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BESTE LEZER 

Te vaak loopt u in het 

regelen van die zorg en 

ondersteuning aan tegen bureaucratie. Wat u 

nodig heeft, blijkt niet zo eenvoudig en snel te 

regelen als u zou willen. Dat geldt zeker 

naarmate u op meerdere fronten gebruik wilt 

maken van zorg en ondersteuning. U komt in 

een molen terecht van formulieren, zorgverze-

keraars, gemeente, fi nancieringen en indicaties, 

terwijl u wilt dat uw zorg en ondersteuning 

gewoon goed geregeld zijn. Zodat u uw eigen 

leven kunt leiden.

Het goede nieuws is: u bent niet de enige die 

ziet dat het makkelijker geregeld moet worden. 

Bij Opella zijn we daarom nu op kleine schaal 

bezig om het anders te doen. Namelijk met één 

professional, we noemen dat de arrangeur, om u 

en uw naasten te ondersteunen. Deze arrangeur 

heeft de mogelijkheid om alles te organiseren 

wat u nodig heeft. Of het nu gaat om zorg, 

ondersteuning of wonen. U hoeft dan niet meer 

naar verschillende ‘loketten’. De arrangeur 

stemt af met u, uw naasten en alle andere 

zorgverleners en gaat gewoon regelen wat 

nodig is. In dit magazine vertelt een van de 

arrangeurs hoe dat in de praktijk werkt. 

Opella wil dat dit uiteindelijk voor iedereen die 

veel te maken heeft met zorg en ondersteuning 

dé manier van werken wordt. Daarom ontwik-

kelen we deze sterke vereenvoudiging samen 

met de gemeente, het ministerie van VWS, 

woningcorporaties, huisartsen en ziekenhuizen. 

Zodat het in de toekomst voor iedereen in de 

regio makkelijk en goed geregeld is. We houden 

u op de hoogte van de aanpak die we nu nog op 

kleine schaal uitvoeren én wanneer dit voor 

meer mensen beschikbaar kan komen.

Kars Hazelaar, bestuurder

MIJN HOBBY
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Wat wilde u vroeger worden?

Vraag een kind wat het later 
worden wil, dan krijg je meestal 
snel antwoord: brandweerman, 
prinses, piloot, juf... Bij sommige 
mensen wordt die kinderdroom 
werkelijkheid. Maar vaak verander 
je in je jeugd van koers, omdat je 
andere wensen krijgt of omdat je 
droombaan niet haalbaar blijkt. 
Opella Magazine vroeg mensen op 
straat wat zij vroeger wilden 
worden – en of dat is uitgekomen. 
In dit magazine leest u de reacties. 
En aan u stellen we dezelfde vraag 
‘Wat wilde u vroeger worden’. 
Praat er eens over met de mensen 
om u heen. 

5  7  11  17  19

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. Het evangelie van Jezus Christus 

inspireert ons om er te zijn voor ieder mens. 

Uw�mening
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Ik kijk dan dus goed wat bij iemand past. Voor iemand die 
bijvoorbeeld gek is op tuinieren, regelen dat hij twee halve 
dagen per week klussen kan doen bij een kwekerij. Het 
gesprek met familie is een belangrijke informatiebron, 
zeker bij mensen met dementie. Ook met de huisarts 
hebben we als arrangeur intensief contact.” 

De praktijk
Meneer en mevrouw Jansen (90 en 93 jaar) wonen in 
een appartement. Mevrouw Jansen heeft al een aantal 
jaren te maken met dementie en haar man zorgt voor 
haar. Ze bezoekt vier ochtenden per week de 
dagbesteding van Opella. Het vervoer van en naar huis 
wordt verzorgd. Elke week  komt er een hulp voor het 
huishouden en het thuiszorgteam komt twee keer per 
dag. Met de huisarts is goed contact. 
De zorg voor zijn vrouw valt meneer Jansen steeds 
zwaarder. Hij wordt zelf ook ouder en raakt wat sneller 
in paniek. Gelukkig hebben beiden veel steun aan hun 
zoon. Als zijn vrouw gedesoriënteerd is, belt meneer 
Jansen hem. Inmiddels belt hij zijn zoon regelmatig 
gedurende de dag. Voor de zoon is dit zwaar: hij heeft 
zelf gezondheidsproblemen en het dreigt hem 
allemaal teveel te worden. Meneer en mevrouw Jansen 
willen heel graag zelfstandig blijven wonen. De zoon 
vindt het verstandig om te kiezen voor een 
verpleeghuis. 

De arrangeur kan met meneer en mevrouw Jansen en 
hun zoon doorpraten wat er nodig is om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. Op welke manier kunnen 
meneer Jansen en de zoon worden ontlast, zodat zij de 
zorg voor mevrouw Jansen kunnen volhouden? 
Vervolgens kan de arrangeur de afspraken die worden 
gemaakt ook direct regelen voor de familie Jansen. 

Opella gaat zorg en ondersteuning zo organiseren dat u één vast aanspreekpunt 
krijgt. Deze ‘arrangeur’ kijkt welke zorg en ondersteuning u thuis nodig heeft en 
kan dat ook snel en eenvoudig voor u regelen. Op dit moment proberen we deze 
manier van werken uit met een kleine groep klanten in Bennekom. 

Wat wilde 

u vroeger 

worden? 

Marcel Morren: 

“Ik kom uit een echte 

bouwfamilie. Het 

was dus wel logisch 

dat ik als kind al iets 

in de bouw wilde 

gaan doen. Ik heb 

jarenlang bij een 

architectenbureau 

gewerkt, maar 

op een gegeven 

moment was ik toe 

aan een nieuwe 

uitdaging. Nu 

heb ik samen met 

mijn broer een 

schildersbedrijf. 

Lekker met je 

handen werken, heel 

wat anders dan op 

kantoor zitten.”

Uw�mening
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UW VRAGEN 
BEANTWOORD 
NA ÉÉN KEER UW 
VERHAAL DOEN

Soms loopt u in het regelen van zorg en ondersteuning 
aan tegen bureaucratie. Wat u nodig heeft, blijkt niet zo 
eenvoudig en snel te regelen als u zou willen. Zeker 
naarmate u op meerdere fronten gebruik wilt maken van 
zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld als gevolg van 
dementie. U komt in een molen terecht van formulieren, 
zorgverzekeraars, gemeente, fi nancieringen en indicaties, 
terwijl u wilt dat uw ondersteuning gewoon goed geregeld 
is. Dat komt onder andere doordat de zorg in Nederland is 
ondergebracht in verschillende wetten en bij verschillende 
fi nanciers (de gemeente, de zorgverzekeraar en het 
zorgkantoor), met soms wel en soms geen eigen bijdrage. 
Dat maakt het complex. 

Echte antwoorden
Yvonne Drost is een van de arrangeurs die de nieuwe 
manier van werken uitprobeert in Bennekom. “Het doel is 
dat de vragen van u als klant écht worden beantwoord”, 
legt Yvonne uit. “Zodat u thuis kan blijven wonen en de 
dingen kan blijven doen die u belangrijk vindt. 
Door één keer uw verhaal te vertellen, kan de arrangeur 
op alle gebieden organiseren wat nodig is. Daarbij kijkt de 
arrangeur ook goed naar wat u zelf kunt blijven doen en 
wat uw netwerk voor u kan betekenen. Of hoe u uw 

netwerk kunt uitbreiden. Ook kijken we goed naar 
mogelijkheden van technologie en naar wat we slimmer 
kunnen aanpakken. We leren dus buiten standaard-
oplossingen te kijken en dat is best een uitdaging. Een 
huishoudelijk medewerker die toch al bij u over de vloer 
komt, kan soms veel betekenen. Ik was bijvoorbeeld laatst 
bij een klant die als gevolg van dementie niet wilde 
douchen en daardoor vervuilde. Terwijl het een keurige 
dame was. Met de huishoudelijke hulp had zij goed 
contact. Die hulp pakte het heel simpel en op een 
natuurlijke manier aan door tijdens het schoonmaken van 
de slaapkamer een gesprekje met deze mevrouw te 
voeren en haar al pratend zover te krijgen toch even te 
douchen met haar hulp.”

Betrokkenheid
Yvonne is in  het dagelijks leven casemanager dementie. 
De arrangeur kan bijvoorbeeld ook een wijkverpleeg-
kundige zijn. Na het regelen van zorg en ondersteuning 
blijft de arrangeur betrokken bij de klant en zijn/haar 
naasten en kunnen er aanpassingen worden gedaan 
wanneer dat nodig is. Yvonne: “Deel blijven nemen aan 
het gewone leven is eigenlijk het uitgangspunt.
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Wat is leefstijlmonitoring?

Bij leefstijlmonitoring worden slimme 

sensoren in uw huis geplaatst, die uw 

dagelijks bewegingspatroon analyseren. 

De informatie wordt verstuurd naar een 

overzichtelijke app, die ongebruikelijke 

situaties meldt en alarm slaat als er iets mis 

is. Bijvoorbeeld als er geen beweging is in 

huis of als de bewoner niet thuis is 

gekomen. De sensoren signaleren ook 

veranderingen in gedrag, waardoor 

preventie nodig is. Bijvoorbeeld of u minder 

gaat bewegen of minder maaltijden 

gebruikt. Een familielid krijgt de signalen 

binnen en kan waar nodig actie 

ondernemen. 

Voor wie is leefstijlmonitoring?

Leefstijlmonitoring is geschikt voor mensen 

die prettig en met privacy zelfstandig willen 

wonen. Opella heeft ervaring met de 

leefstijlmonitoring van Sensara. Hierbij 

wordt geen gebruik gemaakt van camera’s 

of microfoons, maar van discrete draadloze 

bewegingssensoren. 

U bepaalt wie van 

uw contactpersonen 

welke informatie mag 

ontvangen. 

De leefstijlmonitoring is 

gecertifi ceerd op het 

gebied van privacy en 

internet veiligheid. 

In elke editie van Opellamagazine laten we u kennismaken met een handig product.  Dit keer is dat: 

LEEFSTIJLMONITORING
Alie Brouwer woont op een prachtige locatie 

in Lunteren, in het huis dat veertig jaar 

geleden eigenhandig door haar andere zoon 

werd gebouwd.  Sinds ongeveer vijf jaar 

heeft ze te maken met dementie. Zoon 

Gert-Jan Brouwer: “We maakten ons zorgen 

om mijn moeder toen zij een aantal 

maanden geleden twee keer ten val kwam. 

Je vraagt je af hoe lang ze op de grond heeft 

gelegen voordat er hulp kwam. 

Personenalarmering is niet mogelijk: als 

gevolg van de dementie zou mijn moeder 

voortdurend alarm slaan of juist niet als het 

nodig is.” De wijkverpleegkundige van Opella 

bracht hen op het idee van 

leefstijlmonitoring. Gert-Jan laat zien hoe de 

app werkt: “Ik kan bijvoorbeeld zien aan de 

keukenactiviteit dat mijn moeder elke dag 

ontbijt. Maar ook dat ze in de middag even 

de deur uit is geweest, waarschijnlijk om de 

folders uit de brievenbus te halen, en dat ze 

ook weer terug is gekomen. Hoe langer je 

het systeem gebruikt, hoe meer de normale 

leefpatronen in beeld zijn. Dat betekent 

weinig valse alarmen. Als ik een melding krijg 

dat er langer dan gebruikelijk geen beweging 

is in huis, kan één van ons even bij mijn 

moeder langs gaan om te kijken of alles in 

orde is.” Voor mevrouw Brouwer is het vooral 

belangrijk dat zij in haar vertrouwde huis kan 

blijven wonen. Dat lukt goed, dankzij de vier kinderen, hulp van de buren, het 

thuiszorgteam van Opella, enkele dagen dagbesteding en de leefstijlmonitoring. “Mijn 

man was geboren en getogen Luntenaar en kende iedereen. Ik heb dat minder en ik 

blijf dus graag in mijn vertrouwde buurt en eigen huis.”

Wilt u meer weten over leefstijlmonitoring?

Het Opella servicepunt helpt u graag verder!

Telefoon 0318 752222, e-mail servicepunt@opella.nl. 

DE ERVARINGSDESKUNDIGE: 
ALIE BROUWER (91) MET ZOON GERT-JAN BROUWER
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Wat wilde 

u vroeger 

worden?

Stieneke Versteeg: 

“Kleuterleidster, 

maar dat is niet 

uitgekomen. Na mijn 

middelbareschooltijd 

ben ik gaan werken 

om te sparen voor 

ons huwelijk. En 

toen we eenmaal 

getrouwd waren, 

had ik al snel mijn 

eigen ‘kleuterklasje’: 

we hebben tien 

kinderen gekregen. 

Toen de kinderen 

groot waren, ben 

ik vrijwilligerswerk 

gaan doen in de 

zorg.”

Uw�mening

HANDIG VOOR U
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VOEL U GOED 
MET DE JUISTE VOEDING
PETRA REITSMA (links op de foto)
DIËTIST  B IJ  OPELLA

Bron: Voedingscentrum

Petra: “Vaak word ik in consult geroepen bij 
klanten die te weinig voedingsstoff en binnen-
krijgen, zoals eiwit, energie, maar ook vitamines 
en mineralen. Dit kan uiteindelijk zorgen voor 
bijvoorbeeld een verminderde eetlust, moeheid 
en ongewenst gewichtsverlies. Het is goed om 
een tekort aan voedingsstoff en vóór te zijn en te 
zorgen voor een volwaardige voeding, waarin 
variatie ook belangrijk is. Wordt u wat ouder? 
Dan zijn met name voldoende eiwitten van 
belang voor het onderhoud van uw spieren.”

Maar hoe kiest u nu voor ‘volwaardige voeding’? 

De Gezondheidsraad heeft in 2015 nieuwe richtlijnen Goede 

Voeding uitgebracht voor de gehele Nederlandse bevolking en 

die zijn naar de consument vertaald door het Voedingscentrum 

in de vorm van de Schijf van Vijf. Deze richtlijnen gelden voor 

de gezonde populatie, maar liggen ook ten grondslag aan veel 

voedingsadviezen die bij bepaalde ziektebeelden worden 

gegeven. Hieronder staat weergegeven wat iemand vanaf 51 

jaar en ouder nodig heeft om een volwaardige voeding samen 

te stellen. Onderstaande tabel kunt u als richtlijn gebruiken om 

na te gaan of u dagelijks voldoende en gezond eet.

Daarnaast heeft het Voedingscentrum een aantal algemene 

adviezen uitgebracht.

1. Eet uit elk vak de aanbevolen hoeveelheden.

2. Eet dagelijks groente.

3. Eet dagelijks fruit.

.  ies voor de gezondere smeer- en bereidingsvetten, 

bijvoorbeeld margarine en halvarine uit een kuipje of 

bereidingsvetten die vloeibaar zijn bij 

kamertemperatuur. 

5. Neem dagelijks zuivel waaronder melk of yoghurt en kaas.

6.  Kies vaker voor plantaardige eiwitbronnen, bijvoorbeeld 

peulvruchten, tofu of een vegetarische burger. 

7. Eet dagelijks ongezouten noten.

8.  Eet wekelijks vis, bij voorkeur vette vissoorten, zoals 

zalm, makreel en haring.

9. Eet wekelijks peulvruchten. 

10. Beperk het eten van vlees tot niet meer dan 500 gram 

 per week.

11.  Eet dagelijks voldoende volkoren of bruin brood en kies 

volkoren graanproducten.

12.  Drink kraanwater, groene en zwarte thee, en kies voor 

gefi lterde koffi  e.

13.  Voeg aan het eten en drinken zo min mogelijk suiker en/

of zout toe.

Meer informatie over voeding 

vindt u bijvoorbeeld op de website 

van het Voedingscentrum, 

www.voedingscentrum.nl. 

Wilt u graag een persoonlijk 

advies van mij of mijn collega’s? 

Neem contact met ons op via 

het Opella servicepunt, 

telefoon 0318 752222, e-mail 

servicepunt@opella.nl. 

Wilt u regelmatig de ervaringen 

van Petra in haar werk volgen? 

Lees haar blog op www.opella.nl. 
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Veel mensen met dementie wonen gewoon 

zelfstandig in hun eigen huis in de wijk. Vaak 

blijft dat mogelijk; soms kan er behoefte zijn aan 

een meer beschermde woonomgeving. Opella 

biedt zowel verpleegzorg thuis als de 

mogelijkheid voor beschermd wonen. We willen 

graag dat naasten samen met vrijwilligers en 

zorgmedewerkers de klant ondersteunen op een 

manier die plezierig en goed vol te houden is. De 

naaste weet immers als geen ander wat voor een 

familielid of bekende kwaliteit van leven is. 

Bijvoorbeeld in welke omgeving iemand zich 

thuis voelt, welke manier van leven past bij 

iemands geschiedenis en wensen, welke 

contacten belangrijk zijn en welke activiteiten 

prettig worden gevonden.

Kwaliteit van leven

Corrie Seldenrijk ziet dat voor naasten een 

verhuizing naar een beschermde woonvorm 

moeilijk kan zijn. “Bij dementie kom je in een 

rouwproces, waarbij je steeds iets inlevert wat 

iemand niet meer kan of hoe iemand was. 

Als dan iemand ook nog verhuist, wat je 

misschien eigenlijk niet wilde, kun je te maken 

krijgen met schuldgevoel of verdriet. Als partner, 

zoon, dochter wil je immers het beste voor 

degene die je lief is. Je mijdt dan bijvoorbeeld de 

nieuwe woonplek van je geliefde of je moppert 

op de zorgmedewerkers. Tegelijkertijd is het voor 

mensen met dementie heel belangrijk dat de 

mensen om hen heen bij hen betrokken blijven. 

Dat draagt veel bij aan hun kwaliteit van leven.”

Nieuw evenwicht

Bij Opella willen we graag dat naasten, 

vrijwilligers en zorgmedewerkers met elkaar 

optrekken. Corrie: “Juist familie is deskundige als 

het gaat om wat iemand prettig vindt. Een 

verhuizing is een moeilijke fase en een 

emotionele achtbaan. Mijn advies is: praat 

erover. Dat kan met mensen uit het eigen

netwerk of met onze medewerkers. Als naasten 

gehoord en gezien worden, krijgen ze ruimte om 

een nieuw evenwicht te vinden. Dan kunnen zij 

er ook weer zijn voor hun familielid of bekende in 

deze levensfase.”

Wat wilde 

u vroeger 

worden?

Amin Hagouchi: 

“Kunstenaar of 

schrijver. Het zit er 

niet ver naast: ik ben 

nu acteur en ik schrijf 

ook toneelstukken. 

Het liefst sta ik 

in het theater. Ik 

speel bijvoorbeeld 

interactieve stukken 

waarin jongeren zelf 

direct mee kunnen 

doen, dat is erg 

leuk. Maar van dat 

werk kan ik niet 

leven. Daarom doe 

ik ook gastrollen in 

televisieseries zoals 

Flikken Maastricht.”

Uw�mening
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FAMILIE IS EIGENLIJK DE DESKUNDIGE
Wie in zijn naaste omgeving te maken krijgt met dementie, kent de praktische uitdagingen 

waar je regelmatig voor komt te staan. Daarnaast vraagt omgaan met dementie ook 
emotioneel veel. Casemanager dementie Corrie Seldenrijk: “Het is een rouwproces waarin je 

voortdurend je emotioneel evenwicht moet zien te vinden.”

OMGAAN MET DEMENTIE

11NAJAAR 2017

“MEDEWERKERS KUNNEN KINDEREN NIET VERVANGEN”
Mevrouw Van den Brink woont sinds een half jaar in verpleeghuis Metje van Opella in Harskamp. 

Dochter Geurie Blankespoor-van den Brink vertelt: “Nadat mijn moeder was verhuisd, voelde ik me 

treurig. Het was een emotioneel moment. Ze wilde graag zelfstandig blijven wonen. Maar thuis was ze 

vaak wat mopperig en boos als gevolg van haar dementie en ging ze ook buiten dwalen. Het was 

duidelijk niet prettig voor haar.” Samen met haar moeder en broer maakte Geurie de keus voor Metje, 

mede omdat zij zelf in Harskamp woont. Op die manier kan ze er voor haar moeder zijn.  “Ik loop net zo 

makkelijk bij mijn moeder binnen als toen ze nog zelfstandig woonde. Ook mijn broer komt regelmatig 

langs. Ik neem af en toe een van de kleinkinderen mee. Met mijn moeder en haar huisgenoten genieten 

we dan van de baby. Ik zet een bakje koffi  e, duik in de koelkast, geef een bewoner even koffi  e of een 

rollator aan. Ook verzorg ik moeders persoonlijke was en fi nanciële zaken. Ik ben heel tevreden over de 

medewerkers van Metje, maar zij kunnen ons als kinderen natuurlijk niet vervangen. Moeder vindt het 

leuk als we komen. Dan zegt ze vol trots: ‘Dat is mijn dochter’.”
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6.52 uur “Om 7.00 uur beginnen wij met onze rit 

langs de cliënten die deze ochtend thuiszorg van 

ons krijgen. Voor die tijd komen wij graag als team 

even bij elkaar op kantoor om af te stemmen. In de 

thuiszorg werk je meestal alleen. ‘s Morgens even 

contact met elkaar hebben vinden wij belangrijk.”

7.14 uur “Onze eerste cliënt van vandaag is 

mevrouw van Kessel. Bij haar maken we eerst 

alleen het ontbijt klaar en geven de medicijnen. 

Rond 10.00 uur komen we terug om haar te helpen 

met wassen en aankleden. Zo kan ze rustig wakker 

worden en is het niet te vermoeiend.”

9.41 uur  “We zijn nu alweer bij de vijfde cliënt op  “We zijn nu alweer bij de vijfde cliënt op 

mijn rit vanochtend. Deze mevrouw help ik met het mijn rit vanochtend. Deze mevrouw help ik met het 

innemen van haar medicijnen en ik verzorg een innemen van haar medicijnen en ik verzorg een 

wond die mevrouw heeft aan haar been. “wond die mevrouw heeft aan haar been. “

10.05 uur “We zijn weer terug bij mevrouw van  “We zijn weer terug bij mevrouw van 10.05 uur “We zijn weer terug bij mevrouw van 10.05 uur
Kessel om haar te helpen met aankleden. Daarna Kessel om haar te helpen met aankleden. Daarna 

drinken we ook een kopje koffi  e mee. Wij zorgen drinken we ook een kopje koffi  e mee. Wij zorgen 

graag voor onze cliënten, maar zij zorgen ook graag voor onze cliënten, maar zij zorgen ook 

graag goed voor ons. Samen maken we het graag goed voor ons. Samen maken we het 

gezellig.”

10.48 uur  “Deze meneer help ik met het   “Deze meneer help ik met het 10.48 uur  “Deze meneer help ik met het 10.48 uur
aantrekken van de steunkousen. Ik ga altijd zo aantrekken van de steunkousen. Ik ga altijd zo 

staan dat ik naar mezelf toe kan trekken, dan gaat staan dat ik naar mezelf toe kan trekken, dan gaat 

het makkelijker. En ik gebruik een hulpmiddel, een het makkelijker. En ik gebruik een hulpmiddel, een 

slide. Daarmee is het aantrekken van de kousen zo slide. Daarmee is het aantrekken van de kousen zo 

gedaan.”

10.53 uur “Ik heb vandaag de telefoon waarop “Ik heb vandaag de telefoon waarop 

de alarmeringen binnen komen. Die verzoeken de alarmeringen binnen komen. Die verzoeken 

komen tussen de geplande rit door en kunnen we komen tussen de geplande rit door en kunnen we 

niet voorzien. We weten daarom vooraf ook nooit niet voorzien. We weten daarom vooraf ook nooit 

precies hoe laat we bij een cliënt kunnen zijn, al precies hoe laat we bij een cliënt kunnen zijn, al 

houden we wel zoveel mogelijk rekening met de houden we wel zoveel mogelijk rekening met de 

afspraken. Dadelijk ga ik nog bij twee mensen langs afspraken. Dadelijk ga ik nog bij twee mensen langs 

om de medicijnen te geven. Rond 12.00 uur zit mijn om de medicijnen te geven. Rond 12.00 uur zit mijn 

ochtendrit er dan op. Mijn volgende rit is vanavond ochtendrit er dan op. Mijn volgende rit is vanavond 

van 19.30 tot 23.00 uur. Dan help ik mensen vooral van 19.30 tot 23.00 uur. Dan help ik mensen vooral 

met naar bed gaan.” 

09:41

07:14 10:5310:05

06:52

Jeannette van Bruksvoort
Verzorgende thuiszorg Ede-Oost

10:48

Als verzorgende in de thuiszorg 
kent Jeannette van Bruksvoort 

de straten van Ede-Oost op haar 
duimpje. Handig rijdt ze tijdens 

haar ochtendrit van het ene 
naar het andere adres. Ze helpt 

mensen met opstaan, wassen of 
douchen,  geeft medicijnen en 

maakt het ontbijt klaar. Kortom 
alle persoonlijke verzorging die 

te zwaar of vermoeiend is 
geworden om zelf te kunnen 

doen. Zodat mensen zelfstandig 
thuis kunnen wonen. 
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DIT  IS  MIJN DAG



Samen met haar man Henk woont Didy in Ede en krijgt ze 
thuiszorg van Opella. Didy heeft anderhalf jaar geleden een 
hersenbloeding (cva) gehad. Dit was een bijwerking van de 
dotterbehandeling die ze kreeg na een hartinfarct. Vervol-
gens werd ze erg ziek van een streptokokkenbacterie. 
Daarnaast heeft Didy al 30 jaar de chronische ziekte MS. 

Hoe zou u zichzelf omschrijven?

“Ik ben heel positief. Al heb ik ook een tijd gehad dat ik dacht 

‘dit hoeft van mij niet meer’. Na alles wat je voor je kiezen krijgt, 

denk je wel eens: wanneer is het klaar? Maar twee weken 

geleden is ons derde kleinkind geboren en nu ga ik er weer voor. 

Ik knok ervoor om bij mijn gezin te kunnen blijven.” 

Wat is uw mooiste karaktereigenschap?

“Oei… dat is moeilijk om van jezelf te zeggen. Ik kan veel liefde 

geven, ben heel liefdevol. Maar door de cva ben ik wel 

veranderd en kan ik soms ook bot reageren. Al vind ik duidelijk 

zijn ook een goede eigenschap. Soms ben ik misschien een 

beetje té duidelijk nu, maar ik vind het goed dat ik meer voor 

mezelf leer opkomen.”  

Wat is uw moeilijkste karaktereigenschap?

“Controle leren loslaten en afh ankelijk zijn van anderen, dat vind ik 

het allermoeilijkst. Voor de hersenbloeding kon ik alles zelf, nu heb 

ik hulp nodig. Zomaar een boodschap doen lukt bijvoorbeeld niet 

meer.”  

Wat zouden anderen van u kunnen leren?

“Mijn strijdlustigheid. Als je ziet wat ik heb meegemaakt en hoe “Mijn strijdlustigheid. Als je ziet wat ik heb meegemaakt en hoe 

ik nu weer op de been ben, volgens mij was niet iedereen dat zo 

gelukt. Ik ben best trots op mezelf.”   

Wat zijn mooie dingen in uw leven?

“Mijn man, mijn kinderen en kleinkinderen. Daar doe ik het 

voor. En Manon (wijkverpleegkundige Manon Belt van Opella, 

red.) is ook heel belangrijk voor me. Naast de verpleegkundige 

zorg die ze geeft, heeft zij ook een luisterend oor voor mij. De 

thuiszorg is voor mij een rustpunt. Zij geven mij vertrouwen en 

de rust om dingen weer opnieuw te leren. Als die rust er is, lukt 

het me ook om iets zelf weer te doen.” 

Het liefst verander ik in mijn leven…?

“Dat ik niet meer ziek ben.” 

Het portret:

DIDY VAN DEN BRINK (52) 

We schetsen een portret van een Opellaklant 

aan de hand van korte, maar krachtige vragen 

en antwoorden. Als herkenning, inspiratie of 

overdenking voor uzelf.
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Meer informatie op  www.kleinedienst.nl of bel (0318) - 752 221

informatiemarkt

Beter thuis in eigen huis

www.kleinedienst.nl is een initiatief en onderdeel van 

U wordt ouder en wilt in uw eigen huis blijven wonen. Veilig, 

comfortabel, wellicht met wat aanpassingen en met het gemak 

dat u gewend bent. U overweegt naar een kleinere of 

comfortabelere woning te verhuizen. U wilt zo lang mogelijk 

fi t en mobiel blijven om uw zelfstandigheid en uw sociale 

contacten te houden. Leven zoals u dat wilt.

 

In een andere leeftijdsfase kunnen omstandig heden veranderen 

en andere wensen en  behoeften ontstaan. Misschien loopt 

u daar tegenaan of  wilt  u  zich daarop voorbereiden en weten 

welke mogelijk heden er dan  voor u zijn? Zodat u kunt leven 

zoals u dat wilt? Kom dan naar één van onze 

informatiemarkten bij u in de buurt.

zoals u dat wilt? Kom dan naar één van onze 

GratisTOEGANG

vrijdag 3 nov.
Grand Café de Baron
Oost Breukelderweg 1, BENNEKOM 
14:00 - 18:00 uur

donderdag 9 nov.
Wijkservicecentrum de Honskamp
Dorpsstraat 25, LUNTEREN
14:00 - 18:00 uur

vrijdag 17 nov.
Grand Café De Vrienden
Van Sallandthof 40c, Torckdael
WAGENINGEN
14:00 - 18:00 uur

PORTRET
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CLIËNTENRAAD PRAAT MEE

LEREN VAN ANDEREN
Als u ouder wordt of (chronisch) ziek bent, draait uw leven 

niet om ziekte of zorg, maar om hoe u (zo) prettig (mogelijk) 

kunt leven. We kunnen daarbij veel leren van Denemarken, 

waar de zorg op een andere manier geregeld is dan in 

Nederland. 

Geeske Telgen, voorzitter van de Cliëntenraad 

Opella, maakte een studiereis naar het 

Scandinavische land onder leiding van professor 

Joris Slaets. “In Denemarken zijn de belastingen hoog en is de 

gezondheidszorg gratis, mensen betalen wel deels voor 

medicijnen. Wonen, zorg en welzijn zijn op één plek geregeld, 

namelijk bij de gemeenten. Zij doen in Denemarken alles: 

toewijzen, indicatie stellen, controleren, uitvoeren. We 

ontmoetten telkens enthousiaste teams bij gemeenten die echt 

in zorg en welzijn investeerden. Zorg wordt gezien als een vorm 

van sociale dienstverlening, niet als gezondheidszorg. Komt 

iemand in het ziekenhuis, dan betaalt de gemeente de rekening 

voor de eerste paar dagen. Er wordt dus veel aan preventie 

gedaan.  

Revalidatie in Denemarken

Revalidatie is ook gemeentelijk. Volgens de Deense wet moeten 

gemeenten kortdurende revalidatieprogramma’s aanbieden als 

dit het functioneren van de burgers kan vergroten en zo de 

behoefte aan zorg kan verminderen. 

Thuiszorg Denemarken

Bij thuiszorg mogen cliënten zelf een zorgaanbieder kiezen: 

gemeenten betalen dat. De Denen willen mensen thuis met 

technologie verder ondersteunen. Bijvoorbeeld met een 

elektronisch systeem voor trainingen, dat ook monitort, het 

eff ect bij houdt en in kaart brengt of de zorgvraag afneemt en 

door het gebruik van roto-fl exbedden.  

Verpleeghuis Denemarken

De verpleeghuizen zijn van de gemeente. Ouderen betalen huur 

en een inkomensafh ankelijke bijdrage voor de zorg. 

Met elkaar over dingen nadenken is typisch Deens. We hebben 

veel samenwerking gemerkt tussen professionals en ook tussen 

hen en de mantelzorgers en  vrijwilligers. Steeds gericht om het 

leven van de klanten zo prettig mogelijk te maken. Ook bij Opella 

willen we het welbevinden van de klant centraal stellen, en dat is 

meer dan zorg alleen.”

UW LEVEN IN KAART

Wat wilde 

u vroeger 

worden?

Aline van Ginkel: 

“Als klein meisje 

droomde ik ervan 

om handwerkjuf 

te worden. Maar 

het werd kapster. 

Dertig jaar lang 

heb ik een kapsalon 

gehad. Dit jaar ben ik 

gestart met iets heel 

anders: mijn eigen 

horecabedrijf, een 

Italiaanse wijnbar 

in Ede. Het is een 

uit de hand gelopen 

hobby, maar ik vind 

het geweldig om te 

doen. Ik word hier 

heel blij van.”

Uw�mening
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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  is belangrijk dat de mensen om u heen u goed kennen en weten 

wat u prettig en belangrijk vindt. Een methode die daarbij kan helpen is de kaartenserie ‘Mijn leven in kaart’. De 
vragen uit Mijn leven in kaart brengen soms bijzondere, grappige en ontroerende momenten uit uw leven in 

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

In elk Opellamagazine plaatsen wij een vraag uit Mijn leven in kaart. U kunt die vraag gebruiken om eens op een 

andere manier in gesprek te zijn met de mensen om u heen en met onze medewerkers. De vraag van deze editie:

Weet u nog wat u vroeger wilde worden?
 In hoeverre is dat uitgekomen?

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

  twitter.com/Opella             youtube.com/OpellainBeeld

   facebook.com/ZorgdienstverlenerOpella      

Onderzoek bij Opella

Opella biedt universiteiten, hogescholen 

en onderzoeksinstituten regelmatig de 

mogelijkheid om onderzoek te doen. De 

resultaten van die onderzoeken moeten 

vooral eenvoudig gebruikt kunnen 

worden om uw leven aangenamer te 

maken. Denk bijvoorbeeld aan 

onderzoek naar goede voeding, 

waardoor u langer vitaal blijft. 

Als klant van Opella kunt u ideeën 

aandragen voor onderzoek. Uiteraard 

zijn we uiterst zorgvuldig aan welk 

onderzoek wij uw medewerking vragen. 

Mogelijk heeft al eens meegedaan aan 

een onderzoek. Heeft u vragen over 

onderzoek binnen Opella? Of heeft u zelf 

ideeën wat Opella kan laten onderzoeken 

om de zorg en ondersteuning te 

verbeteren, dan kunt u contact opnemen 

met wetenschapscommissie van Opella: 

wetenschapscommissie@opella.nl. 

Dochter van een klant 

over Opella thuiszorg 

Veenendaal, op 26 juni 2017 

Gemiddeld cijfer: 8.2

“De medewerkers kwamen hun 

afspraken goed na. Ze gingen 

goed met mijn vader om. De 

zorg sloot aan bij wat hij nodig 

had. Hij kreeg ook ‘s nachts 

hulp. De verzorgers deden alles 

goed, ook de medicatie. Ze 

waren heel alert en waakzaam. 

Zo begonnen ze een keer 

meteen met de reanimatie, 

toen ze dat nodig vonden.

Over het algemeen kwamen 

er vaste medewerkers. 

Dat vond ik prettig en dat vond 

mijn vader ook.”
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Wat wilde 

u vroeger 

worden?

Geert-Michiel Madern: 

“In groep 5 van de 

basisschool schreef ik 

al in een werkstukje 

dat ik later 

politieagent wilde 

worden. Als jongetje 

leek het boeven 

vangen en de actie 

mij geweldig. Dat is 

gelukkig nog steeds 

zo. Als het gaat om 

contact met allerlei 

mensen, afwisseling 

en iets kunnen doen 

tegen onrecht, waar 

kun je dan beter 

werken dan bij de 

politie?”

Uw�mening

MIJN HOBBY

Dit keer voor de echte puzzelaars een sudoku.  Vul de cijfers 1 t/m 9 in. Elk cijfer 
mag maar één keer in elke rij, elke kolom en elke zone ingevuld worden. In de 
gekleurde hokjes komen  cijfers die je vervangt door de bijbehorende letters. 
Vul de gevonden letters in de oplossingsbalk in. 

Maak kans op een irischeque van 25 euro door uw oplossing naar ons op te 
sturen voor 30 november 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!

SUDOKU
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Al vijftig jaar lang ‘draait’ Brech van Kruistum (78) een bingo 

in Ede-Zuid, tegenwoordig speciaal voor senioren. 

“Ik vind het erg leuk om zo bezig te zijn voor de oudjes. 

Inmiddels ben ik er zelf ook één!”

Hoe werkt het?
“Vroeger organiseerde ik elke vrijdagavond een 
bingo voor de buurt. Nu ik ouder ben, doe ik het 
nog één keer per maand op woensdagmiddag 
voor de senioren. M’n kleindochter helpt vaak 
mee. We draaien dan tien rondes bingo en ik zorg 
dat er leuke prijsjes te winnen zijn. Sommige 
koop ik, maar ik ben ook een echte schooier hoor: 
er zijn altijd wel winkels die gratis een leuk 
cadeau of een waardebon voor de bingo willen 
geven. En af en toe verloten we ook een grotere 
prijs, zoals een fi ets. De deelnemers vragen me 
regelmatig: ‘Zeg Brech, wanneer doe je nu weer 
een loting?’ Dat vinden ze geweldig.”

Wat betekent uw hobby voor u?
“Ik ben niet iemand die achter de geraniums gaat 
zitten. En door de bingo komen andere senioren 
ook buiten de deur. Het is leuk voor het contact, 
we kennen elkaar allemaal en we geven om 
elkaar. Ben je ziek of zoveel jaar getrouwd, dan 
zorgen we voor een bosje bloemen. En overlijdt 
er iemand, dan staan we daar bij stil. We hebben 
gewoon heel veel plezier met 
elkaar. Zolang ik kan, blijf ik 
het doen. In ieder geval tot 
mijn tachtigste, daarna kijk 
ik wel verder. Maar dat komt 
al in de buurt hè?”

Bingo

zorgen we voor een bosje bloemen. En overlijdt 
er iemand, dan staan we daar bij stil. We hebben 
gewoon heel veel plezier met 

ik wel verder. Maar dat komt 

19

EENS EVEN PUZZELEN



betrouwbaar ● vakmanschap ● kwaliteit ● eerlijke prijs ● service

 is een initiatief en onderdeel van  . Leven zoals u dat wilt. 
De website is continu in ontwikkeling om u nog beter van dienst te zijn.

VOLG ONS OP 
FACEBOOK

 
 helpt bij het vinden van betrouwbare diensten en producten. Zo weet u wat u in huis haalt. 

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 dienstverlening en ondersteuning.

(0318) 752 221 | info@kleinedienst.nl | www.kleinedienst.nl

Pedicure & Manicure Praktijk 
Marian 
06 - 81 71 56 33

Warme & vriesverse maaltijden  
aan huis Apetito
0800 - 023 29 75

Reparatie, aanleg- en onderhoudsklussen
Siep Service & Onderhoud
06  - 40 49 85 20

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




