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Opella wil graag ‘thuis geven’ aan u. Dat is het 

tegenovergestelde van ‘niet thuis geven’. We 

willen oog en oor hebben voor wat voor u echt 

belangrijk is. Thuis geven is doen wat nodig is 

om u in uw beperking(en) te ondersteunen. 

Ieder persoon vindt andere dingen belangrijk 

in het dagelijks leven dan een ander. Dat heeft 

te maken met wie je bent als mens. En wie je 

bent als mens, is mede een gevolg van het 

verhaal van je leven. 

In dit magazine delen diverse klanten van 

Opella met u een stukje van hun levensver-

haal. Zo vertelt mevrouw Roff el in het Portret 

hoe het geloof in God haar dagelijks helpt. En 

in het artikel over huiselijk geweld geven we 

tips hoe u dit moeilijke onderwerp bespreek-

baar maakt. Meneer Schuurman deelt in Mijn 

Hobby hoe hij elke dag nog stil staat bij de 

jaren waarin hij gelegerd was in Nederlands-

Indië. Een ervaring die voor hem grote invloed 

had op zijn leven. 

U vindt ook terug hoe onze medewerkers 

samen met u optrekken en wat zij voor u 

kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door uw 

levensverhaal te kennen of het samen met u 

en uw naasten in beeld te brengen. En daaruit 

te ontdekken wat u in uw dagelijks leven 

voldoening geeft. 

Kars Hazelaar, bestuurder

PORTRET
Auktje Roff el

MIJN HOBBY 
Veteranen
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Welke gebeurtenis is van 

grote invloed geweest op 

uw leven?

Soms ziet je leven er van de ene op de 

andere dag opeens totaal anders uit. 

Een bijzondere ontmoeting, een 

sollicitatiegesprek, de diagnose van 

een ziekte: ze kunnen de richting van je 

leven veranderen. Opellamagazine 

ging de straat op en vroeg mensen 

welke gebeurtenis van grote invloed is 

geweest op hun leven. In dit magazine 

leest u de reacties.

5  7  9  11  17  

INHOUD

Opellamagazine is het magazine voor klanten van zorg- en dienstverlener Opella. Mensen willen hun 

eigen leven leiden. Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart. Dit doen we vanuit het evangelie 

van Jezus Christus, dat ons inspireert om er te zijn voor ieder mens.
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UW ERVARING DOET ER TOE
Charmy Reijnen werkte jarenlang als actrice, productieleider 
bij toneelgroep Theater, fotomodel en mannequin. 

Inmiddels geniet de negentigjarige alweer heel wat jaren 
van haar pensioen. Onlangs keerde ze even terug in haar 
oude beroep: de fotograaf van Opella mocht haar in beeld 
brengen in haar eigen huis met een thuiszorgmedewerker. 
Nu draagt mevrouw Reijnen bij aan de promotie van de 
thuiszorg van Opella. 

Welke 

gebeurtenis 

is van grote 

invloed 

geweest op uw 

leven?

Arrianne van de Pol:

“Acht jaar 

geleden heb ik 

een hersenvlies-

ontsteking gehad 

die ik maar net 

overleefd heb. Dat 

heeft wel veranderd 

wie ik ben, zowel 

in negatieve als in 

positieve zin. Daar 

waar ik vroeger al 

wat chaotisch was, 

ben ik dat nu nog 

veel meer. Maar 

tegelijk is mijn 

levenslust ook veel 

groter geworden. 

En ik ben me veel 

bewuster van de 

vraag wat écht 

belangrijk is.”

Het is een zonnige voorjaarsochtend als Chantal 

Gielissen en Patricia Norg binnen stappen bij Titia 

te Velde. Chantal volgt de opleiding verzorgende 

IG bij de Opella Academie; Patricia is student 

Godsdienst Pastoraal Werk bij de CHE. Vandaag 

gaan ze in gesprek met mevrouw Te Velde over 

haar leven. 
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UW LEVENSVERHAAL 
IS VAN WAARDE

Mevrouw Te Velde woont in verpleeghuis Walraven. 

Aan de hand van haar levensverhaal proberen Chantal 

en Patricia in beeld te brengen wat kleur geven aan 

haar dag. 

Het levensverhaal

Mevrouw Te Velde vertelt hoe ze opgroeide in 

Groningen in een gezin van vijf kinderen. “We 

woonden op een boerderij en groeiden met elkaar op 

in een klein dorpje. Je kende de buren, liep zomaar bij 

elkaar naar binnen. 

Als enige in het gezin ging ik het onderwijs in. Ik heb 

jarenlang met veel plezier lesgegeven aan de 

huishoudschool. Met mijn man ben ik in Bennekom 

gaan wonen. Mijn man en ik kregen twee dochters en 

ik heb vijf kleinzoons. Het contact met leerlingen gaf 

mij veel voldoening. Ik ging graag met pubers om, 

was ook betrokken bij de jeugdclub van de kerk. Ook 

nu ga ik elke zondag naar de kerk. Ik mis het als ik 

niet ga.” 

Mevrouw Te Velde haalt haar fotoalbums tevoor-

schijn. “Vroeger hebben we veel geschaatst, op de 

slootjes in de dorp. Dat doe ik nu niet meer, hoor! Ik 

ben hier wel de hele dag een beetje bezig. Ik hou van 

wandelen en fi etsen. Ik zou het ook nog wel leuk 

vinden om eens wat les te geven, naailes bijvoor-

beeld. Verder heb ik niet zoveel wensen. Ik vind 

mezelf een gewoon mens. Waar ik vroeger altijd 

vrolijk van werd? Van verjaardagen vieren! Zal ik 

trouwens even een kopje koffi  e voor jullie maken?” 

Voldoening

De medewerkers van Opella vinden het belangrijk om 

u als mens te kennen. Het kennen van uw levensver-

haal draagt daar aan bij. Op die manier maken we 

samen met u en de mensen om u heen het mogelijk 

dat u de dingen doet die voor u belangrijk zijn en 

waar u voldoening uit haalt. Dat gaat dus verder dan 

alleen de medische zorg of ondersteuning. Voor 

mevrouw Te Velde kan het bijvoorbeeld betekenen 

dat ze meewerkt aan de activiteiten die regelmatig 

op Walraven worden georganiseerd samen met 

jongeren van het ROC. Of dat een van haar kinderen 

of kleinkinderen elke week een keer met haar gaat 

wandelen of fi etsen op de duofi ets. Of dat ze tijdens 

de handwerkgroep de deelnemers een keer mee-

neemt in het maken van een borduurwerk. Veel 

mensen willen graag van betekenis zijn of 

blijven voor anderen. 

Uw levensverhaal ook in beeld?

Het kan nuttig zijn om zelf of met hulp van anderen 

uw eigen levensverhaal in beeld te brengen. 

Bijvoorbeeld aan de hand van foto’s, een geschreven 

tekst of met behulp van een speciaal levensboek. 

Zo’n levensboek maakt u online of koopt u bij de 

boekwinkel. Een methode die u kan helpen, is 

bijvoorbeeld ‘Mijn leven in kaart’. U benoemt welke 

zaken voor u belangrijk zijn en waar u voldoening uit 

haalt. Dat is waardevolle informatie voor vandaag of 

de komende jaren. 



VOORJAAR 2019

Opella wil in alle opzichten ‘thuis geven’ aan 

mensen die zorg nodig hebben door hun vragen te 

beantwoorden. Zeker ook voor kwetsbare mensen, 

zoals in de verpleeg(huis)zorg. Opella gaat meer 

zorgprofessionals opleiden, taken van zorg-

medewerkers bij anderen beleggen (waardoor zij 

meer tijd hebben voor zorg) en het verzuim van 

medewerkers verder omlaag brengen. Hoe we dat 

doen, leest u in het kader op 

deze pagina.

De kwaliteit van de verpleeghuiszorg van 

Opella is goed. In 2015 werden de verpleeghuizen 

van Opella door de Patiëntenfederatie Nederland 

uitgeroepen tot meest klantvriendelijk van 

Nederland, op basis van klantwaarderingen op 

ZorgkaartNederland.nl. De arbeidsmarkt vraagt om 

een brede en langdurige aanpak om de 

verpleeg(huis)zorg goed te houden. Opella is zich 

ervan bewust dat er de komende jaren steeds 

minder medewerkers op de arbeidsmarkt 

beschikbaar zijn en houdt daar in haar plannen 

rekening mee. 

EXTRA GELD VOOR VERPLEEGHUIZEN
De overheid stelt van 2019 tot en met 2021 extra geld beschikbaar voor (vooral) meer 
personeel in de Nederlandse verpleeghuizen. Dat is een uitdaging, omdat er de 
komende jaren op de arbeidsmarkt steeds minder personeel beschikbaar is. Opella 
richt zich daarom in hoofdlijn op meer en beter opleiden, het inzetten van ánder 
personeel en het ondersteunen van bewoners en hun naasten in haar verpleeghuizen. 

•  Meer mensen zelf opleiden op diverse niveaus. Ook zij-instromers: 
mensen met een diploma in een andere sector, die graag in de ouderenzorg 

willen werken. We gaan hen begeleiden met leermeesters: ervaren 
medewerkers die volledig zijn vrijgesteld om nieuwe leerlingen te begeleiden en 

ondersteunen. Dit betekent dat we, startend in 2019, in de komende  drie jaar in totaal  
  ruim 90 fulltime medewerkers in dienst gaan nemen.

•   Mensen thuis al voorbereiden op de verhuizing naar een verpleeghuis, door één vaste 
klantadviseur. Zij kent de mensen en hun naasten persoonlijk, regelt de benodigde voorbereiding 
en zorgt dat het verhaal van elk persoon – inclusief medisch dossier en zorgdossier – duidelijk is bij 
de verhuizing. 
Ook blijft de klantadviseur na verhuizing nog een aantal weken betrokken bij de bewoner. 

•   Klantgerichter werken door een verbetering van de zorglogistiek: elke klant krijgt dan zorg 
en ondersteuning op de juiste plaats en op een passend moment en we organiseren dat zo 
effi  ciënt mogelijk. 

•   Inzet van twee ondersteuners om de klantvraag en mening en ervaring van klanten en naasten nog 
verder duidelijk te krijgen. Daardoor kan ook de Cliëntenraad haar rol nog beter uitvoeren. 

•   Uit onderzoek blijkt dat de inzet van muziek een positieve invloed heeft op het welzijn van 
verpleeghuisbewoners. Opella gaat die mogelijkheden meer gebruiken door de inzet van meer 
muziektherapeuten. 

Het�
kwaliteitsplan�

van�Opella�voor�

de�verpleeg-
huizen

De Nudehof in Wageningen ondergaat 
momenteel een ware metamorfose. Het 
voormalige verzorgingshuis wordt 
getransformeerd naar een eigentijds 
appartementencomplex. In het gebouw komen 
65 gerenoveerde huurappartementen voor 
senioren met een zorgvraag. 

Het uitgangspunt van deze renovatie is het scheiden van 

wonen en zorg: bewoners huren een eigen appartement van 

Estea, de nieuwe eigenaar van het pand, en krijgen zorg van 

het team van Opella. De appartementen zijn zowel geschikt 

voor alleenstaanden als voor echtparen. 

Veilig wonen

Wonen in De Nudehof betekent veilig wonen. Dag en nacht zijn 

er medewerkers van Opella in de buurt. 

Een veilig gevoel! Zowel de medewerkers, vrijwilligers als de 

bewoners houden toezicht op het gebouw en de omgeving. 

Daarnaast beschikken de appartementen over personen-

alarmering. Hebben bewoners naast de afgesproken 

zorgmomenten direct zorg of ondersteuning nodig,

dan gebruiken zij de personenalarmering.

Ontmoeting en activiteiten

De Nudehof is van alle gemakken voorzien. Wonen in 

De Nudehof biedt gezelligheid en extra’s die het woonplezier 

vergroten. Centraal in De Nudehof ligt ontmoetingsruimte 

De Gasterij. In De Gasterij kunnen mensen altijd binnenlopen 

voor een praatje met medebewoners of een kopje koffi  e 

drinken met de buren. Een aantal keer per week wordt in 

De Gasterij een warme maaltijd geserveerd. 

Ook zijn er regelmatig activiteiten. 

Interesse? 

De appartementen in De Nudehof zijn bedoeld voor senioren 

met een intensieve zorgvraag. Bent u geïnteresseerd in wonen 

in De Nudehof en heeft u al een indicatie voor zorg, of denkt u 

hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact op 

met onze klantadviseur voor een verkennend gesprek. Zij kan 

samen met u beoordelen of een appartement in de Nudehof 

voor u passend is. 

Een persoonlijk adviesgesprek met onze klantadviseur kunt u 

aanvragen via het servicepunt van Opella: 0318 75 2222 

Meer informatie vindt u ook op de nieuwe website:

 www.wonenindenudehof.nl 

VEILIG EN FIJN WONEN IN DE NUDEHOF
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ZorgkaartNederland.nl. De arbeidsmarkt vraagt om 

personeel en het ondersteunen van bewoners en hun naasten in haar verpleeghuizen. personeel en het ondersteunen van bewoners en hun naasten in haar verpleeghuizen. personeel en het ondersteunen van bewoners en hun naasten in haar verpleeghuizen. 

Welke 

gebeurtenis 

is van grote 

invloed geweest 

op uw leven?

Bennie Bloemberg: 

“Het vinden van deze 

dame natuurlijk, 

Marlies, in 1971. Het 

was bijna liefde op 

het eerste gezicht en 

het heeft mijn leven 

ten goede veranderd. 

We zijn samen naar 

Afrika getrokken 

en daar hebben 

we veertig jaar 

gewoond. Nu zijn we 

sinds een jaar weer 

terug in Nederland. 

We hebben het nog 

altijd goed met 

elkaar, gelukkig.”

7



Welke 

gebeurtenis 

is van grote 

invloed geweest 

op uw leven?

Martin van Delft :

“In 2001 ben ik ziek 

geworden. Ik wil 

daar niet veel over 

kwijt, maar de arts 

zei toen: ‘Je komt 

nooit meer aan het 

werk.’ Helaas heeft 

hij gelijk gekregen. 

Later bleek dat ik 

ook diabetes had. 

De suiker heeft veel 

kapotgemaakt in 

mijn lijf, waardoor ik 

veel pijn heb. Lopen 

gaat niet meer goed, 

maar ik heb een 

scootmobiel. Met 

mooi weer probeer ik 

lekker naar buiten te 

gaan.”

VOORJAAR 20198 99

Het is een taboe, we horen of lezen er zelden 

over. Toch komt huiselijk geweld regelmatig voor, 

ook bij ouderen. Zeker één op de twintig ouderen 

in Nederland krijgt ermee te maken. Hieronder 

leest u wat huiselijk geweld precies is en wat u er 

aan kunt doen. 

MEER DAN SCHOPPEN, SLAAN OF UITSCHELDEN

HUISELIJK GEWELD
MAAK HET BESPREEKBAAR

Veel mensen denken bij huiselijk geweld aan lichamelijke of 

psychische mishandeling, zoals slaan of uitschelden. Maar 

verwaarlozing en fi nanciële uitbuiting vallen er ook onder. Het 

kent dus vele vormen. Huiselijk geweld betekent dat de 

mishandeling gedaan wordt door partners, ex-partners, 

gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Het gaat dus niet om 

de locatie waar het geweld plaatsvindt, maar om de relatie die 

de dader heeft met het slachtoff er. Dat is altijd een relatie 

waarbij het slachtoff er afh ankelijk is van de dader. 

Mevrouw Jacobs werd wat vergeetachtig en haar 

zoon ging daarom haar rekening beheren. Na een 

tijdje bleek er veel geld van de rekening te zijn 

verdwenen. Mevrouw Jacobs zag dit gebeuren, maar 

durfde er tegen haar zoon niets over te zeggen. Ze 

was afh ankelijk van hem en schaamde zich ook dat 

dit haar overkwam, kon eigenlijk niet geloven dat hij 

dit bewust deed. Hierover met anderen praten of 

aangifte doen wilde ze niet, ze wilde het contact met 

haar zoon niet op het spel zetten. 

Niet opzettelijk

Soms gebeurt de mishandeling van ouderen opzettelijk, maar 

meestal is dat niet het geval. De zorg voor een naaste kan zwaar 

zijn. Mantelzorgers beginnen met goede bedoelingen en veel 

liefde aan de zorg, maar naarmate dit langer duurt raken ze 

overbelast. 

Meer informatie en wat u kunt doen, kunt u lezen op www.aanpak-ouderenmishandeling.nl

Heeft u nu hulp of advies nodig? Neem dan contact op met Veilig Thuis via: 0800-2000.

Hierdoor raken ze sneller geïrriteerd, waardoor ze 

bijvoorbeeld hardhandiger met de naaste omgaan of  

hun naaste uitschelden. Toegeven dat de zorg te 

zwaar is geworden, vergt veel van een mantelzorger.  

Nelie Busselmans verzorgt haar moeder 

die depressieve klachten heeft en daardoor 

altijd op Nelie loopt te mopperen. Het is 

nooit goed, er is altijd wat. Dit ergert Nelie 

en het is er in geslopen dat zij haar moeder 

regelmatig uitscheldt. Als een hulpverlener 

Nelie confronteert met dit gedrag, is haar 

reactie: “Maar ik hou wel veel van haar! 

Het is me alleen soms te veel...”. 

Wat kunt u doen

Veel mensen zien, als ze zelf in de situatie zitten, niet 

dat er huiselijk geweld speelt. Vaak gaat het om 

patronen die er door de jaren heen zijn ingeslopen. 

Buitenstaanders kunnen daardoor eerder zien wat er 

speelt. U voelt misschien dat ergens geen fi jne sfeer 

hangt, of iemand ziet er angstig uit. Wat kunt u doen 

in zo’n situatie: 

• Observeer: welke feiten ziet u? 

•  Benoem wat u ziet of hoort en uit uw zorgen. 

Bijvoorbeeld: “Ik hoorde zo’n geschreeuw. Hebben 

jullie ruzie gehad? Ik maak me zorgen. Gaat het wel 

goed met jullie?”

•  Ga het gesprek aan met een open en nieuwsgierige 

houding. Durf vragen te stellen vanuit betrokken-

heid naar de ander, zonder oordeel. 

•  Help de dader, ook die heeft problemen. Er zit altijd 

iets achter, bijvoorbeeld onmacht of overbelasting. 

Ook een verslaving of relationele problemen 

kunnen leiden tot geweld. 

Normen en waarden

Het gesprek aangaan is spannend. Het is een zwaar 

onderwerp om aan te kaarten, al is het heel menselijk. 

De situaties kunnen best confronterend zijn: wat vindt 

u zelf wel of niet kunnen? Wat zijn uw eigen normen 

en waarden? Toch is het heel belangrijk dat u het 

gesprek aangaat en er open over durft te praten. Zorg 

dat het geen taboe is. Doet u dit met de juiste 

intenties, namelijk om hulp te bieden, dan is 

het gesprek vaak een belangrijke eerste stap 

richting erkenning van het probleem en het 

vinden van hulp. 

Meneer Willems heeft beginnende 

dementie. Door zijn ziekte valt hij regelma-

tig uit tegen zijn vrouw. Laatst was hij zelfs 

zo boos geworden dat hij haar dreigde iets 

aan te doen. Ze wilde het huis uit, maar hij 

had de voordeur op slot gedaan en de 

sleutel verborgen. Ze kon gelukkig 

achterom en is bij de buurvrouw naar 

binnen gegaan. Ze kon haar kinderen 

bellen en die hebben met hun vader 

gesproken en gekeken of het wel veilig 

genoeg is voor hun moeder. Ook vrijheids-

beperking en bedreiging zijn vormen van 

huiselijk geweld. 

De namen in de voorbeelden zijn gefi ngeerd.
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Welke 

gebeurtenis 

is van grote 

invloed geweest 

op uw leven?

Cheron van Kasteren 

(rechts):

“De periode dat 

deze vrouw, mijn 

peetmoeder, me heeft 

opgevangen toen het 

niet goed met me 

ging. Ik was toen rond 

de twintig en woonde 

in Suriname. Ze heeft 

me behandeld alsof 

ik haar eigen kind 

was en me weer op 

weg geholpen. Nu is 

ze in Nederland op 

vakantie en kunnen 

we weer bijpraten. 

Heerlijk, want ze 

heeft veel voor me 

betekend.”
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KLANTPORTAAL OPELLA: 
NU VOOR ELKE KLANT 

TOEGANKELIJK

HANDIG VOOR U

Sinds dit najaar kunnen alle 

klanten van Opella gebruikmaken 

van het online klantportaal. 

Dankzij het portaal kunt u 

eenvoudig meelezen met de 

rapportage van de 

zorgmedewerkers en digitaal het 

ondersteuningsplan 

ondertekenen. 

In het klantportaal staan uw persoonlijke 

gegevens en rapporteren we over de zorg, 

behandeling en ondersteuning die u van ons 

krijgt. U heeft altijd inzicht in uw eigen 

ondersteuningsplan en kan elk moment van de 

dag meelezen met de rapportages van onze 

teams. Daarnaast kunt u in het portaal alle 

toekomstige afspraken zien die u heeft met de 

zorg. Met de berichten-functie van het portaal 

kunt u vragen stellen aan uw zorgmedewerkers. 

U bepaalt zelf of u gebruik wilt maken van deze 

mogelijkheid om online uw dossier in te zien. 

Daarnaast kunt u ook anderen machtigen om 

toegang te krijgen tot uw klantportaal.

Goed beveiligd

U kunt uw dossier via het klantportaal online 

bekijken. Daarvoor heeft u internet nodig. Het 

wil niet zeggen dat uw dossier ook op het 

internet staat. Wij gebruiken het internet als 

toegang tot de goed beveiligde omgeving van 

het klantportaal. 

Klantervaringen 

“Ik ben er zeer enthousiast over”, vertelt Gerda 

Heuvel over haar ervaringen met het 

klantportaal. Haar moeder krijgt thuiszorg van 

Opella en nu ze kan meelezen met de rapportage 

weet ze beter hoe het met haar moeder gaat. 

Gerda: “Voorheen wist ik niet wat er gebeurde. 

De communicatie verliep via briefj es die ik op het 

aanrecht legde, maar ik had er geen zicht op of 

die wel over kwamen. Nu kan ik chatten met de 

verpleegkundigen en mijn vragen en 

opmerkingen doorgeven via het portaal. Het is 

voor mij een ongelofelijke verbetering.”  

Ook meneer Bouwman, bewoner van Machtella, 

vindt het klantportaal een uitkomst: “Ik woon 

niet groot en heb weinig opslagruimte, dus ik 

heb het liefst zo min mogelijk papier. Ik kijk niet 

elke dag in het portaal, maar zo nu en dan is het 

interessant om te lezen wat er over je 

geschreven wordt. En als het niet klopt, kun je 

aan de bel trekken. Maar het klopt bijna altijd 

hoor!”

Aanmelden

Bent u klant van Opella of wettelijk 

vertegenwoordiger van een klant en wilt u 

gebruikmaken van het klantportaal, dan kunt u 

zich aanmelden via het digitale aanmeld-

formulier op onze website: 

www.opella.nl/klantportaal

11

“Ik�ben�er�zeer�

enthousiast�over”
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9.40 uur “Ik duik de gang in en maak het toilet schoon. De 

keuken is vervolgens aan de beurt en tot slot beneden de 

kattenkamer. Ik zorg ervoor dat het weer helemaal spik en 

span is. Dat doe ik door af te stoff en, nat af te nemen en de 

stofzuiger er doorheen te halen. Dan nog even de gladde 

vloeren lekker fris dweilen en de beneden verdieping is weer 

netjes en schoon.”

10.15 uur “Nu is de bovenverdieping aan de beurt. 

Gewapend met een emmertje sop en doekjes loop ik naar 

boven en begin met afstoff en van de slaapkamer. Als dat 

gedaan is, gaat er een doekje door de badkamer. Ook hier 

neem ik de deuren mee met een vochtige doek. Verder hoef ik 

deze etage alleen stof te zuigen, want in de hobbykamer stoft 

meneer Keijman zelf af. Dan weet hij zeker dat alles op de 

juiste plek blijft liggen.”

10.27 uur “Lopend naar beneden neem ik al stofzuigend de 

trap mee. En dan zit het er alweer op. Ik ruim mijn emmertje 

en de stofzuiger op, zodat ik alles netjes achterlaat. We maken 

nog even een praatje, ik wens meneer Keijman een goede 

week en loop de deur uit. Het is leuk, mijn werk. Het is ook het 

praatje, vooral het praatje, dat het heel leuk maakt.”

8.56 uur “Rond 9.00 uur sta ik voor de deur van “Rond 9.00 uur sta ik voor de deur van 

meneer Keijman. Ik was vandaag wat eerder, maar het meneer Keijman. Ik was vandaag wat eerder, maar het 

duurde even voordat hij de deur open deed. Hij was duurde even voordat hij de deur open deed. Hij was 

vroeg wakker geworden, maar weer in slaap gevallen in vroeg wakker geworden, maar weer in slaap gevallen in 

zijn stoel voordat ik kwam en hoorde de bel niet. zijn stoel voordat ik kwam en hoorde de bel niet. 

Normaal gebeurt hem dat niet hoor. Na binnenkomst Normaal gebeurt hem dat niet hoor. Na binnenkomst 

bespreek ik met meneer Keijman het ‘plan de bespreek ik met meneer Keijman het ‘plan de 

campagne’: wat staat er vandaag op het programma.”campagne’: wat staat er vandaag op het programma.”

9.08 uur “Naast de standaard schoonmaakwerk-“Naast de standaard schoonmaakwerk-

zaamheden neem ik vandaag de deuren van de zaamheden neem ik vandaag de deuren van de 

huiskamer mee. Al babbelend ga ik aan het werk. Eerst huiskamer mee. Al babbelend ga ik aan het werk. Eerst 

de huiskamer afstoff en en met een vochtige doek de de huiskamer afstoff en en met een vochtige doek de 

deuren afnemen. Met een speciale borstel haal ik de deuren afnemen. Met een speciale borstel haal ik de 

kattenharen van de stoelen. Dan is het tijd om de kattenharen van de stoelen. Dan is het tijd om de 

stofzuiger ter hand te nemen. Dico, de kat van meneer stofzuiger ter hand te nemen. Dico, de kat van meneer 

Keijman, was nieuwsgierig aan het kijken, maar neemt Keijman, was nieuwsgierig aan het kijken, maar neemt 

nu snel de benen.” 

9.21 uur “Als ik druk bezig ben met stofzuigen maakt  “Als ik druk bezig ben met stofzuigen maakt 9.21 uur “Als ik druk bezig ben met stofzuigen maakt 9.21 uur
meneer Keijman een heerlijk bakkie koffi  e. Als ik klaar meneer Keijman een heerlijk bakkie koffi  e. Als ik klaar 

ben met de huiskamer drinken we het hier samen even. ben met de huiskamer drinken we het hier samen even. ben met de huiskamer drinken we het hier samen even. ben met de huiskamer drinken we het hier samen even. 

Meneer Keijman is heel actief, heeft veel hobby’s waar Meneer Keijman is heel actief, heeft veel hobby’s waar Meneer Keijman is heel actief, heeft veel hobby’s waar 

we een leuk gesprek over kunnen voeren. Of ik krijg een we een leuk gesprek over kunnen voeren. Of ik krijg een we een leuk gesprek over kunnen voeren. Of ik krijg een 

mooi concert op de keyboard waar hij graag op speelt. mooi concert op de keyboard waar hij graag op speelt. mooi concert op de keyboard waar hij graag op speelt. 

Daarna hervat ik mijn werk.”Daarna hervat ik mijn werk.”

8:56

10:159:21 10:27

Ingrid Mater-Robbertsen   •   Huishoudelijk medewerker

Sinds hij last heeft van zijn nieren, kan meneer Keijman het 
zware huishoudelijke werk niet meer zelf doen. “Ook het 

buiten zetten van de kliko gaat lastig. Daar moet ik wel een 
half uur van bijkomen,” vertelt hij. Heel fi jn dat hij nu 

wekelijks hulp krijgt van Ingrid. Zij zorgt ervoor dat zijn huis 
weer keurig netjes is en brengt ook de nodige gezelligheid 
mee. Bij meneer Keijman is het niet nodig, maar Ingrid kan 
ook signaleren of er andere hulp of ondersteuning nodig is. 

Ingrid werkt als huishoudelijk medewerker vanuit het 
thuiszorgteam Veenendaal en komt zo ook bij meneer 

Keijman in Rhenen.  

9:409:08

12 13

DIT  IS  MIJN DAG
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Kunt u ook zo aanhikken tegen het ordenen van uw 
fi nanciën? Ruud Roothuis is een van de drie fi nancieel 
coaches van Opella en geeft u tips hoe u zo eenvoudig 

mogelijk uw fi nanciën op orde houdt. “Want”, zegt 
Ruud, “als de fi nanciën eenmaal op orde zjin, valt er 

vaak een last van de schouders.”

“Onze coaching is tijdelijk: wij helpen mensen om zelf de fi nanciën 

weer op te pakken. Daarbij beginnen we altijd met het maken 

van een budgetplan. Daarmee krijg je inzicht in alle inkomsten 

en uitgaven. Het is natuurlijk belangrijk dat die in balans 

komen. Ook helpen we mensen bij budgetteren. Huishoude-

lijke apparaten bijvoorbeeld hebben een bepaalde 

levensduur. Je weet dat het apparaat na een tijdje 

vervangen moet worden. Daar kun je alvast een ‘potje’ 

voor maken, zodat je bent voorbereid op deze kosten.” 

FINANCIËN OP ORDE

EENS EVEN PUZZELENTIPS  VAN DE PROFESSIONAL PORTRET

AUKTJE ROFFEL
We schetsen een portret van een Opellaklant 

aan de hand van korte, maar krachtige vragen 

en antwoorden. Als herkenning, inspiratie of 

overdenking voor uzelf. 

Mevrouw Roff el woont in een seniorenappartement in 
Ede.  Ze maakt wekelijks gebruik van hulp bij het 
huishouden van Opella.  

Hoe zou u zichzelf omschrijven?

“Ik ben een nuchter mens. Dat heeft ongetwijfeld met mijn 

Groningse achtergrond te maken. Verder ben ik een echte 

doorzetter. Anders had ik niet als alleenstaande ouder vier 

kinderen kunnen opvoeden.”kinderen kunnen opvoeden.”

Wat is uw mooiste karaktereigenschap?

“Ik wil graag liefde laten zien aan anderen. Ik heb jarenlang in 

de psychiatrie en de geriatrie gewerkt. Als ik zie dat mensen 

het moeilijk hebben, dan maak ik contact met ze. Een zwerver 

geef ik een knuff el.”

Wat is uw moeilijkste karaktereigenschap?

“Ik vind het moeilijk om hulp te vragen. Ik wil alles zelf doen. 

Ben dat altijd gewend geweest, maar het is tegelijkertijd ook 

mijn zwakte.”

Wat zouden anderen van u kunnen leren?

“Je kunt dankbaar zijn voor alles wat je hebt. Het leven is echt 

niet altijd makkelijk. Maar God geeft mij kracht, moed en 

steun. Door mijn geloof in God ben ik rustiger geworden. En 

door problemen in mijn leven ben ik Hem meer gaan ervaren. 

Soms raak je teleurgesteld. Ik wil niet bitter zijn, maar anderen 

vergeven. En ook als je ouder wordt of ziek bent, kun je iets vergeven. En ook als je ouder wordt of ziek bent, kun je iets 

voor een ander betekenen. Bijvoorbeeld door voor hen te 

bidden.” 

Wat zijn mooie dingen in uw leven?

“Ik  heb geleerd dat God van ons houdt en dat we niet hoeven 

leven met schuld en schaamte. We mogen juist genieten van 

het leven. Ik sta er dagelijks bij stil dat ik in een vrij land leef en 

dat ik een huis, eten en kleding heb. Verder geniet ik van de 

kleine dingen, zoals het bezoeken van een rommelmarkt, het 

contact met kinderen en kleinkinderen of bijvoorbeeld van de 

sauna, die mijn zoon thuis heeft.”

Het liefst verander ik in mijn leven…?

“Ik geloof niet dat ik iets wil veranderen. Alleen dat ik 

misschien nog meer wil leven in de vrede van God.”

14 15

Tip 1: Begin met het maken van een budgetplan, waarin u alle inkomsten en uitgaven op een rij zet. Breng die 

inkomsten en uitgaven in balans.

Tip 2: Heel belangrijk: houd uw administratie goed op orde. Werk met goede mappen en plan een vast moment per 

week in om de administratie door te nemen. 

Tip 3: Zorg dat u een rekening hebt waarbij u niet in het rood mag staan. Rood staan kost namelijk geld. Heeft u toch 

een rekening waarbij dit wel kan, controleer dan regelmatig op roodstand. 

Tip 4: Doe belastingaangifte, ook als u dat niet verplicht bent. Soms krijgt u geld terug van uw inkomstenbelasting.

Tip 5: Kijk bij verandering van inkomsten of u nog recht heeft op toeslagen of dat u toeslagen kunt aanvragen. 

Tip 6: Op tijd aan de bel trekken kan veel problemen voorkomen. Schakel dus de hulp in van anderen. 

Opella biedt fi nanciële coaching aan inwoners van de gemeente Ede. 
Met deze tips van Ruud houdt of brengt u zelf uw fi nanciën op orde:
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CLIËNTENRAAD PRAAT MEE

Thuis wonen en blijven wonen. Rondom dat onderwerp 

organiseerde de cliëntenraad van Opella al eerder samen 

met seniorenorganisatie KBO-PCOB een wijkmiddag. 

Die bijeenkomst krijgt nu een vervolg: een paar keer per jaar wil 

de cliëntenraad samen met KBO-PCOB in gesprek gaan over 

onderwerpen die te maken hebben met thuis wonen. Wilt u 

meedoen? Meldt u zich dan aan via het secretariaat van de 

cliëntenraad, telefoon 06 1558 4457 of e-mail 

clientenraad@opella.nl. 

Beter Oud, een samenwerkingsverband van organisaties 

waaronder ook KBO-PCOB, noemt aandachtspunten voor 

ouderen om zichzelf voor te bereiden op de toekomst:  

1. Blijf sociaal actief

2. Blijf fysiek actief 

3. Blijf mentaal actief

4. Zorg dat u blijft meetellen 

5. Bereidt u voor op mogelijke beperkingen

6. Ga in gesprek over wensen en behoeften 

7. Verdiep u in de mogelijkheden van moderne technologie

Op social media Facebook en Twitter 
blijft u op de hoogte van onze laatste 
nieuwtjes en gaan we graag met u in 
gesprek. Maar wist u dat u ook een 
waardering of verbeterpunt kunt 
plaatsen op de website www.zorgkaartnederland.nl? 
Wij horen graag hoe u denkt over onze zorg en diensten. 
Uw mening is belangrijk voor ons!

UITNODIGING THEMAMIDDAG
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Meneer Roozen uit Lunteren kreeg vorige maand zijn eerste 

Ede-Doet waardecheque uitgereikt door Geeske Telgen van 

de cliëntenraad van Opella. Naar het adres van verpleeghuis 

de Honskamp werd voorheen maar één Ede-Doet cheque 

gestuurd. 

De bewoners van de Honskamp vonden het jammer dat zij als 

inwoners van de gemeente Ede niet een eigen Ede-Doet 

cheque toegestuurd kregen. Als bewoner van een verpleeghuis 

blijf je immers meedoen in de samenleving en zoveel mogelijk 

de eigen regie voeren. Bij het voeren van de eigen regie hoort 

ook de mogelijkheid om zelf te beslissen waar de Ede-Doet 

cheque naar toe gaat.

Meneer Roozen en zijn dochter, mevrouw Van de Snepscheut, 

waren de eersten die dit hiaat signaleerden en kenbaar 

maakten bij de cliëntenraad. Namens de bewoners van de 

Honskamp schreef de cliëntenraad van Opella een brief aan de 

gemeente, met het verzoek om bewoners van verpleeghuizen 

als volwaardige medeburgers te beschouwen en mee te laten 

doen met het Ede-Doet initiatief. De gemeente gaf gehoor aan 

deze oproep en in februari werd aan de bewoners van de 

Honskamp de cheque uitgereikt. Ook de andere bewoners van 

de verpleeghuizen van Opella ontvangen binnenkort de 

Ede-Doet waardecheque.

Mevrouw Van de Snepscheut nam samen met haar vader de 

eerste cheque in ontvangst: “Ik ben hier heel blij mee! Mijn vader 

en ik vonden dat hij recht heeft op deze cheque. Het gaat er om 

dat mensen in een verpleeghuis niet worden overgeslagen.”

Welke 

gebeurtenis is 

van grote 

invloed geweest 

op uw leven?

Erik Willems: 

“Twee jaar geleden 

hebben we een 

dochter gekregen en 

dan komt je leven 

er heel anders uit 

te zien. Je moet je 

werktijden erop 

aanpassen, maar je 

privé verandert ook: 

je kunt in je vrije tijd 

niet meer zomaar 

doen en laten wat je 

wilt. Maar ik vind het 

heel leuk om vader 

te zijn en het gaat 

heel goed met onze 

dochter. Gisteren 

heeft ze voor het 

eerst op het potje 

geplast!”

17

“Stil ligt u in uw bed in de 

woonkamer. Het is niet uw wens 

om daar te liggen. Traplopen gaat 

niet meer. U wilt boven liggen in 

uw eigen kamer. Daar waar u jaar 

in en jaar uit uw middagdutje 

heeft gedaan. De kamer waarin 

uw make-up spiegel ligt, uw radio 

staat en waar uw boeken het 

decor vormen voor de rust die u 

zo kan waarderen. De vogels die 

stilletjes hun deuntje fl uiten 

en u gezelschap houden. 

Onze eerste ontmoeting, ik zie 

een lange, strenge dame voor me 

staan. Met u is niet te sollen denk 

ik nog. En dat is ook zo. Lang-

zaam ontvouwt zich een band, 

een gouden draadje van vertrou-

wen….”

Lees het vervolg van de blog 

van Manon op Facebook of 

www.opella.nl. 

MAAK KENNIS MET 
ONZE BLOGGERS

EDE-DOET CHEQUE VOOR BEWONERS VERPLEEGHUIZEN
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Geeske Telgen (voorzitter cliëntenraad Opella) overhandigt de cheque aan 
meneer Roozen en mevrouw Van de Snepscheut

VERVOLG WIJKBIJEENKOMST THUIS WONEN

OPELLA NU OOK IN BARNEVELD, SCHERPENZEEL EN REGIO RIVIERENLAND
Weet u dat u Opella nu ook kunt vinden in Barneveld, Scherpenzeel en de regio Rivierenland? 

In Barneveld en Scherpenzeel zijn we er met woonondersteuning en wooncoaching. In Barneveld bieden we 

ook thuiszorg. In de regio Rivierenland zijn we gestart met begeleiding voor volwassenen. Hierbij ondersteu-

nen we mensen in hun thuissituatie om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld met structuur aanbrengen in 

de dag, opbouwen van een sociaal netwerk of budgetbegeleiding.

Nellie Pels, adviseur kwaliteit & innovatie 

Diana Bouwmeester, 
verpleegkundige verpleeghuis

Marcel Wielhouwer, ethiekadviseur en 
geestelijk verzorger

Manon Belt, wijkverpleegkundige

Volgt u al de ervaringen 
van onze bloggers? Vier 
Opellamedewerkers nemen u 
via Facebook en onze website 
www.opella.nl mee in hun 
dagelijks werk. 
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MIJN HOBBY

de�veteranen

ADEM

AEROBICS

BEWEGEN

BMI

BOTTEN

CARDIO

CONDITIE

ENERGIE

FIETS

FIJN

FIT

FUT

GENOEG

HARDLOPEN

HART

JUDO

ONTSPANNEN

PUF

RUST

SKIËN

SPINNING

SPORT

VITAAL

WANDELEN 

Maak kans op een iricheque van 25 euro door uw 
oplossing van deze woordzoeker naar ons op te 
sturen voor 31 mei 2019. Mail naar 
communicatie@opella.nl of per post naar Opella, 
t.a.v. Communicatie, Postbus 677, 6710 BR Ede. 
De prijswinnaar ontvangt persoonlijk bericht. 
Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. Veel puzzelplezier!

WOORDZOEKER

© www.ruiterpuzzel.nl
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Hoe werkt het?

“Sinds mijn tijd in Indië ben ik altijd bij de veteranenherdenkingen 

betrokken geweest. Lange tijd was ik paradecommandant. Ik 

zorgde dan dat mijn kameraden uitgenodigd werden om mee te 

doen aan de defi lés. We hebben op allerlei plekken ‘parade 

gelopen’, bijvoorbeeld bij het bevrijdingsdefi lé in Wageningen, 

op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag en bij het 

Nationaal Indië-monument in Roermond. 

Nu ben ik geen paradecommandant meer. Maar als het even kan, 

ben ik erbij als er een herdenking is. Tot mijn 92ste kon ik nog zelf 

meelopen met de defi lés. Omdat ik vorig jaar gevallen ben, gaat 

dat niet meer. Gelukkig kan ik nu meerijden. 

Begin februari hadden we nog een bijzondere 

veteranenbijeenkomst. Toen heb ik een militaire onderscheiding 

gekregen: het blauworanje bevrijdingskoord.”

Wat betekent uw hobby voor u?

“Ik vind het heel belangrijk om contact te houden met mijn 

kameraden, al zijn velen inmiddels overleden. Ik hoor bij deze 

groep. We hebben vier jaar lief en leed met elkaar gedeeld, en dat 

zijn heftige jaren geweest. Ik denk er nog vaak aan terug, vooral 

’s nachts, als ik niet kan slapen. Met deze mannen kan ik mijn 

herinneringen delen. We praten over de oorlog en over de 

mensen die er niet meer zijn. Dat betekent veel voor me. Je bent 

nu eenmaal veteraan en dat gaat er nooit meer uit.”

EENS EVEN PUZZELEN

Jan Schuurman (93) was tussen 1946 en 1949 

gelegerd in Nederlands-Indië. Die veelbewogen 

jaren spelen een grote rol in zijn leven. ‘Ik doe nog 

altijd mee aan de veteranendefi lés.’



“Ook�als�je�ziek�bent�

of�ouder�wordt,�

kun�je�iets�voor�een�

ander�betekenen.”


