling op de reguliere 
zorg. De persoonlijke aandacht en betrokkenheid is een van  
de succesfactoren. Want deze vorm van zorg wordt helemaal  
persoonlijk met u afgestemd. 

Prikkeling van de zintuigen met behulp van de bij Zorggroep ENA 
aanwezige middelen (meer informatie hierover verderop in deze 
brochure) geeft u een gevoel van rust en ontspanning. Het verlicht 
pijnklachten als u te maken heeft met lichamelijke beperkingen. 
Een ander, eigenlijk tegenovergesteld effect is, dat complementaire 
zorg de hersenen activeert waardoor u veel minder in een toestand 
van inactiviteit en verminderde energie raakt. Op momenten dat 
u moeilijker kunt aangeven wat er met u aan de hand is, helpt 
complementaire zorg bij het doorbreken van verwardheid, angst en 
onrust. 

Wie geeft complementaire zorg?

Bij Zorggroep ENA integreren we complementaire zorg in de  
totale zorg die u van ons ontvangt. Dat betekent dat we 24 uur 
per dag aandacht hebben voor deze vorm van zorg. Zelfs in de 
nacht kan bijvoorbeeld aromatherapie of een speciaal lichtje  
voor comfort zorgen. Het is geen activiteit die we aanbieden  
als er even tijd voor is, maar een continu proces. 

Zorggroep ENA heeft op iedere locatie een aantal comple-
mentaire zorg-coaches. Dit zijn zorgmedewerkers met extra 
kennis van de complementaire zorg. Zij werken samen met alle 

Het effect van complementaire zorg
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disciplines binnen Zorggroep ENA en helpen hun collega’s bij het 
verlenen van complementaire zorg. De complementaire 
zorg-coaches kunnen u helpen bij vragen over dit onderwerp. 
De contactgegevens vindt u achterin deze brochure. 

Daarnaast kunt u complementaire zorg ook heel goed samen 
met uw naasten organiseren. Deze zorg uit zich in kleine 
dingetjes. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een lekker 
geurende bodylotion. In het volgende hoofdstuk geven we meer 
voorbeelden van hoe u zelf complementaire zorg kunt toepassen. 
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We nemen u mee aan de hand van de vijf zintuingen. Eerst 
vertellen we u meer over de eenvoudige middelen en hoe die 
toegepast kunnen worden. Daarna geven we een toelichting op 
de speciale comfortruimten die op iedere locatie aanwezig zijn. 

         Proeven

De maaltijd vormt een van de hoofdingrediënten van de dag. 
Complementaire zorg uit zich in de aandacht die wordt be steed 
aan een verse maaltijd. Wij streven ernaar om op iedere afde-
ling vers te koken. Eten dat met liefde wordt bereid, smaakt 
zoveel beter. Waar mogelijk helpt u mee met het klaarmaken 
van de maaltijd.

         Ruiken

Herinneringsgeuren
Kent u de lucht nog van gepoetste schoenen? Vroeger werden 
de schoenen steevast op zaterdag gepoetst en dat gaf zo’n 
markante lucht in huis. En weet nu nog hoe boenwas ruikt? 

Welke complementaire zorg biedt Zorggroep ENA?

Tip
Wat is uw lievelingseten? Laat het ons weten, dan kun
nen we daar rekening mee houden. Of laat uw naaste een 
keer uw lievelingsgerecht thuis klaarmaken en wij zorgen 
dat u het – indien nodig opgewarmd – geserveerd krijgt.



En hoe lekker ruikt ook alweer een versgebakken appeltaart? 
Ongetwijfeld geuren die u aan vroeger doen denken. Op elke  
locatie is een doos met herinneringsgeuren. Dit zijn kleine 
potjes met een etiketje met de naam van de geur. Deze 
gebruiken we om herinneringen op te halen.
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Tip
Pak samen met uw naaste een doos 
met herinneringsgeuren en laat u 
meevoeren naar vroeger.

Geurstenen en aromasteamers met etherische oliën
Met een geursteen of een aromastreamer kunt u kleine ruimtes 
op een veilige manier voorzien van een subtiele geur. Op iedere 
locatie staat een aromastreamer, een setje met geurstenen en 
oliën. Wilt u dat we uw appartement daarmee lekker laten ruik-
en? Kies samen met ons uw favoriete geur 
uit. De geurstenen met oliën kun-
nen ook worden gebruikt voor 
aromatherapie. Van bepaalde 
geuren is bekend dat deze 
ontspannend werken. De 
coaches complementaire 
zorg kunnen u hierover in-
dien gewenst meer vertellen.



Persoonlijke geuren gebruiken bij uw verzorging
Heeft u een favoriet parfum of eau de toilette? Zorg dat dit 
bekend is bij ons en dat het klaarstaat in uw badkamer. We 
voorzien u graag bij uw persoonlijke verzorging van uw  
favoriete geurtje. 
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Tip
U kunt samen met uw naaste gebruikmaken 
van de geurstenen met de oliën.  
Druppel wat etherische olie naar keuze op het geur-
blokje. Gemiddeld gebruikt u daarvoor 3 tot 10 druppels 
etherische olie. Het aantal druppels is afhankelijk van de 
gewenste intensiteit van de geur. Bent u niet zo bekend 
met etherische oliën? Begin dan met een paar druppeltjes. 
Het is altijd mogelijk om meer druppels toe te voegen. 

De geur van buiten
Vers gemaaid gras, de zoete geur van bloemen. Zelfs een malse 
regenbui kan een fijne geur geven die prikkelt en energie geeft. 
Even een frisse neus halen, zeggen we dan. Onze vrijwilligers 
gaan graag met u buiten wandelen als u dat wilt.

Tip
Zorg samen met uw naaste voor voldoende voorraad 
van uw persoonlijke parfum of eau de toilette.



         Voelen

Lichte aanraking van de huid
Onze huid is het grootste gevoelsorgaan dat we hebben. Iedere 
aanraking op de huid doet wat met u. We hebben op iedere 
etage een aantal attributen waarmee u uw huid kunt aanraken 
en die een ontspannen gevoel kunnen geven. U kunt hierbij 
denken aan: knijp- en stressballetjes of tastborden en -schorten.

Aanraken door middel 
van massage
Van een eenvoudige 
handmassage tot een 
uitgebreid massage-bad. 
De lichte druk van een 
hand op uw lichaam kan 
heel ontspannend zijn. 
Misschien bent u niet 
opgegroeid met het gevoel 
van aanraken. Vroeger was 
dat minder gebruikelijk dan nu. 

Tip
Ga als het weer het toelaat, 
lekker naar buiten met uw naaste. 
U zult merken dat de frisse geuren 
van buiten u goeddoen!
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En als Nederlanders zijn we sowieso wat minder van het aan-
raken. Maar probeert u het gewoon eens:
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De wind in de haren
Kent u dat gevoel van de wind in de haren. Buiten zijn brengt 
ook allerlei gevoelens met zich mee. De wind op uw gezicht 
voelen, de koude vrieslucht die tintelt op uw huid of de warme 
zonnestralen die branden in uw gezicht. Onze vrijwilligers gaan 

Tip
Als u het fijn vindt, mogen uw naasten onder be
geleiding van onze complementaire zorgcoaches  
u ook een hand of voetmassage geven. Ook de  
comfortruimte staat ter beschikking van de naasten.  
U leest daar verderop meer over. 

-    Een hand of voetmassage. Dit geeft een algehele  
ontspanning in uw hele lichaam.

-   Massagebad. De badkuip met warme stralen  
masseert de spieren. Dit bad bieden we aan op  
de locaties Nieuw Avondrust en Het Huis in de Wei.

-  Warmwaterbed. Het bed vormt zich helemaal om u 
heen en ontspant het hele lichaam. Dit bed bieden we 
aan op de locaties Het Huis in de Wei en Ruimzicht.



graag met u naar buiten als u dat wilt. U kunt daarbij ook  
gebruikmaken van de duo-fiets. Op deze elektrisch aangedreven 
fiets zit u naast elkaar. Uw compagnon doet het zware  
trap werk, maar u kunt rustig meetrappen. 
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         Horen

Muziektherapie 
Muziek heeft invloed op ons; het 
roept emoties en herinneringen 
op, kan ontspanning brengen of 
juist aanzetten tot be weging. 
De muziektherapeute ge-
bruikt deze eigenschappen 
om verlichting te brengen in 
bepaalde klachten of waar 
mogelijk bij te dragen aan 
herstel. Deze klachten kunnen 

Tip
Ga als het weer het toelaat, lekker naar buiten met uw 
naaste. U kunt wandelen en genieten in de tuinen rond 
de locaties. Geniet van alles wat daar groeit en bloeit. 
U kunt ook samen gebruikmaken van de duo-fiets. Na 
een korte instructie fietst u zo het hele dorp door.



lichamelijk zijn, psychisch, emotioneel of sociaal. Er zijn de 
laatste jaren steeds meer onderzoeken naar buiten gekomen 
waarin de werking van muziek en muziektherapie bij bepaalde 
problematiek wordt onderbouwd. 

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapie. Door te 
ervaren wat muziek met u doet, leert u op een andere manier 
met uw problemen om te gaan. U hoeft daarvoor niet 'muzikaal 
te zijn' of zelf muziek te hebben gemaakt. Juist uw mogelijk-
heden op dat moment staan centraal. 
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Wanneer kan muziektherapie iets voor u betekenen? 
Hieronder staan een aantal veelvoorkomende doelen 
waar muziektherapie zich op richt: 
- Verminderen van onrustig, agressief of apathisch gedrag
- Verminderen van depressieve- en angstklachten 
-  Bijdragen in de acceptatie van de ziekte en  

rouwverwerking
-  Behoud van contactmogelijkheden en het voorkomen 

van sociaal isolement
-  Verminderen van nachtelijke onrust  

(inzet muziekkussen)
- Verminderen van taal- en spraakproblemen
- Ondersteuning bij bewegingsstoornissen 
- Verzachten van pijnbeleving



Ook biedt de muziektherapeut ondersteuning in het opzet-
ten van persoonlijke luisterlijsten of denkt mee in aangepast 
muziek maken wanneer iemand dit eerder graag deed. Waar 
wenselijk en mogelijk betrekt zij uw naasten hierbij.

         Zien

Via onze ogen komt veel informatie binnen. Geen wonder dat 
we veel kunnen met dit zintuig. Door het zien van bepaalde 
kleuren en vormen blijven we delen van de hersenen actief 
houden. Ook kan een kleur zorgen voor een bepaalde sfeer.  
Foto’s doen iets heel bijzonders met ons. De beelden die we 
daarop zien, roepen herinneringen bij ons op en maken  
gevoelens wakker. 
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Tip
Stel samen met uw naaste een lijst 
op van uw favoriete muziek. Mogelijk 
kunt u zelf een muziekapparaat op uw 
kamer zetten en helpen we u om met 
behulp van dit apparaat uw favoriete muziek te 
kunnen luisteren. Het is ook mogelijk om een draagbare 
JBL-muziekbox te lenen op de etage en deze tijdens 
het bezoek van uw naaste te verbinden met een mobiel 
apparaat. Naast muziek kunt u ook luisteren naar een 
gesproken boek. Dat is heel handig wanneer lezen voor 
u moelijker wordt.



Belevenistafel
De belevenistafel is een interactieve tafel met een grote touch-
screen. Door het brede aanbod van interactieve games kan 
iedereen meedoen. Dit zorgt voor saamhorigheid en verbinding. 
Programma's waar u aan kunt denken bij deze tafel zijn:  
geheugentrainingen, tv-fragmenten van vroeger, muziek,  
oude en nieuwe foto's, digitale rondleiding in musea. 

Projector met beelden
Bomen, bloemen, vogels, vlinders, sterren. Overal om ons heen  
is natuur. Wat we buiten niet met eigen ogen kunnen zien,  
kunnen we wel naar binnen halen met behulp van beeld-
materiaal. Via verschillende soorten apparaten kunnen we mooie 
en rustgevende beelden op de muur laten zien. Dat roept zomaar 
een prettige sfeer op zonder dat we ervoor 
naar buiten hoeven. 

Inrichting 
Bij de inrichting van 
centrale ruimten en 
gangen kiezen we 
bewust voor bepaal-
de thema’s. Zo zijn 
er bepaalde etages 
ingericht alsof ze 
aan een galerij liggen, 
zien de voordeuren van 
bepaalde appartementen 
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eruit als een ‘echte’ voordeur. Op andere etages zijn voorwerpen 
neergezet die u doen herinneren aan vroeger. Denk aan een 
oude radio, een leunstoel of een wasmand van vroeger.

Herinneringsmaterialen
Kent u het vormenplankje nog; 
voor het bakken van speculaasjes? 
Of het oude strijkijzer dat u 
moest opwarmen op het fornuis. 
Op iedere etage hebben we zoge-
heten herinneringsmanden, vol met 
nostalgische voorwerpen die u nog kent van 
vroeger. Ook hebben we diverse sets met foto-
kaarten van vroeger. Bekende taferelen van de bakker en 
de slager, de schoolklas en de kerk. Zowel de herinnerings-
manden als de fotokaarten gebruiken we in de huiskamers 
om herinneringen op te halen. 

Tip
Pak samen met u naaste een herinneringsmand erbij 
en de verhalen van vroeger komen helemaal tot leven. 
Vertelt u eens aan elkaar welke voorwerpen u vroeger 
gebruikte in het huishouden, in de keuken, in de tuin 
of in de schuur. Of neem een boek met oude foto’s 
mee en blader dit samen door. 
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Comfortruimten
Iedere locatie van Zorggroep ENA heeft een comfortruimte. Deze 
ruimten zijn uitgerust met een massage-bad of een warmwater-
bed. De comfortruimten kunnen sfeervol worden verlicht. U kunt 
muziek naar keuze opzetten. Een lekker geurtje toevoegen aan de 
ruimte kan ook, bijvoorbeeld door middel van een geursteen met 
etherische oliën. Na het bad nog even lekker een beautybehan-
deling ondergaan? U vindt spullen voor gezicht, hand- en voet-
verzorging in dezelfde ruimte.

Massagebad
Dit kan worden gebruikt als zit- of ligbad. Met behulp van 
de tillift kan iedereen in de speciaal ontworpen kuip 
worden geholpen. Het bad is voorzien 
van diverse massageopties.

Warmwaterbed
Dit ruime bed heeft 
altijd een aangename 
temperatuur en vormt 
zich helemaal om uw 
lichaam waardoor u 
zich volledig kunt ont-
spannen.
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Het Huis in de Wei heeft twee comfortruimten: 
een met massage-bad en een met warmwaterbed

Nieuw Avondrust heeft een comfortruimte 
met massage-bad

Ruimzicht heeft een comfortruimte 
met warmwaterbed

Ruimte reserveren
Wilt u gebruikmaken van de comfortruimten, dan 
kunt u hiervoor een afspraak maken met de zorg-
medewerkers. Zij kunnen u ook begeleiden als u 
samen met uw naaste een comfortruimte wilt  
gebruiken. U kunt na instructie van een zorg-
medewerker zelfstandig met uw naaste gebruikmaken 
van het warmwaterbed. Kunt u met be-
geleiding zelf in het massage-
bad stappen, dan mag dat 
ook. De tillift mag alleen 
worden bediend door 
een deskundige  
medewerker.



Samen aan de slag met complementaire zorg

We hopen dat u na het lezen van deze informatie meer kennis heeft 
van complementaire zorg en dat het u aanspreekt. 
U merkt dat deze zorg heel eenvoudig kan zijn en vaak zit in kleine 
dingen. 

Samen met u zorgen we voor de kwaliteitszorg die u van Zorggroep 
ENA gewend bent. Complementaire zorg komt nooit in de plaats 
van de verpleegkundige of medische zorg maar is altijd aanvullend. 
Maakt u rustig en op uw eigen tempo kennis met complementaire 
zorg. De complementaire zorg-coaches helpen u graag.

Contactgegevens complementaire zorg-coaches
Locatie Ruimzicht
complementairezorgRZ@zorggroepena.nl

Locatie Het Huis in de Wei
complementairezorgHIDW@zorggroepena.nl    

Locatie Nieuw Avondrust
complementairezorgNAR@zorggroepena.nl
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‘Samen midden in het leven’

Locaties

Centrale gegevens

‘Samen midden in het leven’ is het motto van Zorggroep ENA. 
We werken vanuit de overtuiging dat zorg een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is. We geven echte, persoonsgerichte 
aandacht en die is voor elke cliënt anders.
Zorggroep ENA verleent professionele zorg met wonen voor 
ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben, biedt tevens 
dagopvang en eerstelijnsverblijf.

Nieuw Avondrust, Van den Berglaan 30, 3781 GH Voorthuizen
Ruimzicht, Rozenhof 1, 3772 JN Barneveld
Het Huis in de Wei, Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel

Adres: Bouwheerstraat 55, 3772 AL Barneveld
Telefoon: 0342 – 479500
Mail: info@zorggroepena.nl
Website: zorggroepena.nl


