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BESTE LEZER 

Herinnert u zich nog de wijkverpleegkundige 

die vroeger op haar fi ets de wijk doorkruiste? 

Hier legde ze een verband aan en daar gaf 

ze voorlichting over hygiëne. Zorg verlenen 

stond voorop. 

Ook vandaag de dag zijn zorg en preventie 

nog belangrijke taken van een wijkverpleeg-

kundige en de thuiszorgmedewerkers. Maar 

het gaat inmiddels verder dan dat. U heeft 

zorg nodig om vervolgens zelf uw eigen leven 

te leiden. Bijvoorbeeld op bezoek te gaan bij 

uw dochter, met uw buurman op  pad te gaan 

naar een eetcafé of uw (klein)kinderen uit 

school te halen. Zoals wijkverpleegkundige 

Lisanne van Grootheest zegt in dit magazine: 

“Wie zich niet gelukkig voelt, heeft niet alleen 

het juiste pilletje of hulp bij het douchen op 

het afgesproken tijdstip nodig.”

Het gaat erom dat u uw dag betekenis kunt 

geven en goede zorg ondersteunt daarbij.

Onze thuiszorgmedewerkers kijken dan ook 

verder dan alleen uw medische zorg. Zij denken 

graag met u mee wat u nodig heeft voor een 

betekenisvolle dag. Daarvoor is het soms nodig 

om openheid te geven over uw situatie. Eén 

van onze klanten noemt het ‘de vuile was 

buiten hangen’ en geeft aan dat ze dat achteraf 

gezien veel eerder had moeten doen. Zij vertelt 

erover op pagina 8. En één van onze andere 

wijkverpleegkundigen geeft u verrassende tips 

die kleur kunnen geven aan uw dag.

Kars Hazelaar, bestuurder

PORTRET
Chris van Capelleveen 

HET JONG-  EN OUD(ER)KOOR

MIJN HOBBY 
Op pad met de wandelclub
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Hoe gaat u om met tegenslag 

in uw leven?

Het leven heeft mooie en moeilijke 

kanten. Iedereen heeft kleine en grote 

tegenslagen – van een fi nanciële 

tegenvaller tot een chronische ziekte of 

het verlies van een dierbare. Vaak gaan 

we daar heel verschillend mee om. De 

een probeert zo snel mogelijk een 

oplossing te vinden, terwijl het een 

ander moeite kost om het leven weer 

op te pakken. Opella Magazine ging de 

straat op en vroeg hoe mensen omgaan 

met tegenslag in 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.

32 NAJAAR 2018



NAJAAR 2018

Hoe gaat u om 

met tegenslag 

in uw leven?

Mevr. Van der Mheen:  

“Ik probeer er zo 

goed mogelijk 

doorheen te komen, 

maar er zijn geen 

vaste regels voor. 

Voor mij was de 

ziekte en het 

overlijden van mijn 

man een heel grote 

tegenslag. Ik ben 

daarna – misschien 

wel daardóór – ook 

ziek geworden. 

Gelukkig ben ik weer 

opgeknapt, met hulp 

van de doktoren en 

mijn kinderen. De 

mensen om je heen 

zijn heel belangrijk 

bij een tegenslag.”

In Nederland heeft een steeds grotere groep mensen te maken met dementie. En 

niet alleen ouderen worden erdoor getroff en, ook jongere mensen kunnen ermee te 

maken krijgen. Speciaal voor jonge mensen met dementie ging deze zomer in het 

Zorgpunt in Bennekom een nieuwe dagbestedingsgroep van start. 

54 5

DAGBESTEDING VOOR JONGE 
MENSEN MET DEMENTIE

Rond 10.00 uur komen deelnemers Gerrit, Willem en 

Anita binnen. Gerrit begroet Willem en op dat 

moment valt bij Gerrit het kwartje: hij zag bij 

binnenkomst in het pand de vrouw van Willem naar 

buiten gaan. “Ik kon haar niet thuisbrengen. Maar nu 

weet ik het weer.” Anita reageert meteen gevat: “Ze 

hoeft ook niet thuisgebracht te worden…” De heren 

moeten lachen om haar grapje en de sfeer zit er 

meteen goed in.   

Iedereen zoekt een plekje aan de tafel en tijdens het 

koffi  edrinken komen er mooie gesprekken op gang 

over het nieuws en de recente vakantie van Willem 

naar Italië. Ook het werkende leven van de deelne-

mers, dat ze nog maar kort geleden achter zich lieten, 

komt gedurende de ochtend regelmatig aan bod. 

Begeleiders Marlies en Wilma houden handig de 

levendige discussie op gang en helpen soms het 

geheugen van de deelnemers een handje als dat 

nodig is. Het zijn maar kleine dingen waaraan je 

merkt dat de deelnemers dementie hebben. Eén van 

de deelnemers komt bijvoorbeeld wat later binnen, 

omdat ze zich vergist had in de dag.  

Verantwoordelijke baan

In Nederland krijgen zo’n 12.000 mensen dementie 

voordat ze 65 jaar zijn. Op het moment dat ze de 

diagnose krijgen, zijn ze vaak nog aan het werk. Ook 

bij Willem was dat het geval, die een verantwoorde-

lijke baan als bouwkundig ingenieur had. Willem: “Op 

mijn werk merkten ze het als eerste dat ik dingen 

vergat. Ik stelde dezelfde vragen opnieuw. Ik was 55 

en zat toen ineens zonder werk thuis.” Willem heeft 

Alzheimer, net als zijn moeder had: “Ik herken nu veel 

van haar ziekte bij mezelf. Het wordt langzaam erger, 

er is niets aan te doen.” Willem klinkt berustend als hij 

het zegt. “Ja ik ben daar nuchter over. Al zit ik ook wel 

eens in zak en as hoor.” Op maandag gaat Willem 

naar de KOPgroep, een gespreksgroep voor mensen 

met dementie. Willem: “Daar ken ik Gerrit van. Het is 

leuk dat je elkaar al kent en beiden hier uit de buurt 

komt.”
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Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis, waarbij het lastig is om de 

juiste woorden te vinden en/of te begrijpen. Ook 

lezen en schrijven kunnen problemen geven.  

Wat betekent afasie in uw dagelijks leven?

Meneer Van de Voort: “Ik ben blij dat ik na mijn 

beroerte lichamelijk weer veel kan. Lezen is wel een 

stuk moeilijker geworden of het volgen van het 

journaal. Voor de beroerte las ik de krant van a tot z. 

Nu bekijk ik voornamelijk de krantenkoppen en lees ik 

korte stukjes. Lange stukken kan ik nog niet volgen. 

Ook het begrijpen van het journaal is lastig voor mij. 

Het gaat te snel. Ik kon altijd goed zingen. Ik herinner 

me de liederen nog, maar het zingen lukt nu niet 

meer zo goed. Dat vind ik jammer. Soms kom ik niet 

goed uit mijn woorden. Het lukt mijn vrouw altijd om 

erachter te komen wat ik bedoel. Gesprekken met 

mensen ga ik niet uit de weg. Wat wel eens pijn doet: 

wanneer mensen een gesprek met mij niet afmaken, 

maar met mijn vrouw verder praten.” 

Hoe ziet de behandeling van de logopedist 

van Opella eruit?

“Ik moet op 77-jarige leeftijd weer dagelijks huiswerk 

maken”, lacht meneer Van de Voort. “Eerst kwam de 

logopedist vier keer per week; nu nog twee keer per 

week. Ik lees teksten door en beantwoord hier 

vragen over. Moeilijke woorden schrijf ik op en 

spreek ik uit.” 

Logopedist Natascha van Voorthuizen: “U gaat nog 

steeds vooruit, meneer Van de Voort. Ik vind dat u 

goed omgaat met de afasie. U gaat gesprekken niet 

uit de weg. Ik geef u zo nu en dan advies. We hebben 

bijvoorbeeld samen gezocht naar mogelijkheden om 

weer te kunnen lezen. Dit lukt met de serie Leeslicht: 

boeken voor volwassenen in gewone taal.”

Meneer van de Voort: “Ik geniet nog steeds van het 

leven. Ik kan fi etsen, wandelen, auto rijden en 

klusjes doen op de boerderij of thuis. Ik ben meer 

dan mijn afasie.”

NAAM Peter van de Voort

LEEFTIJD 77 jaar

KENMERKEN 

• Gaat graag op pad met 

 echtgenote Joke.

• Geniet van (klein)kinderen.

• Geïnteresseerd in actualiteit.

• Lezen is grote hobby. 

• Heeft sinds een jaar afasie als 

 gevolg van een beroerte.

Voor meer informatie over de begeleidingsgroep kunt u terecht op onze website: www.opella.nl/dagbesteding 

Of u kunt contact opnemen met het Opella servicepunt via 0318 752222 of servicepunt@opella.nl 
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Hoe gaat u om 

met tegenslag 

in uw leven?

Edwin Mol: 

“Ik ben vrij 

gemakkelijk. Soms 

misschien wel eens 

té gemakkelijk. 

Maar het voordeel 

is dat ik gauw over 

problemen heen 

stap – of het moet 

een erge tegenslag 

zijn, zoals een 

overlijden. Ik kijk al 

snel weer naar de 

positieve kant. Om 

iets kleins als een 

verkeersboete te 

noemen: ik vind het 

zonde om daar al te 

lang bij stil te staan. 

Het leven is al kort 

genoeg!”

fi nanciën of met het onderhoud van de auto.” Willem zit 

inmiddels zeven jaar thuis, anderhalf jaar geleden werd de 

diagnose Alzheimer gesteld. Farida vervolgt: “Nadat hij was 

gestopt met werken, zat Willem vaak doelloos op de bank, terwijl 

hij een heel actieve man was. Hij gaf op z’n top leiding aan 

55 mannen. Dat dat wegvalt tekent een mens natuurlijk. We 

hebben gezocht naar een zinvolle weekindeling. Willem komt nu 

bij de KOP-groep en de groep voor jonge mensen met dementie 

goed aan zijn trekken.” 

LEVEN MET AFASIE
Lotgenoten

Begeleider Wilma vertelt: “Een groep jonge mensen met 

dementie heeft hele andere behoeften dan ouderen met demen-

tie. Deze mensen staan midden in het leven en hebben ook meer 

behoefte aan een actief programma. Denk bijvoorbeeld aan het 

samen koken, sportieve activiteiten of creatief bezig zijn.” Het 

Zorgpunt in Bennekom is daarvoor een goede uitvalsbasis. Er kan 

makkelijk boodschappen gedaan worden bij de supermarkt om 

de hoek of een wandeling gemaakt worden naar de ijssalon. 

Wilma: “Deelnemers vinden het erg fi jn om lotgenoten te 

ontmoeten. Zij herkennen gevoelens van frustratie en machte-

loosheid bij elkaar en kunnen dat met elkaar delen. Loslaten 

vinden ze het aller moeilijkst.” 

Zinvol

Voor mantelzorgers is de begeleidingsgroep ook fi jn. Zij worden 

even ontlast en kunnen bij de begeleiders terecht met hun 

vragen. Voor Farida, de vrouw van Willem, betekent het dat ze 

met een gerust hart naar haar werk kan of even iets anders kan 

doen. Ze vertelt: “Als mantelzorger, ben je als een baken voor je 

partner met dementie. De dagelijkse gang van zaken rust op 

jouw schouders. De agenda van je partner en jezelf is afh ankelijk 

van jouw geheugen. Steeds meer taken pak je op, ook taken die 

je normaal niet deed. Ik hield me bijvoorbeeld nooit bezig met de 
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Hoe gaat u om 

met tegenslag 

in uw leven?

Tati van der Linde:  

“Oei, dat is een 

lastige vraag! Als 

ik moeilijkheden 

heb, word ik daar 

verdrietig van en 

dan moet ik huilen. 

Het duurt vaak 

even voordat ik het 

probleem aanpak. 

Meestal ga ik dan 

praten met iemand 

die ik graag mag. Ik 

zoek dus steun, want 

in zo’n situatie heb ik 

die wel nodig. En dat 

helpt meestal goed.”

8 99NAJAAR 2018

Ik hoor het mijn oma nog zeggen: “Je moet de vuile was niet buiten hangen.” Een 

hele generatie is opgegroeid met die overtuiging. Maar wie niet praat over de 

moeilijke zaken van het leven, kan er ook geen hulp bij krijgen. Maria van den Berg 

koos ervoor om de worstelingen van haar dagelijks leven wél te delen. Het helpt haar 

om samen met haar partner te blijven wonen in hun prachtige appartement. 

PRAAT EENS OVER 
‘DE VUILE WAS’

Een ongelukkige val van mevrouw Van den Berg 

was een jaar geleden de directe aanleiding om de 

thuiszorg van Opella in te schakelen. Maar toen de 

familie Van den Berg en het thuiszorgteam van 

Opella elkaar beter leerden kennen, bleek er voor 

beide tachtigers ook andere hulp nodig om prettig 

te leven. Wijkverpleegkundige Lisanne van 

Grootheest legt uit: “De wijkverpleegkundigen en 

casemanagers dementie van Opella kijken niet 

alleen naar de medische zorg die iemand nodig 

heeft, maar naar het complete plaatje van het leven. 

Wie zich niet gelukkig voelt, heeft niet alleen het 

juiste pilletje of hulp bij het douchen nodig op het 

afgesproken tijdstip. De vraag is dus: wat heeft 

iemand nodig om de dagen betekenisvol te laten 

zijn? Ieder persoon heeft daar een ander antwoord 

op. Daarom gaan we daarover in gesprek.” 

Het leven staat centraal

De partner van mevrouw Van den Berg, Martin van 

den Berg, heeft sinds lange tijd last van depressies. 

Het is voor hem belangrijk dat alles volgens bekende 

patronen verloopt. Voor mevrouw Van den Berg een 

hele uitdaging om daar op een goede manier mee 

om te gaan. “Ik sprak daar niet veel over met 

anderen”, zegt ze. “Ik slikte het liever in dan dat ik de 

vuile was buiten zou hangen. Maar toen ik de 

thuiszorgmedewerkers beter leerde kennen, 

vertelde ik hen zo nu en dan dat het me soms teveel 

werd. Ook met mijn kinderen heb ik daarover 

gesproken.” Wijkverpleegkundige Lisanne: “Ik ben 

met mevrouw Van den Berg in gesprek gegaan over 

wat zij nodig heeft om het zelfstandig wonen samen 

met haar man vol te houden. Als het mogelijk is, 

voer ik zo’n gesprek natuurlijk met beide partners en 

eventueel een zoon, dochter of andere naaste erbij. 

De medische zorg staat niet centraal, maar het 

leven: sociale contacten, emotionele gezondheid en 

lichamelijke uitdagingen. Toen ik ruim tien jaar 

geleden als wijkverpleegkundige aan de slag ging, 

was dat echt anders. Toen keken we alleen naar 

lichamelijke beperkingen.”

Aan de bel trekken

Voor mevrouw Van den Berg heeft het gesprek 

met Lisanne opgeleverd dat ze in contact kwam 

met het sociaal team uit haar wijk.  Via de maat-

schappelijk werker heeft ze nu een aantal gesprek-

ken met de praktijkondersteuner GGZ van de 

huisarts, die met haar meedenkt hoe ze het beste 

met haar partner kan omgaan. “Mijn man gaat twee 

dagen per week naar dagbesteding. Dat helpt mij 

om op te laden en gedurende de week om te gaan 

met negativiteit. Ik ga dan bijvoorbeeld naar de 

handwerkclub in het buurthuis. Dat vind ik fantas-

tisch! Ik kan daar goed zelf naartoe lopen. Sinds 

mijn val rijd ik geen auto meer. Ik neem de regiotaxi 

en dat bevalt heel goed: laat ik me heerlijk rijden. Ik 

ben ook heel blij met de ondersteuning van mijn 

kinderen. Soms weet ik zelf niet waar ik zaken kan 

regelen. Mijn schoonzoon regelt veel praktische 

dingen. Bijvoorbeeld maaltijden aan huis, waardoor 

ik zelf niet hoef te koken. Het leven is niet altijd 

makkelijk. Maar doordat ik ben gaan praten, hoop ik 

het weer vol te kunnen houden. Ik had eigenlijk veel 

eerder aan de bel moeten trekken!”

Wat zou u vandaag graag anders zien in uw leven? Praat er eens over met onze wijkverpleegkundige 

of casemanager dementie. Samen met u en de mensen om u heen bekijken we hoe u uw leven wilt 

leiden en hoe we dat samen met u, uw naasten en waar nodig met professionals mogelijk maken. 

Maar ook welke sociale contacten u heeft of kunt opbouwen en welke mogelijkheden er zijn in uw 

eigen wijk voor bijvoorbeeld een hobby of ontmoeting. 

Vanwege privacyredenen is de naam van de klant gefi ngeerd.



NAJAAR 201810 11

SPANNEND: VAN HUIS NAAR APPARTEMENT
De voordelen van 
een appartement

• Gelijkvloers wonen, slapen 
 en douchen.
• Alle ruimtes rolstoeltoegankelijk.
• Voorzien van (mogelijkheden voor)  
 zorgtechnologie.
• Zorg en servicediensten van Opella  
 direct in de buurt.

HANDIG VOOR U

U huurt een seniorenappartement van een 

woningstichting. Opella heeft een 

thuiszorgteam in de buurt. We bieden deze 

mogelijkheid in Bennekom (Baron van 

Wassenaerpark), Harskamp (Metje), Lunteren 

(de Veenderij) en Wageningen (Torckdael 

en vanaf 2020 in de Nudehof). Meer

 informatie vindt u op 

www.opella.nl/senioren-appartementen 

of via het Opella servicepunt, telefoon 0318 

752222, servicepunt@opella.nl

Overweegt u soms uw bewerkelijke 

eengezinswoning in te ruilen voor een 

appartement? Denk dan eens aan de 

moderne, ruime seniorenappartementen 

met zorg van Opella in de buurt. Tonnie 

van den Broek (76) zette zes jaar 

geleden de stap naar een appartement 

op het Baron van Wassenaerpark in 

Bennekom. “Ik had het tien jaar eerder 

moeten doen.”

“Ik vind het heerlijk om niet veel werk te 

hebben aan mijn woning. Schoonmaak-

werk is zo gedaan en een balkon vergt 

minder onderhoud dan de tuin. Ik heb 

diverse appartementen in Bennekom 

en omgeving bezichtigd, maar hier kon 

ik zo in trekken. Een ruim, modern 

appartement. Alleen de inrichting pas

ik regelmatig aan, maar dat is dan ook 

mijn hobby.”

Vanuit Tilburg verhuisde Tonnie naar de 

nabijheid van het gezin van haar dochter. 

“De mentaliteit is hier wel anders dan in 

Brabant, waar iedereen zo bij elkaar 

komt binnen vallen. Zelf ben ik iemand 

die makkelijk contact legt. Deze week 

heb ik samen met een buurvrouw 

genoten van een maaltijd. Twee keer per 

week doe ik vrijwilligerswerk en regel-

matig pas ik op de kleinkinderen of 

komen zij logeren. Daar is hier genoeg 

ruimte voor. Ik vind het leuk dat jong en 

oud hier bij elkaar in de wijk wonen, al 

heb je als buren natuurlijk ook wel eens 

last van elkaar.”

Tonnie heeft geen spijt van haar keuze 

voor een appartement. Door hartproble-

men heeft ze sinds een jaar zo nu en dan 

zorg nodig. “Het team van Opella zit hier 

in het gebouw. Het zijn geweldige 

mensen en ik kan hen vertellen hoe ik de 

zorg graag wil, wat ik daarin belangrijk 

vindt. Ieder die twijfelt om de stap te 

maken naar een appartement adviseer ik 

om de voor- en nadelen eens goed op 

een rijtje te zetten. Ik geniet van het 

gemak en ga hier niet meer weg.”

Maakt u gebruik van zorg van Opella? 
Dan kunnen wij u in sommige situaties 
een urgentie toekennen. 

Nog geen behoefte aan zorg? Ook dan 
zijn de appartementen een comfortabele 
plek om te wonen. 

Hoe gaat u om 

met tegenslag in 

uw leven?

Guido Wiersma: 

“Een tegenslag 

kan natuurlijk een 

emotionele kant 

hebben, maar ik ben 

vrij nuchter ingesteld. 

Ik probeer meestal 

zo snel mogelijk de 

oorzaak te vinden 

en een oplossing te 

zoeken. Hoe langer 

je het probleem laat 

bestaan, hoe lastiger 

dat wordt – zeker 

als je er ook zelf bij 

betrokken bent. 

Natuurlijk vind je niet 

altijd een uitweg, 

maar ik ben het aan 

mezelf en anderen 

verplicht om die te 

zoeken.”

11
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14.11 uur “Als familie verdrietig is of behoefte heeft aan een 

luisterend oor, dan neem ik hen mee naar het stiltecentrum. 

Ook als familie met elkaar wil overleggen of met de 

begrafenisondernemer, is het stiltecentrum een fi jne plek. Ik 

zorg er dan voor dat er koffi  e is.”

14.38 uur “’s Middags krijgen mensen vaak bezoek. Ik breng 

dan koffi  e en thee rond en maak een praatje met de gasten. 

Soms lees ik voor of maken we een wandeling. Ik krijg wel eens 

de vraag of het zwaar is om dit werk te doen. Ik vind van niet, 

maar dit komt door mijn instelling. Ik houd ervan onze gasten 

liefde en aandacht te geven, zodat zij het leven met een goed 

gevoel kunnen loslaten. Maar ook hier wordt gelachen. En 

soms ga je van een lach in een traan.”

15.02 uur “Het Hospice heeft een prachtige badkamer waar 

gasten graag een bad nemen. Daar nemen we de tijd voor en er 

blijft altijd iemand bij. We rijden met het bed naar de badkamer 

en tillen onze gast met de tillift in bad. Het water blijft wel een 

uur warm. Naderhand kunnen mensen lekker slapen of 

nagenieten in de dikke handdoeken waar we ze in wikkelen.”

16.25 uur “Iedere dag wordt er door de kookvrijwilligers vers 

gekookt. Ik help met tafel dekken, het serveren van de maaltijd 

en sommige gasten help ik met eten. Om 17:45 uur geef ik mijn 

stokje door aan de avondvrijwilliger, want om 18:00 uur zit 

mijn dienst er op. Ik doe dit vrijwilligerswerk sinds 2016 en vind 

het heel leuk. Je krijgt er zoveel voor terug van de 

verpleegkundigen en van de gasten. Als ik van het Hospice 

terug kom, barst ik van de energie.”

Het hospice kan niet zonder toegewijde 
zorg- en kookvrijwilligers. Wilt u ons komen 
helpen of meer weten, neem dan contact op 
met Ineke de Weijer, IdWeijer@Opella.nl.  
   

12.54 uur “De middagdienst begint om 12:45 uur met  “De middagdienst begint om 12:45 uur met  “De middagdienst begint om 12:45 uur met 12.54 uur “De middagdienst begint om 12:45 uur met 12.54 uur
de overdracht. De zorgvrijwilliger van de ochtenddienst de overdracht. De zorgvrijwilliger van de ochtenddienst de overdracht. De zorgvrijwilliger van de ochtenddienst 

vertelt wat er op huishoudelijk gebied is gedaan en wat vertelt wat er op huishoudelijk gebied is gedaan en wat vertelt wat er op huishoudelijk gebied is gedaan en wat 

er nog moet gebeuren, bijvoorbeeld of er een was in de er nog moet gebeuren, bijvoorbeeld of er een was in de er nog moet gebeuren, bijvoorbeeld of er een was in de 

machine zit die ik straks kan opvouwen. De verpleeg-machine zit die ik straks kan opvouwen. De verpleeg-machine zit die ik straks kan opvouwen. De verpleeg-

kundige vertelt welke gasten er liggen en hoe het met kundige vertelt welke gasten er liggen en hoe het met kundige vertelt welke gasten er liggen en hoe het met 

hen gaat.”

13.43 uur  “Na de overdracht ruim ik de spullen van 13.43 uur  “Na de overdracht ruim ik de spullen van 13.43 uur
de lunch op en doe ik wat huishoudelijke taken. Ik kan 

dan de overdracht even laten bezinken en voor de 

gasten is het fi jn om na het eten uit te rusten. Het is ook 

een mooi moment om een ontspannende hand- of 

voetmassage bij een van de gasten te doen.”   

15:02

13:43 14:38 16:25

Gerrie Weijman   •   Zorgvrijwilliger 

Al bij binnenkomst in Hospice Bennekom ervaar je dat het een bijzondere plek is. Er 
heerst een serene rust, een prettige sfeer. In het Hospice verblijven gasten die nog 

maar enkele weken tot enkele maanden te leven hebben en professionele palliatieve 
zorg krijgen. De verpleegkundigen van het Hospice worden ondersteund door 

zorgvrijwilligers en kookvrijwilligers. Gerrie Weijman is een van de zorgvrijwilligers. 
Elke week helpt zij vijf uur in de middag of avond mee in het Hospice. 

12:54 14:11
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DIT  IS  MIJN DAG
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Marion de Baat is wijkverpleegkundige bij Opella 
en daarmee arrangeur voor mensen die zelfstan-
dig wonen. Samen met u als klant bekijkt zij hoe 
uw vragen voor ondersteuning en zorg het best 
kunnen worden ingevuld. Waar nodig door 
professionals, maar bij voorkeur door uzelf of de 
mensen om u heen. Soms zijn er verrassende 
oplossingen. Marion geeft u graag tips hoe u zo 
zelfstandig mogelijk leeft.

“Eigenlijk is het fi jn als u ons als zorgmedewerkers zoveel 

mogelijk buiten de deur kunt houden. Soms kunnen bijvoor-

beeld uw kinderen u ondersteunen. Maar wist u dat u ook zelf 

vaak dingen kunt leren? En dat er in veel wijken mogelijkheden 

zijn die u zelfstandig houden? Hier zijn mijn tips. 

ZELFSTANDIG LEVEN

EENS EVEN PUZZELENTIPS  VAN DE PROFESSIONAL

Tip 1: Sta open om zelf weer dingen te gaan doen of leren. Zo kan bijvoorbeeld de ergotherapeut van Opella met u 

meekijken hoe u zelf uw steunkousen aan en uit kunt trekken, eventueel met een hulpmiddel. Heerlijk als u daarvoor niet 

afh ankelijk bent van anderen. Of maak gebruik van de Medido: een apparaatje dat u helpt herinneren dat u uw medicijnen 

moet innemen. Uw wijkverpleegkundige denkt graag met u mee wat u (weer) zelf kunt doen. 

Tip 2: Stap eens op iemand af als u hulp nodig heeft. Bedenk welke mensen u kent en of u het contact met hen 

misschien kunt uitbreiden. Sommige mensen vinden het prettig om elke dag een keer met iemand contact te hebben die 

controleert of het goed met hen gaat. Misschien wil uw buurman dat best doen. Of u maakt met een aantal leeftijdgenoten 

een telefooncirkel, waarmee u elkaar dagelijks belt. Maar: u moet wel het initiatief nemen. Dat kan voelen als een grote 

stap. Misschien voelt u zich bezwaard om het te vragen. Veel mensen hebben best gelegenheid om iets voor u te beteke-

nen, maar weten pas dat u een wens heeft als u het uitspreekt. 

Tip 3: Maak gebruik van voorzieningen aan huis of in de buurt. Een bekend voorbeeld is de maaltijdservice. U kunt uw 

maaltijden aan huis krijgen en daar thuis van genieten. In veel wijken zijn ook mogelijkheden om met anderen samen te 

eten. Dat is prettig als u graag onder de mensen komt. Naast de maaltijden zijn er in veel wijken, bijvoorbeeld in buurt-

huizen, regelmatig leuke activiteiten. Kies wat bij u past. Bijvoorbeeld samen koffi  e drinken, een spelletje doen, omgaan 

met de IPad, de scootmobielclub, bridgen of dansen. Hiermee kunt u ook weer nieuwe mensen leren kennen. Weet u niet 

wat er in uw wijk allemaal wordt georganiseerd? Zoek op internet, vraag de mensen om u heen of trek een van onze 

medewerkers eens aan het jasje voor een goed idee.”

PORTRET

CHRIS VAN CAPELLEVEEN (87)

We schetsen een portret van een Opellaklant 

aan de hand van korte, maar krachtige vragen 

en antwoorden. Als herkenning, inspiratie of 

overdenking voor uzelf. 

In november 2011 ging Chris samen met zijn vrouw Ely in 
één van de zelfstandige appartementen wonen van 
gebouw Machtella in Bennekom. Ely woonde daarvoor, 
na een herseninfarct, in een verpleeghuis. Dankzij 
intensieve thuiszorg konden zij en Chris weer samen in 
een appartement wonen. Afgelopen januari is Ely 
overleden. Chris maakt dagelijks gebruik van thuiszorg 
van Opella.    

Hoe zou u zichzelf omschrijven?

“Ik ben een creatief mens en sta altijd klaar voor anderen. Ik 

heb de handicap dat ik sinds mijn 17e MS heb, dat heeft mijn 

leven beïnvloed. Maar MS heeft mij nooit klein gekregen. Ik 

ben stug door gegaan.”ben stug door gegaan.”

Wat is uw mooiste karaktereigenschap?

“Ik ben hulpvaardig en heb altijd zoveel mogelijk andere 

mensen proberen te helpen. Omdat ik handig ben met 

bijvoorbeeld lassen en solderen, kwam de hele buurt bij me 

met spullen die gemaakt moesten worden.”

Wat  is uw moeilijkste karaktereigenschap?

“Ik ben redelijk eigenwijs. Ik doe dingen graag op mijn manier 

en laat me ook niet graag iets voorschrijven.”

Wat zouden anderen van u kunnen leren?

“Ik ben altijd positief ingesteld. Ik pas me makkelijk aan 

nieuwe omstandigheden aan en maak er altijd het beste van. 

Want met klagen kom je nergens.” Want met klagen kom je nergens.” 

Wat zijn mooie dingen in uw leven?

“Door mijn MS heeft mijn vrouw altijd voor mij gezorgd. Na 

haar herseninfarct negen jaar geleden heb ik dat voor haar 

gedaan. Begin dit jaar is zij overleden. Bijna zestig jaar deelden 

we lief en leed en hielden van dezelfde dingen. Tijdens ons 

huwelijk hebben we mooie kunst gekocht en mooie dingen 

meegemaakt. Van de kunst en de mooie herinneringen geniet 

ik nog dagelijks. En verder ben ik heel blij met de hulp die ik 

krijg van mijn kinderen en kleinkinderen en alle zorg van 

vrijwilligers Saskia en Grietje en van Opella.”

Het liefst verander ik in mijn leven…?

“Als je 87 jaar bent, heb je geen tijd meer om iets te 

veranderen.”

14 15
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CLIËNTENRAAD PRAAT MEE

Wat vindt u belangrijk in het leven? Welke verbetermogelijk-

heden ziet u op het gebied van zorg, wonen en uw welzijn?

De Cliëntenraad van Opella organiseert in samenwerking 

met seniorenorganisatie KBO-PCOB Ede op 12 november 

2018 een themamiddag ‘Hoe zouden we het thuis doen’.  

De Cliëntenraad is er voor de collectieve belangenbehartiging 

van alle klanten van Opella. Via de Cliëntenraad kunt u als klant 

invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie. De 

Cliëntenraad van Opella wil graag goed op de hoogte zijn van 

wat er leeft onder klanten. Als klant van Opella bent u het beste 

in staat om dat duidelijk te maken. Dat doen we tijdens deze 

themamiddag door aan de hand van twee lezingen samen in 

gesprek te gaan.

•  BeterOud vertelt wat werkelijke verbeterpunten zijn in de 

ouderenzorg. Dit landelijke ouderenplatform stelde kort 

geleden aandachtspunten op waarmee zij verbeterprojecten 

kunnen toetsen vanuit het perspectief van ouderen. 

•  De programmacoördinator ‘Thuis geven’ van Opella vertelt 

over het slimmer organiseren van zorg en ondersteuning, 

waardoor (kwetsbare) ouderen langer thuis kunnen blijven 

wonen. Opella wil dit realiseren door één aanspreekpunt 

voor elke klant (de arrangeur). Deze arrangeur kijkt wat u 

zelf kan doen, wat naasten voor u kunnen betekenen en 

welke voorzieningen in de wijk voor u interessant zijn. Ook 

kan de arrangeur professionele zorg en ondersteuning 

inzetten uit verschillende fi nanciële wetgeving. Opella werkt 

hiervoor samen met gemeente Ede, Menzis zorgkantoor en 

Menzis zorgverzekeraar. 

Wij nodigen u van harte uit  om deze middag bij te wonen. 

Aanmelden is niet nodig.

Themamiddag ‘Hoe zouden we het thuis doen?’ 
maandag 12 november 2018 van 14.00 - 16.00 uur  
Open Hof Ede, Hofl aan 2, 6715 AJ Ede

UW LEVEN IN KAART

De Cliëntenraad is bereikbaar via het secretariaat, 

telefoon: 06 1558 4457, e-mail clientenraad@opella.nl. 

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
Hoe gaat u om 

met tegenslag 

in uw leven?

Noes Teutelink: 

“Mijn instelling is: 

wat er ook gebeurt, 

ik kan het wel 

oplossen. Ik heb best 

wel wat tegenslag 

gehad. Bijvoorbeeld 

door familieleden 

die ziek werden, 

waardoor je je hele 

leven aan moet 

passen. Natuurlijk is 

dat niet gemakkelijk, 

maar het lukt me 

telkens toch weer 

om de draad op te 

pakken. Het leven 

is té leuk om bij de 

pakken neer te gaan 

zitten.”
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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 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:

Hoe gaat u om met tegenslag in uw leven? 

16

Een klant over Opella Thuiszorg 

Bennekom

“De medewerkers van Opella, team 
De Kraats, zijn zorgverleners met veel hart 
voor de cliënt en veel verantwoordelijk-
heidsgevoel. Ze kijken heel goed naar 

wat de cliënt nodig heeft en naar 
veranderingen in de gezondheid en 
reageren en handelen daar goed naar. Het 
contact met mijn vader en ook met ons was 
heel goed. We hadden echt een gevoel 
van ‘we doen het samen’ en dat was heel 
fi jn voor mijn vader en voor mij.”

In het jong- en oud(er)koor vormen ouderen samen 

met kinderen een koor, dat samen liederen instu-

deert. Muzikale ontmoetingen staan centraal. Het 

koor wordt bijvoorbeeld gevormd door kinderen van 

de basisschool, verpleeghuisbewoners, familie-

leden, senioren die zelfstandig wonen, vrijwilligers 

en verder iedereen die mee wil doen. Ook enthousi-

aste amateurkoren in de regio kunnen aansluiten.

Lokaal betrokken

Contact tussen jong en oud is waardevol. We kunnen 

leren van elkaars leefwereld en samen iets moois 

beleven. Muziek is bovendien niet gebonden aan 

leeftijd. Met inzet van lokale betrokkenen en musici 

willen we het  jong- en oud(er)koor op diverse 

plekken in de regio opzetten en tot een begrip 

maken. Het comité van aanbeveling bestaat uit onder 

anderen  André Heuvelman (musicus), Mirjam van ’t 

Veld (bestuurder Ziekenhuis Gelderse Vallei) en Albert 

Wissink (dirigent koorschool Midden-Nederland). 

Welbevinden

De start van het jong- en oud(er)oor is onderdeel 

van de deelname van Opella aan de beweging 

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Daarbij willen 

we niet de zorg voor, maar het welbevinden van 

mensen centraal stellen: wat maakt uw dag 

waardevol? Het koor kan hier aan bijdragen. 

Wilt u meer weten over het jong- en oud(er)koor? 

Houdt u de aankondigingen in de gaten op onze 

locaties of volg het nieuws op onze website of 

Facebookpagina. 

DOET U MEE MET HET JONG- EN OUD(ER)KOOR?
Ontmoeting en contact rondom muziek. Dat is het jong- en oud(er)koor. Op diverse Opellalocaties 

in de regio willen we het komend jaar zo’n koor van start laten gaan.  
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MIJN HOBBY

HORIZONTAAL
1 Vis 6 bedrijf waar iets geteeld wordt 12 natuur 14 koraaleiland 
15 drank 17 als onder (afk .) 18 dunne 20 oude stad 21 
schapengeluid 22 soort vink 25 insect 28 korte hengel 29 fel 31 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afk .) 32 
oosterlengte (afk .) 33 omroep 35 ijzerhoudende grond 36 
Gibraltar (in internetadres) 37 persoonlijk voornaamwoord 38 
paard 40 half 42 persoonlijk voornaamwoord 43 van ruw vlas 
gemaakt 44 kobalt (symbool) 46 jammer 48 damesjapon 51 
dwarsmast 53 daar 54 de mensen in het algemeen 56 titaan 
(symbool) 57 geheel 58 eenheid 60 vogel 62 walvis 64 in het land 
zelf thuishorend 66 zacht geluid van vogels 68 muzieknoot 69 
luitenant (afk .) 70 voorzetsel 72 en omstreken (afk .) 73 Ruth 
(Bijbelboek afk .) 74 tiran 76 oorsprong 78 tweede oogst 79 
verkeerd gaan.

VERTICAAL
1 Soort mos 2 vogel 3 puzzel 4 om het genoemde 5 jongensnaam 
7 wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (afk .) 8 koker 9 groene 
vink 10 oude lengtemaat 11 ijzergroeve 13 metaal (symbool) 16 
ondiepe plas 18 koude lekkernij 19 zwijn 21 strook groen langs de 
weg 23 Bijbelboek (afk .) 24 Verenigde Staten (in internetadres) 26 
laatstleden (afk .) 27 dienstvaardig (afk .) 30 boomachtige struik 
34 rivierzoom 36 vreugde 38 vrucht 39 studielastuur (afk .) 40 
milieueff ectrapport (afk .) 41 tennisterm 45 specerijen 47 het 
prikken van brandnetels 49 beoefenaar van de leer van alle 
levende wezens 50 in aarde zetten om te groeien 52 in het jaar 54 
gier 55 vogelverblijf 57 putemmer 59 in handen (afk .) 60 
afstandsmaat (afk .) 61 lopend jaar (afk .) 63 antwoord betaald 
(Franse afk .) 65 schepsel 67 van Ierland 71 voorzetsel 74 naschrift 
75 overdosis (afk .) 76 Burundi (in internetadres) 77 voorzetsel.

Maak kans op een 

irischeque van 25 euro 

door uw oplossing van 

deze kruiswoordpuzzel 

naar ons op te sturen 

voor 30 november 2018. 

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!

KRUISWOORDPUZZEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

78 79

47 14 70 31 58 3 49 8 66 44 30 10 22 79 64 74 36

© www.ruiterpuzzel.nl
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Hoe werkt het?

 “Ik ben slecht ter been en moet daarom voorzichtig doen met 

lopen. Van de arts mag ik niet meer alleen naar buiten. Ik wandel 

dus in huis met mijn rollator en elke week doe ik mee met de 

wandelclub hier in Harskamp. Onder begeleiding van vrijwilliger 

John Jacobs en bewegingsbegeleider Annemiek Jolink gaan we 

dan met een groep op pad. Ook als het weer slechter is, trekken 

we jas en schoenen aan en stappen naar buiten. Bij vocht en kou 

heb ik wel meer last van pijn in mijn been.”

Wat betekent uw hobby voor u?

“Ik geniet ervan om met de wandelclub naar buiten te gaan. In 

de zomer kom ik ook wel in de tuin van ons huis, maar het is 

heerlijk om de voordeur uit te gaan en met elkaar door het dorp 

te wandelen. Beweging is goed voor een mens. Het is weer eens 

wat anders dan mijn andere hobby: breien. Het is belangrijk bij 

het wandelen dat de trottoirs goed recht liggen, zodat ik op de 

been blijf. Ik doe mee in de wandelgroep met een laag tempo, 

dus dat gaat prima. De buitenlucht doet je goed.”

EENS EVEN PUZZELEN

Vijf dagen per week een half uur matig intensief 

bewegen. Dat stelt de Norm Gezond Bewegen. 

Vroeger kwam Jans van Dam (88) vanzelf wel aan 

voldoende beweging door het huishoudelijk en 

ander werk in de ‘boerenbuurt’ waar ze woonde. 

Nu ze in verpleeghuis Metje woont en het lopen 

minder makkelijk gaat, zoekt ze haar beweging in 

regelmatig wandelen.




