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HEEFT U EEN KLACHT?
Samen lossen we het op

Het tijdschrift ziet er iets anders uit, maar is nog

Wanneer is een maaltijd voor
u geslaagd?
De één is een echte ﬁjnproever die
kan opgaan in een heerlijk diner.
De ander geniet vooral van de
gezelligheid van samen om tafel
zitten. Wat het ook is, de maaltijd
is een belangrijk onderdeel van ons
leven: eten geeft niet alleen
energie en smaak, het brengt ons
ook bij elkaar.
Voor het Opellamagazine vroegen
we mensen op straat: wanneer is
een maaltijd voor u geslaagd? In
dit magazine leest u de reacties.

steeds duidelijk herkenbaar Opella. Wij willen
graag een zorg- en dienstverlener zijn die u
vakkundig én vanuit het hart ondersteunt. Ik
hoop dat u dat ook zo ervaart bij Opella. In dit
magazine vertellen wij u opnieuw wat u kunt
doen wanneer u niet tevreden over ons bent.
Dat willen we namelijk graag weten.
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Gelukkig zijn veel mensen tevreden over Opella.
Dat blijkt uit de cijfers die wij van u krijgen op
ZorgkaartNederland.nl (laat u ook daar uw
waardering eens achter!). Onlangs heeft een
externe partij geoordeeld dat Opella goede zorg

�

en ondersteuning geeft. Zij hebben
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Mensen met beginnende dementie delen hun leven
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Maak kennis met onze heerlijke maaltijden

��

PORTRET
Henny van de Beek

��

T I P S VA N D E H U L P
BIJ HET HUISHOUDEN
Een schoon en opgeruimd huis
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meegekeken bij onze medewerkers en gaven
aan onder de indruk te zijn van het

��

enthousiasme van onze medewerkers, de
liefdevolle zorg, de hoge kwaliteit en de manier
waarop Opella zelforganiserend haar eigen
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koers vaart. Opella is door hen gecertiﬁceerd.
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En dat is belangrijk, want u wilt graag uw eigen
leven kunnen leiden. Daar dragen wij graag aan
bij met onze zorg en ondersteuning.

Druk en verzending
ZieZo! Graﬁsche oplossingen

Opellamagazine is het magazine voor klanten van zorg- en dienst-verlener Opella. Mensen willen hun
eigen leven leiden. Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart. Het evangelie van Jezus Christus
inspireert ons om er te zijn voor ieder mens.

Voor ons een bevestiging dat we het goed doen.

Kars Hazelaar, bestuurder

��

DIT IS MIJN DAG
Longverpleegkundige Carin de Ruijter
3

VOORJAAR 2017

JE SOCIAAL NETWERK
UITBREIDEN
?
t
a
d
e
j
e
Ho e do

Wat heeft u nodig om uw eigen leven te kunnen
leiden en te genieten? Voor veel mensen is verbinding met anderen belangrijk om gelukkig te zijn.
Mensen die er voor je zijn en voor wie jij ook iets
kunt betekenen. Maar hoe blijf je in contact met
mensen of ontmoet je zelfs nieuwe mensen als je
bijvoorbeeld meer aan huis gebonden bent?
Vrijwilligersnetwerken kunnen soms een oplossing zijn.

Nurys Samuel (60) maakt gebruik van thuiszorg van Opella in
Veenendaal. “Vorig jaar heb ik aan de verzorgende verteld dat ik
zo graag in contact zou komen met iemand die Spaans spreekt.
Dat is mijn moedertaal. Ik heb de laatste jaren veel meegemaakt en soms is het moeilijk om daarover te praten met
anderen in het Nederlands. Ik spreek de taal best goed, maar

Uw mening
Wanneer is een maaltijd voor
u geslaagd?
Henriëtte Rensink: “Ik vind het altijd
leuk als ik eten uit mijn eigen moestuin
op tafel kan zetten. Dat geeft voor mij
iets extra’s aan de maaltijd. Of het dan
ook goed smaakt is natuurlijk vraag
twee, maar ik ben niet zo’n ﬁjnproever.
Voor mij is het al snel goed. Ik waardeer
het wel als de andere mensen aan tafel
een complimentje geven als ze het eten
lekker vinden.”

je diepste gevoel delen doe je toch het liefst in je moedertaal.”
Het thuiszorgteam van Opella heeft geen Spaanstalige collega
4

in dienst. De verzorgende herinnert zich de vrijwilligersorga-

overlijden in 2013 gaf mijn lichaam aan dat het genoeg was

nisatie Netwerk voor jou en schakelt hen in bij deze vraag van

geweest. Ik kreeg lichamelijke klachten, zoals COPD in

Nurys Samuel.

combinatie met astma en andere longaandoeningen. Mijn werk
heb ik helaas moeten opgeven, dat was lichamelijk te zwaar. Ik

Talent inzetten

lig regelmatig in het ziekenhuis en gebruik voortdurend

“Er zijn veel mensen, ook jongeren, die graag eens iets voor een

zuurstof. Met die zuurstoftankjes kan ik maximaal een uur de

ander willen doen”, vertelt Henrieke Segers. Samen met collega

deur uit. Door alles wat ik heb meegemaakt, voel ik me soms

Gerben Bleijenberg coördineert zij de hulpaanvragen bij

depressief en druk in mijn hoofd. Hiervoor heb ik professionele

Netwerk voor jou van mensen in Veenendaal. “We zeggen

hulp. Het is prettig dat Margriet mij kan helpen hoe ik bepaalde

allemaal vaak dat we heel druk zijn, maar ik denk dat er genoeg

emoties onder woorden kan brengen.”

mensen zijn die af en toe wat tijd over hebben. Via social media
zetten wij de hulpvragen uit bij een grote groep mensen die

Goed voor jezelf zorgen

best eens hun talent willen inzetten.” Zo kwam de hulpvraag

Naast het contact met Margriet heeft Nurys een kennis die

van mevrouw Samuel terecht bij Margriet, een docent Spaans.

regelmatig bij haar langs komt, boodschappen doet of eten

Margriet spreekt graag regelmatig Spaans en is nu in contact

kookt. De thuiszorg van Opella helpt bij de persoonlijke

met mevrouw Samuel.

verzorging en medicatie. “Ik zorg goed voor mezelf,
bijvoorbeeld met een gezond eetpatroon. Ik wilde na het

Emoties onder woorden brengen

overlijden van mijn moeder graag terug naar Curaçao. Het is

Nurys Samuel kwam 17 jaar geleden naar Nederland vanuit

heerlijk dat het daar altijd mooi weer is. Nu kan ik niet meer

Curaçao. Oorspronkelijk komt ze uit de Dominicaanse

verhuizen, maar ik ben in Nederland ook tevreden. Je moet niet

Republiek. “Mijn dochter én moeder woonden al in Nederland.

klagen over het land waar je bent.” Nurys heeft steun aan de

Daarom ben ik ook hierheen verhuisd. Ik heb lange tijd intensief

geloofsgemeenschap waar ze deel van uit maakt en mee doet

voor mijn moeder gezorgd, naast een drukke baan. Na haar

in een Spaanstalige bijbelstudiegroep.
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HEEFT U EEN KLACHT?t op

Vrijwilligersorganisaties
Bij Netwerk voor jou kunnen mensen terecht die structureel

Samen lossen we

contact zoeken met een vrijwilliger of voor een eenmalige
klus. Het kan gaan om praktische vragen, zoals een tuin

he

contact eenmaal is gelegd, levert het mensen vaak veel op. ”

Opellamedewerkers doen er alles aan om hun
werk goed en naar uw tevredenheid te doen.
Toch kan het gebeuren dat iets niet goed gaat.
We vinden het belangrijk om dit van u te horen
zodat we kunnen verbeteren.

In veel gemeenten zijn vrijwilligersorganisaties actief. Zoekt

U kunt bijvoorbeeld niet tevreden zijn over de kwaliteit van

u eens op internet of vraag een van onze medewerkers om u

onze diensten, over een fout die is gemaakt, over informatie die

in contact te brengen met een vrijwilligersorganisatie in uw

u mist of over de manier waarop medewerkers contact met u

woonplaats.

hebben. Een belangrijk deel van de klachten die bij Opella

onder handen nemen, een schilderij ophangen of leren hoe
een tablet werkt. Of om persoonlijk contact, bijvoorbeeld
samen wandelen of winkelen. Gerben Bleijenberg van
Netwerk voor jou: “Hulp vragen kan lastig zijn, maar als het

Uw mening
Wanneer is een maaltijd voor
u geslaagd?
Sija Stienstra: “Als je met mensen eet
waar je van houdt. Als ik jarig ben, nodig ik altijd mijn vriendinnen en een
paar kinderen uit om te gaan eten bij
het restaurant van opleidingscentrum
ROC in Veenendaal. En dat is erg gezellig. Je weet daar van tevoren nooit wat
er op tafel staat, maar het is ook altijd
heel lekker.”

binnen komen, gaat over afspraken en communicatie tussen
klant en Opella. Soms is de oplossing eenvoudigweg dat er
Gerben en Henrieke van Netwerk voor jou:
“Veel mensen willen best eens iets voor een ander doen.”

opnieuw afspraken worden gemaakt. Soms is er meer nodig om
een klacht goed op te lossen. Naast het zoeken naar een
oplossing is het belangrijk dat een klant die een klacht indient
weet hoe het kon gebeuren en wat Opella doet om dit soort

UW LEVEN IN KAART
U wilt graag uw eigen leven leiden, samen met de

mensen om u heen. Onze medewerkers ondersteunen
u daarbij met vakkennis en vanuit het hart. Het

Dat helpt om met u te bespreken wat er voor u écht
toe doet en waarmee uw dag betekenis krijgt.

belangrijk dat de mensen om u heen u goed kennen

In elk Opellamagazine plaatsen wij een vraag uit

methode die daarbij kan helpen is de kaartenserie

eens op een andere manier in gesprek te zijn met de

en weten wat u prettig en belangrijk vindt. Een

‘Mijn leven in kaart’. De vragen uit Mijn leven in
kaart brengen soms bijzondere, grappige en

ontroerende momenten uit uw leven in beeld.

gevonden. Of het team of de leidinggevende worden betrokken
bij een goede oplossing. Komt u er samen niet uit of wilt u de

Bij wie kan ik een klacht melden?

klacht op een andere manier bespreken, dan kunt u ook contact

De meeste klanten geven aan dat zij door middel van een klacht

opnemen met de klachtenfunctionaris. Met de klachten-

een signaal aan de organisatie willen geven dat er iets moet

functionaris kunt u uw klacht doorspreken en informatie krijgen

verbeteren. Vaak kunt u het beste met de betrokken medewer-

over wat u - indien u ontevreden blijft - verder met uw klacht

ker in gesprek gaan of met de eerstverantwoordelijk medewer-

kunt doen. U kunt bijvoorbeeld uw klacht ook voorleggen aan

ker. Soms kan er dan snel en eenvoudig een oplossing worden

de externe klachtencommissie of geschilleninstantie.

Mijn leven in kaart. U kunt die vraag gebruiken om
mensen om u heen en met onze medewerkers.
De vraag van deze editie:

Welke wijsheden wilt u aan
volgende generaties overdragen?
6

situaties in de toekomst niet meer te laten voorkomen.

De klachtenfunctionaris is er voor u
De klachtenbemiddeling voor Opella wordt
uitgevoerd door Mirjam Steenbrugge. Zij is

klachtenfunctionaris in dienst van Quasir en
gedetacheerd bij Opella. Dit betekent dat zij
onafhankelijk is.

“Ik werk inmiddels al twintig jaar binnen

de gezondheidszorg en vind het belangrijk
om oog te hebben voor zaken die beter
kunnen.

Als klant heeft u een ander perspectief op

de zorg die u krijgt dan de medewerker die

de zorg verleent. Voor mij is het de uitdaging
om daarin naar de verbinding te zoeken.”
U kunt de klachtenfunctionaris bereiken

via het klachtenformulier op www.opella.nl,
per e-mail klachtenfunctionaris@opella.nl,
telefonisch via 06 8352 1565 of per post
(Antwoordnummer 108, 6710 VB Ede).
Meer informatie vindt u ook op onze

website www.opella.nl of kunt u krijgen
via ons Servicepunt, telefoon 0318752222
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“Zojuist vertelde ik het nog in de KOPgroep: ik heb wel een
halfuur lopen zoeken naar de vragen die je me had gestuurd
voor dit interview. Ik had het papier ergens neergelegd, maar ik
wist niet meer waar. De anderen herkenden dat meteen.” Aan
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het woord is Bennekommer Gerrit Roelofs (61). Hij lijdt sinds
een paar jaar aan vasculaire dementie. Wekelijks komt hij met

Uw mening

de andere deelnemers bij elkaar om ervaringen te delen. Het is
een moment om even op adem te komen. Gerrit: “Ik ben hier
met lotgenoten en dat geeft me rust. Ik merk hier dat de
klachten die ik heb, bij deze ziekte horen. Daardoor voel ik me
minder bezorgd.”
De grip kwijt
“Veel deelnemers worstelen met
zorgen”, vertelt casemanager
Mariska Waalewijn. Samen met een
collega-casemanager begeleidt zij
de bijeenkomsten van de KOPgroep.

Wanneer is een maaltijd voor
u geslaagd?
Resul Bayram: “Als het eten lekker
smaakt en als het precies goed gekruid
is. Ik werk als kok in een kebabzaak en
ik hoop altijd dat mensen genieten van
mijn eten. Veel Nederlanders kennen alleen snacks zoals patat, maar het is leuk
om eens iets anders te proberen. Ik vind
het ook belangrijk dat mijn restaurant
schoon is en dat de sfeer goed is, zodat
je je meteen op je gemak voelt.”

“Stel je voor: langzaam raak je de
grip op dingen kwijt. Je vergeet
dingen en bent soms zomaar je
oriëntatie kwijt. Zaken gaan ook anders dan je zou willen.
Opeens neemt je partner rollen over die jij altijd hebt vervuld.

Juist die tips van deelnemers zélf werken het beste, merkt

Dat kan je boos, verdrietig en angstig maken. Deze groep is een

Mariska: “Ik kan wel met tips komen, maar ik heb geen dementie.

veilige plek om over zulke gevoelens te praten.”

Deze mensen snappen elkaar precies en weten wat echt helpt. De

Voor Gerrit is dit misschien wel de enige plek waar hij echt

‘jongere’ deelnemers wijzen de ouderen er bijvoorbeeld ook op

zonder schroom kan spreken. “In het dagelijks leven houd ik

dat het belangrijk is om actief blijven.”

soms toch de schijn op. Als mensen dan zeggen: ‘Weet je dit of

MENSEN MET BEGINNENDE
DEMENTIE DELEN HUN LEVEN
IN DE KOPGROEP
Elke week komen ze bij elkaar:
de deelnemers aan de KOPgroep, die allemaal dementie hebben.
Ze delen hetzelfde lot en daardoor kunnen ze elkaar begrijpen en helpen.

dat niet meer?’, dan zeg ik maar: ‘Oh ja, da’s waar ook’. Je wilt

Werk in de winkel

niet dat mensen je voor gek verslijten.”

Gerrit zelf was in het begin van zijn
ziekte heel lusteloos, maar pakt

‘Slijtage aan het benul’

inmiddels meer op. En dat doet hem

De leden van de KOPgroep ondersteunen elkaar ook met heel

goed. “Sinds kort werk ik zelfs als

concrete tips. Gerrit: “Ik heb de anderen bijvoorbeeld de tip

vrijwilliger bij de slagerij waar ik

gegeven om op te schrijven wat ze hier leren. Vanochtend heb

vroeger in dienst was. Het is maar

ik nog in mijn notitieboek zitten bladeren, op zoek naar het

eenvoudig werk, maar ik vind het

mooiste dat ik hier heb gehoord. Dat was de opmerking van een heerlijk om de lucht op te snuiven en
man die zei dat wij ‘slijtage aan het benul’ hebben. Zó

een beetje bij het team te horen.

typerend.”

Ik tel weer mee.”
Wilt u meer informatie over casemanagement dementie of
de KOPgroep? Bel het Netwerk Dementie Gelderse Vallei,
telefoon 088 6050500, www.dementiegeldersevallei.nl
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“De herinneringen komen bij de eerste klanken boven”

MAAK KENNIS MET ONS TIJDENS

DE OPELLA RESTAURANTWEEK!

HIER VINDT U DE
OPELLA RESTAURANTS
• Bennekom:
Grand Café de Baron, Oost Breukelderweg 1
(gebouw Walraven)
Het Baken, Barones van Lyndenlaan 69
• Harskamp:
wijkservicecentrum Metje, Smachtenburgerhof 1
• Lunteren:
wijkservicecentrum de Honskamp, Dorpsstraat 25
• Oosterbeek:
de Valkenburcht, Valkenburglaan 35
• Wageningen:
Grand Café de Vrienden, Van Sallandthof 40C

Uw mening
Wanneer is een maaltijd voor
u geslaagd?
Riky Nagtegaal: “Een etentje is voor
mij geslaagd als het gezellig is, als de
smaak goed is, als je verzadigd raakt en
als de gesprekken goed zijn. (lachend:)
Gelukkig heb ik geen verplichte zakendiners, maar ga ik alleen maar uit eten
met leuke mensen – met vrienden en
familie.”

Grand Café de Gasterij, Thorbeckelaan 1
(gebouw de Nudehof)
Alle restaurants zijn zeven dagen per week (ook tijdens
feestdagen!) geopend, met uitzondering van
wijkservicecentrum Metje. Meer informatie over onze
restaurants en de exacte openingstijden vindt u op
www.opella.nl/restaurants. Of loop binnen bij het
restaurant van uw voorkeur om een reservering te
maken. U kunt met vragen ook terecht bij ons

N
WAARRESTDAUERABNTOWEEK
OPELLA

1 TOT EN MET

7 MEI 2017

Bij een u
driegangenemresnonen
voor twee pslechts
betaalt u ersoon
voor één p
DAGEN VAN
GRAAG DRIERESERVEREN
TEVOREN
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Servicepunt, telefoon 0318 752222.

Heeft u af en toe geen zin of geen mogelijkheid om te koken?
In de restaurants van Opella kunt u dagelijks terecht voor een
heerlijke driegangenmaaltijd. Makkelijk, gezellig en
gevarieerd eten voor een aantrekkelijke prijs.

“Ik vind het ideaal”
Tinie Kornaat heeft genoten van haar nasi met
babi pangang in het restaurant van Opella waar ze
bijna dagelijks komt. “Ik vind het vooral heel mak-

Viert u een verjaardag of heeft u een diner met familie?

kelijk om niet zelf te hoeven koken. Ik ben zelf nog

Dat kunnen wij voor u verzorgen.

druk genoeg met mijn boodschappen, de was en
de broodmaaltijd. Het is ideaal om hier elke dag te

Opella restaurantweek: aanbieding voor u!

kunnen aanschuiven. Ik maak er nu een half jaar

Opella biedt de mogelijkheid voor ‘samen tafelen’ in

Voor u als lezer van Opellamagazine hebben wij nu een

gebruik van en ben als vanzelf in contact gekomen

Bennekom, Harskamp, Lunteren, Oosterbeek en

aantrekkelijke aanbieding. Van 1 tot en met 7 mei 2017

met prettige tafelgenoten. Ik mag ook bij mijn

Wageningen. De maaltijden bestaan uit een driegangen

hebben wij onze Opella restaurantweek. U kunt dan met twee

dochter eten, maar dat wil ik niet elke dag. Ik kies

keuzemenu. Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met

personen kennismaken met ons driegangenmenu voor de

zelf uit diverse menu’s. Waar je mij echt een plezier

uw dieetwensen. U kunt ook bij ons terecht voor een kopje

prijs van één. Maakt u hiervoor gebruik van de waardebon.

mee doet? Rode bieten met ui! Daar mag je me

koﬃe met taart, een hartige snack of lekker broodje.

Het is belangrijk dat u drie dagen van tevoren reserveert!

voor wakker maken.”
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Carin de Ruijter
Specialistisch longverpleegkundige

DIT IS MIJN DAG
Heeft u te maken met longaandoeningen,
zoals astma of COPD? Dan kunt u een beroep
doen op de gespecialiseerd
longverpleegkundige van Opella. Zij kan u
uitleg en advies geven, u leren omgaan met
uw beperkingen of ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Carin de Ruijter is de
longverpleegkundige van Opella.

8.25 “Het liefst kom ik op de ﬁets. Ik heb sinds vorig jaar een

13.00 “Bij Opella werken verschillende specialistisch

nieuwe ﬁets, waar ik al 3000 kilometer mee heb gereden.”

verpleegkundigen, namelijk voor: diabetes, pijn, geriatrie,
wond, oncologie, parkinson, urologie en revalidatie.

8.30 “Mijn werkdag start meestal op één van de woonlocaties

Vandaag heb ik met deze collega’s en onze directeur een

van Opella, waar ik begin met computerwerk. Ik schrijf

overleg over het organiseren van ons werk.”

rapportages en bereid mijn huisbezoeken van die dag voor.”

14.50 “Als mensen heel kortademig zijn, kan ik dat al zien als
10.15 “Mijn eerste huisbezoek van vandaag. Tijdens het

ze de deur open doen. Dan hebben ze daarna even nodig om op

bezoek vraag ik hoe het gaat, of mensen veel hoesten, of ze

adem te komen Tijdens mijn huisbezoeken bespreek ik met

goed slapen en lekker eten. Ik heb het ook altijd over de

sommige mensen ook de naderende dood. Ik luister naar de

medicatie. Soms laat ik mensen inhaleren, om te kijken of ze

verhalen van mensen en vraag hen wat ze nog moeten doen

die techniek goed doen. Heel veel mensen maken daar fouten

om het leven hier rustig achter te kunnen laten.”

in, zitten bijvoorbeeld teveel in elkaar gedoken als ze

16.10 “De administratie bijwerken hoort er aan het eind van

inhaleren.”

mijn dag ook altijd bij. Vandaag kan ik op tijd naar huis, maar ik

08:25

geef ook regelmatig ‘s avonds scholing over longziekten aan
andere verpleegkundigen en verzorgenden van Opella. “

08:30

12

10:15

13:00

14:50

16:10
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PORTRET

Veilig thuis wonen:

We schetsen een portret van een Opellaklant
aan de hand van korte, maar krachtige vragen
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en antwoorden. Als herkenning, inspiratie of
overdenking voor uzelf.

Henny van de Beek (59)
Henny woont in Veenendaal. Ze heeft een ernstige vorm
van COPD en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Via een slangetje in haar neus krijgt ze extra
zuurstof. Opella helpt haar met thuiszorg en verpleegkundige zorg.
Hoe zou u zichzelf omschrijven?
“Mijn motto is: ‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’.
Natuurlijk is mijn leven niet altijd even gemakkelijk, ik ben vorig
jaar ook behoorlijk depressief geweest. Maar ik probeer positief

Maakt u zich wel eens zorgen of u nu of later in
uw eigen huis kunt blijven wonen? Schakel dan
onze ergotherapeut eens in voor een adviesgesprek. Het doel van ergotherapie is uw zelfstandigheid te behouden of te vergroten. De therapeut denkt graag al met u mee voordat zich
problemen voordoen.
Misschien roept het woord ‘ergotherapie’ bij u het beeld op van
trapliften of douchebeugels en denkt u: ‘Daar ben ik nog niet

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om met de ergotherapeut te

te denken. Als dat soms moeite kost, lucht ik mijn hart bij de

kijken of u hulpmiddelen in huis nodig heeft of u te

meiden – zo noem ik ze altijd – van Opella. En dan ga ik weer

ondersteunen bij het gebruik ervan. Hoe loopt u bijvoorbeeld

vrolijk verder.”

met uw rollator door het huis als u allemaal drempels tegen
komt? Ook technische hulpmiddelen kunnen er aan bijdragen

Wat is uw mooiste karaktereigenschap?

dat u veilig kunt blijven wonen. Woont u zelfstandig, dan wordt

“Ik probeer voor iedereen klaar te staan. Maar dat lukt niet

ergotherapie vergoed vanuit de basisverzekering van uw

meer goed. Dat vind ik wel eens jammer. Vroeger stond ik altijd

zorgverzekering en telt daardoor mee voor uw eigen risico.

klaar voor mijn kinderen, nu is het andersom. Ik probeer mijn

als ik zeur, moet je het zeggen! Je komt veel verder met een

Ergotherapie is mogelijk als u zelfstandig woont of bij Opella.

kinderen en kleinkinderen wel zo veel mogelijk liefde en

beetje geven en nemen.”

Ook binnen revalidatie wordt ergotherapie veel ingezet.

aandacht te geven. Touwtje springen met die kleintjes gaat niet
meer, maar knutselen bijvoorbeeld wel.”

aan toe’. Onze ergotherapeut kijkt juist eerst met u hoe u

“Mijn kinderen en kleinkinderen, dat is mijn alles. En wat mijn

zelfstandig kunt blijven door dingen anders te doen, zonder
hulpmiddelen. Ergotherapeut Meta Steijsiger: “We kunnen
problemen voorkomen door eens mee te kijken hoe u uw
dagelijkse dingen doet. Bijvoorbeeld bij het aankleden of
huishoudelijk werk. Door het soms net iets anders aan te

Wat zijn mooie dingen in uw leven?

“ Z E L F S TA N D I G B L I J V E N D O O R
DAGELIJKSE DINGEN ANDERS
A A N T E PA K K E N . ”

Wat is uw moeilijkste karakter-eigenschap?

kinderen voor me doen, is echt fantastisch. Twee keer in de

“Ik heb het altijd lastig gevonden om ‘nee’ te zeggen. Inmiddels

week komt er iemand eten en er valt regelmatig iemand

móét ik mijn grenzen wel aangeven. Ik durf ook gemakkelijker hulp

binnen. Dan zetten ze de koelkast ook weer vol: ‘Goed eten,

te vragen.”

mama!’ Ze zijn zo trouw en zorgzaam.”

Wat zouden anderen van u kunnen leren?

Het liefst verander ik in mijn leven…?

“Om niet te zeuren. Toen ik op een revalidatieafdeling lag,

“Ik wil blij zijn met wat ik heb. Ik voel me heel rijk met mijn

hoorde ik zo veel mensen zeuren over de zorg: er was altijd wel

gezin en ik heb alles wat ik nodig heb. Een paar nieuwe longen

iets niet goed. Ik heb tegen mijn kinderen gezegd:

zou mooi zijn. Maar ik maak ervan wat ik kan.”

pakken, spaart u uw energie of kunt het (langer) zelf blijven
doen. Het kan ook gaan om ondersteuning van uw geheugen,
zoals door het gebruik van een planbord of agenda of het
inprogrammeren van belangrijke telefoonnummers in uw
telefoon.”
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Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Bel het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222,
e-mail servicepunt@opella.nl.
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Tips van onze huishoudelijk medewerker

PRAAT MEE
Op social media Facebook en Twitter blijft u op de hoogte
van onze laatste nieuwtjes en gaan we graag met u in
verbeterpunt kunt plaatsen op de website www.

Huishoudelijk werk is voor veel mensen niet hun

zorgkaartnederland.nl? Wij horen graag hoe u denk over

meest favoriete bezigheid. Al zijn sommige klusjes

onze zorg en diensten, uw mening is belangrijk voor ons!

nog best leuk, andere zijn ronduit vervelend. Toch
moet het gebeuren en komt het elke keer weer terug.
Hoe maken we dat voor onszelf zo makkelijk mogelijk?
We vroegen Willeke Wennekes, een ervaren huishoudelijk
medewerker bij Opella, om haar adviezen als het gaat om een schoon
en opgeruimd huis. Ook haar klanten krijgen van Willeke vaak tips als
ze bij hen aan het werk is. Bijvoorbeeld over het doen van de ‘grote
schoonmaak’.

Uw mening

gesprek. Maar wist u dat u ook een waardering of

Een klant over Opella De Valkenburcht,
Revalidatie en Herstel op 2 januari 2017 Gemiddeld cijfer: 8.5

Het was er geriefelijk. Het was een mooie kamer en hij was ruim genoeg. Ik kon
er goed uit de voeten met mijn rollator. Het enige jammere was dat, als ik meer
dan 1 bezoeker kreeg, er te weinig stoelen waren. De behandelruimte was goed
bereikbaar. Alles werd goed onderhouden. Ik werd heel vriendelijk behandeld ze
hadden een luisterend oor, ze ondersteunden me in alles. De therapie was heel
goed. Er werden activiteiten georganiseerd dat vond ik heel gezellig. Ze hebben
heel goed voor mij gezorgd. Ik heb alle lof voor ze.

Wanneer is een maaltijd voor
u geslaagd?
Mark Baardman: “Ik woon alleen en ik
vind het prima om voor mezelf te koken, maar ik vind het leuker om samen
met anderen te eten: dat je met mensen
bij elkaar bent en plezier maakt en over
leuke, positieve dingen praat. Dat is
toch gezelliger dan in je eentje. En het is
ook verrassend als iemand anders eens
voor je kookt.”
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Willeke: “Je hele huis in één dag schoon willen maken, is helemaal
niet handig. Daarna ben je doodop. Je kunt veel beter iedere dag even
opruimen en wat schoonmaken, dan houd je het netjes.” Zelf heeft ze
veel mandjes en bakjes in huis staan. “Dan heb je niet overal wat
liggen en lijkt het al heel snel netjes in huis. Alles heeft bij mij een
vaste plek. Gebruik ik iets? Dan ruim ik het daarna meteen op.”

Met deze tips van Willeke wordt ook het bijhouden van uw huis een peuleschil:
1. Begin uw dag meteen met het klusje waar u het minst zin in heeft. ‘s Morgens bent u vaak het fitst
en kunt u zich er sneller toe zetten.
2. Bent u aan het koken en staat de pan op het vuur? Een mooi moment om vast even het aanrecht

twitter.com/Opella

facebook.com/ZorgdienstverlenerOpella

youtube.com/OpellainBeeld
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Clië
WIJKBIJEENKOMST IN LUNTEREN
De Cliëntenraad van Opella houdt graag feeling met cliënten

Als Cliëntenraad zijn we altijd op zoek

en potentiële cliënten. Daarom organiseerde zij onlangs een

naar inspirerende praktijkvoorbeelden

wijkbijeenkomst in Lunteren over de ouderenzorg.

waarin de vragen van mensen worden
beantwoord. Een hulpvrager weet vaak
heel goed hoe hij zijn eigen leven wil

op te ruimen en af te wassen of de vaatwasser in te pakken.

Veel vragen van Lunteranen gingen over

‘Nee’ zeggen tegen een zorgvraag stoort

inrichten. Het is belangrijk daar naar te

in plaats van om de maand de hele keuken te poetsen. En gooit u ‘s avonds het vaatdoekje in de

de mogelijkheden in de zorg. Bijvoor-

niet alleen de hulp-vrager, maar ook

luisteren.

was? Haal het doekje daarvoor nog even over de wc, dan is die ook weer schoon. En tijdens het

beeld de robotisering van de zorg, de

Opellamedewerkers. Als echt wordt

stofzuigen kunt u eenvoudig de bestekbak even meezuigen. Die zie ik bij iedereen altijd vol

druk op de mantelzorger en de mogelijk-

meegedacht met de wensen van de

De Cliëntenraad is bereikbaar via het

kruimels zitten die je makkelijk even op kunt zuigen met de stofzuiger.

heden om langer thuis te blijven wonen.

klant, blijkt vaak veel mogelijk. Dat bleek

secretariaat, telefoon: 06 1558 4457,

Dat laatste is iets wat veel aanwezigen

ook tijdens deze wijkbijeenkomst, waar

e-mail ggoedegebuure@opella.nl.

graag willen. Er is de laatste jaren veel

ter plekke een vraag die onbeantwoord

Of via voorzitter Geeske Telgen,

veranderd in de zorg. Opella denkt graag

was gebleven, werd opgepakt.

e-mail geeske.telgen@planet.nl.

3 Combineer dingen. Pak tijdens het koken of afwassen bijvoorbeeld telkens één keukenkastje mee

4. Verzamel niet teveel spullen. Veel vaasjes en beeldjes in de kast staat leuk, maar het moet ook
allemaal schoon.
5. Leg kranten op de keukenkastjes. De bovenkant van de kastjes worden dan niet vet en stoffig.

in kansen en mogelijkheden.
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Hoe werkt het?
“Wat mijn ogen zien, kunnen mijn
handen maken. Ik heb bijna dertig jaar
een eigen zaak gehad als
meubelmaker. Hiermee maakte ik van
mijn hobby mijn werk. Ik verwerkte het
houtsnijwerk bijvoorbeeld in meubels
en ornamenten. In al die jaren heb ik
nooit een opdracht terug hoeven
geven, omdat ik het niet kon maken. Ik
koos zelf de bomen uit die ik wilde
gebruiken. Die liet ik zagen bij de
zagerij. Op vakantie gingen we naar
landen als Zwitserland, Noorwegen en
Oostenrijk. Daar maakte ik
voortdurend foto’s om ideeën op te
doen voor mijn eigen werk.“
Wat betekent uw hobby voor u?
“Mijn handen willen nu niet meer zo
goed het houtsnijwerk doen. Ik geniet
nog elke dag van alles om ons heen.
Vooral dit vogelkabinet is bijzonder. Ik
heb het gemaakt voor mijn vrouw Ad
toen zij 72 werd. Het heeft dus veel
persoonlijke waarde. Inmiddels is mijn
vrouw 88 en zijn we dankbaar dat we
met al dit moois in ons eigen huis
zelfstandig kunnen wonen.“

…
y
b
b
o
h
n
Mij
De hobby van Jaap Ockerse (86) is bij binnenkomst bij
hem thuis direct duidelijk. Meubels, kozijnen, plafonds,
je kunt het zo gek niet bedenken of het is prachtig
versierd met zijn eigen houtsnijwerk. Jarenlang was hij
zelfstandig meubelmaker. Nu geniet hij vooral van het
houtsnijwerk om hem heen.

Mevrouw Ockerse is kort na het interview helaas overleden. Op verzoek van de familie plaatsen we de ervaringen van meneer
Ockerse. We wensen hem en verdere familie veel sterkte met dit verlies
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AAN HUIS
BELEVEN
BIJGERECHT
BRUNCH
BUITEN
BUURT
CATERING
COUVERT
DATUM
DIEET
DINEREN
ETEN
ETENTJE
FEEST
FIT
GEMAK
GEUR
GEVEN
GEZELLIG
GEZOND
GOED
GROENTE
HOOFDGERECHT
HULP
KEUS
KOFFIE
KOKEN
LEVEN
LUNCH
MAALTIJD
NAGERECHT
OPGEWEKT
PLEZIER
RECREEREN
RESTAURANT
RUST
SAMEN
SERRE
TERRAS
THEE
THUIS
TIJD
UITGAAN
VERZORGING
VISITE
VITAMINES
VOEDING
VOORGERECHT
VRIJ
VRIJHEID
WENS
ZORG

EENS EVEN PUZZELEN
Maak kans op een irischeque van 25 euro door uw
oplossing naar ons op te sturen voor 31 mei 2017.
Mail naar communicatie@opella.nl of per post naar Opella,
t.a.v. Communicatieadvies, Postbus 677, 6710 BR Ede.
De prijswinnaar ontvangt persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Veel puzzelplezier.
© www.ruiterpuzzel.nl
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We wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis. Om bij het ouder worden prettig
te blijven wonen, mobiel te zijn, mee te doen en u daarbij goed te voelen, kan er
behoefte zijn aan extra dienstverlenening en ondersteuning.

helpt bij het vinden van betrouwbare diensten en producten. Zo weet u wat u in huis haalt.
(0318) 752 221 | info@kleinedienst.nl | www.kleinedienst.nl

Ondersteuning uit én thuis.
Diana Kaan Specialist in Welzijn
06 - 52 46 02 40

Verhelpen van voetproblemen
Medisch pedicure Marian
06 - 81 71 56 33

Onderhoud & aanpassing tuin
Groendok - Irma de Jager
06 - 81 32 70 15

Klussen en andere hulp
BelVincent
06 - 23 71 44 22

betrouwbaar ● vakmanschap ● kwaliteit ● eerlijke prijs ● service
is een initiatief van
, dé zorgdienstverlener bij u in de wijk. De website is continu in
ontwikkeling om u nog beter van dienst te zijn.

VOLG ONS OP
FACEBOOK

