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Opella wil u ondersteunen om uw eigen leven te 
leiden. We willen oog en oor hebben voor wat 
voor u belangrijk is. Samen optrekken is daarin 
het sleutelwoord. In dit magazine vindt u daar 
weer mooie voorbeelden van. 

U doet wat u zelf kan. Bijvoorbeeld kiezen voor 
gezonde voeding en voldoende bewegen. Dat 
levert namelijk echt iets op, ook als u ouder 
wordt of een chronische ziekte heeft. U leest 
erover op pagina 4.
De mensen om u heen ondersteunen u. In de 
rubriek het Portret vertelt een van onze klanten 
– die ook Opellamedewerker is (!) – hoe 
belangrijk support van vrienden en familie is.
Voorzieningen in de wijk kunnen u helpen uw 
eigen leven te leiden. Bijvoorbeeld een van onze 
klanten uit Heelsum, die twee keer per week in 
het buurthuis eet en zegt: “Ik wil zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven.”
Zorgtechnologie helpt bij uw zelfstandigheid. 
Zorgtechnologie klinkt ingewikkeld, maar kan 
heel eenvoudig zijn. In dit magazine vindt u 
ideeën en enthousiaste gebruikers. 
En natuurlijk zijn er ook de professionals van 
Opella die ondersteunen waar nodig. Achter de 
schermen is het soms een uitdaging om u de 
zorg en ondersteuning te bieden. Een van onze 
roostermakers in de thuiszorg vertelt erover in 
de rubriek Dit is mijn dag. En we leggen in dit 
magazine uit waarom we soms van u vragen 
aanpassingen te doen in uw huis, zodat onze 
medewerkers veilig kunnen werken. Dat 
betekent namelijk dat zij ook langdurig voor u 
en anderen kunnen zorgen. 

Samenwerken en fl exibiliteit zorgen ervoor dat 
u uw eigen leven kunt leiden. Nu en de komende 
jaren.  

Kars Hazelaar, bestuurder

PORTRET
JOKE WAGENAAR

MIJN HOBBY 
SAMEN ETEN IN HET BUURTHUIS
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Gezond eten en bewegen – 

wel of niet?

Wat je eet en hoe je beweegt kan grote 

invloed hebben op je kwaliteit van 

leven. Gezond eten en bewegen houdt 

je lichaam fi tter. En een wandeling of 

fi etstocht kan je ook helpen om de deur 

uit te gaan, van de natuur te genieten 

of andere mensen te ontmoeten. Toch 

kan het moeite kosten om de eerste 

stap te zetten, of die lekkere koek te 

ruilen voor een volkoren cracker of 

portie kwark. Opellamagazine vroeg 

mensen op straat wat ze hebben met 

gezond eten en bewegen. In dit 

magazine leest u de reacties.

5  9  11  15  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. Dit doen we vanuit het evangelie 

van Jezus Christus, dat ons inspireert om er te zijn voor ieder mens.
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Gezond eten en 

bewegen – wel 

of niet?

Leida Willemsen:

 “Ik heb reuma, dan is 

het belangrijk om in 

beweging te blijven. 

Vroeger deed ik aan 

tennis en wandelen, 

maar je moet doen 

wat je lichaam 

aankan. Nu zwem ik 

eenmaal per week 

onder begeleiding. 

Fietsen gaat gelukkig 

ook goed. En ik 

probeer afwisselend 

te eten, van pasta tot 

salade.”

Gezond eten en voldoende bewegen. We weten 
allemaal dat het goed voor ons is. Maar hoe zit 
dat eigenlijk als je ouder wordt of chronisch ziek 
bent? Levert de juiste voeding en beweging je 
dan iets op? En wat is eigenlijk goed voor je? 
Opellamagazine ging op onderzoek uit.  
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GEZOND ETEN EN BEWEGEN: 
WAAROM EIGENLIJK?
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“Gezond eten en bewegen levert je zeker iets op als je ouder 

wordt of chronisch ziek bent”, vertelt Aranka Hilgersom, 

oefentherapeut bij Opella. “Bij het ouder worden neemt de 

spiermassa af en de vetmassa toe. Die spieren heb je nodig om 

mobiel te blijven. Je kunt bij het ouder worden of bij een 

chronische ziekte niet voorkomen dat je conditie achteruit 

gaat, maar je kunt het wel verminderen. Door voldoende te 

bewegen kun je sommige aandoeningen en symptomen deels 

voorkomen, zoals depressie, hart- en vaatziekten, hoge 

bloeddruk, diabetes type 2 en botbreuken, in het bijzonder 

heupfracturen. Ook lijkt het erop dat bewegen een positieve 

invloed heeft op bepaalde vormen van kanker en dementie.”

In beweging: gewoon thuis of bij huis

“Het is helemaal niet ingewikkeld om voldoende te bewegen”, 

legt Aranka uit. “De Beweegrichtlijn gaat uit van 150 minuten 

matig intensieve inspanning per week en twee keer per week 

spierversterkende activiteiten in combinatie met 

balansoefeningen. 

Hiernaast staan voorbeelden van hoe u dat kunt doen, 

afh ankelijk van uw persoonlijke situatie en conditie:

•  Kunt u wandelen en fi etsen, dan zijn dit prima mogelijkheden 

om in beweging te blijven. Kiest u vooral wat u leuk vindt, 

dan houdt u het goed vol. 

•  Ook thuis kunt u in beweging blijven. Doet u bijvoorbeeld 

zelf het huishoudelijk werk waar u toe in staat bent. Denk 

ook aan tuinieren of trappen lopen. Matig intensief bewegen 

betekent dat u er best een beetje moe van mag worden.

•  Bent u niet meer in staat tot activiteiten buiten de deur? Ook 

thuis zijn er veel eenvoudige oefeningen. Bijvoorbeeld 

opstaan uit uw stoel en weer gaan zitten. Dat is al een vorm 

van krachttraining, wanneer het u inspanning kost. U doet 

aan krachttraining als u bij dit soort oefeningen merkt dat 

het bijna niet meer gaat. Lukt het u niet, zoek dan een 

lichtere oefeningen, bijvoorbeeld het optillen van uw been 

terwijl u in de stoel zit.

•  Balansoefeningen kunt u ook eenvoudig thuis doen. Sta 

bijvoorbeeld bij het aanrecht en houd dit vast als het nodig is. 

Til één been op of til uw been zijwaarts omhoog. Of ga op uw 

tenen staan. Allemaal goede oefeningen om uw balans te 

trainen.” 

Tot slot heeft Aranka nog twee belangrijke mogelijkheden om 

in beweging te blijven of komen. “Voorkom vooral dat u langer 

dan twee uur achter elkaar stil zit. Krijgt u bezoek? Schenk dan 

zelf het kopje koffi  e in als u daartoe in staat bent. Ook kunt u 

eens informeren naar beweegactiviteiten voor ouderen in uw 

buurt. Samen bewegen geeft een stok achter de deur en kan 

ook nieuwe sociale contacten opleveren.”

Gezond en lekker eten

Na je vijftigste heb je net wat minder eten nodig en 

ook ánder eten. Vooral extra aandacht voor eitwitten 

is belangrijk. Mireille van Breemen, diëtist bij Opella, 

vertelt wat goede voedingsstoff en zijn voor ouderen 

en chronisch zieken. “Goede voeding kan per persoon 

verschillen, afh ankelijk van je eigen gezondheid en 

aandoeningen. Bij veroudering van het lichaam hoort 

dat je meer eiwitten nodig hebt. Die eiwitten zijn 

belangrijk om spiermassa aan te maken en die heb je 

weer nodig om goed te kunnen blijven bewegen. 

Eiwitrijke producten zijn bijvoorbeeld zuivel (kwark 

geeft veel eiwitten), kaas, vleesbeleg, vis, 

peulvruchten en noten.”

Juist de combinatie van goede voeding en bewegen 

kan veel opleveren, benadrukt Mireille. “Sterkere 

spieren betekent vaak dat je lang(er) zelfstandig kan 

wonen, je eigen leven kan leiden en de dingen doen 

waar je van geniet. Natuurlijk betekent goede 

voeding niet dat je nooit meer een broodje kroket of 

patatje met eet. Het is geen dieet. Af en toe zondigen 

helpt om vooral voor gezond eten te blijven kiezen. 

Gezond eten kan heel lekker zijn. Als je weet wat de 

goede voeding je kan opleveren, raak je gemotiveerd 

om het te gebruiken.”
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ZUINIG OP ONZE MEDEWERKERS
IS OOK GOED VOOR U!

Heeft u ook zo’n prettig huis waar u zich echt thuis voelt? Uw huis is soms ook de werkplek van onze 
medewerkers. Opella wil dat zij gezond en veilig kunnen werken, zodat zij u de zorg en ondersteuning 
kunnen geven die nodig is. Veilig en – als het nodig is – voor langere tijd. Daarom vragen we soms aan 
u om aanpassingen te doen in uw huis.  

“Aanpassingen zijn niet altijd fi jn”, weet Linda Wattimena. 

Linda is trainer fysieke belasting bij Opella. Zij kijkt met onze 

medewerkers mee om lichamelijke klachten te verminderen of 

– nog liever – te voorkomen. “Alleen al het inruilen van je eigen 

bed voor een hoog-laag bed kan vervelend zijn. Je eigen bed 

voelt vertrouwt en je slaapt er misschien al jaren in. Toch is zo’n 

hoog-laag bed belangrijk voor zorgmedewerkers om u op de 

juiste hoogte zorg te geven. Onze medewerkers doen de hele 

dag lichamelijk zwaar werk, waarbij ze moeten bukken en 

tillen. Zo’n hoog-laag bed is dus noodzakelijk om geen 

rugklachten te krijgen en ook over tien of twintig jaar het werk 

te kunnen doen.” 

Uw en onze veiligheid

Aanpassingen in huis zijn vaak niet alleen nodig voor de 

zorgmedewerkers, maar ook voor uw veiligheid. Linda vindt 

het een uitdaging om met u en het Opellateam te zoeken naar 

oplossingen in lastige situaties. “Als de douchecabine 

bijvoorbeeld te klein is om u te ondersteunen bij het douchen. 

Of een slaapkamer die zo vol staat dat er geen tillift kan 

worden neergezet om u vanuit bed in een rolstoel te helpen. 

Door zo’n situatie moeten onze medewerkers gebogen en 

gedraaid werken. Slecht voor de rug! Maar het zijn ook 

onveilige situaties voor u. U heeft daardoor bijvoorbeeld meer 

risico om te vallen. Daarom zoeken we met elkaar naar een 

goede oplossing. Een badkamer heb je niet zomaar verbouwd. 

Maar soms kan je douchen bij een familielid of buren. We 

hebben wel eens de slaapkamer en huiskamer omgewisseld om 

meer ruimte te hebben. En soms is de oplossing heel simpel. In 

het huishouden bijvoorbeeld een telescoopsteel om de ramen 

te zemen en niet op een trapje te hoeven staan. Uw bed niet 

tegen de muur, zodat het goed kan worden opgemaakt.

 Of een goed krukje voor de zorgmedewerkers om dagelijks uw 

steunkousen aan en uit te trekken.”

Een veilig huis

Linda begrijpt heel goed dat het niet altijd meevalt om 

aanpassingen te doen in een huis waar je soms al jaren woont. 

Haar tips voor een veilig huis:

•  Maak uw huis op tijd levensloopbesteding. Laat u bij een 

verbouwing goed adviseren hoe u in uw huis kunt blijven 

wonen. Bekijk ook de tips van onze ergotherapeut Marrit 

Sportel op pagina 14 van dit magazine. 

•  Maakt u zich zorgen over de kosten?   

 Sommige aanpassingen of hulpmiddelen worden vergoed. 

Onze wijkverpleegkundigen kunnen hierin met u 

meedenken. 

•  Verwijder in elk geval losliggende matjes. Als je minder 

mobiel bent, leidt zo’n kleedje snel tot een val.

•  De website van Beter Oud geeft per ruimte in het huis een 

aantal algemene tips voor veilig wonen: www.beteroud.nl/

zelfstandig-wonen.

•  Tot slot vragen we om uw meedenken en fl exibiliteit. Is uw 

huis niet geschikt voor intensieve zorg en ondersteuning en 

wilt u er graag blijven wonen? Met elkaar komen we tot een 

veilige oplossing voor u én onze medewerkers.  

Goed gevoed in beweging

Het onderzoek Goed Gevoed in Beweging kijkt naar 

het eff ect van persoonlijke voedings- en 

beweegadviezen bij thuiswonende ouderen. De 

adviezen worden gegeven door diëtisten en 

buurtsportcoaches. Met de resultaten van het 

onderzoek wil Opella de zorg voor ouderen verder 

verbeteren en mensen zo de mogelijkheid bieden 

langer thuis te wonen. 

Het onderzoek is een samenwerking van Opella, 

Wageningen University & Research, Alliantie 

Voeding in de Zorg en Ziekenhuis Gelderse Vallei. 

Mogelijk vraagt onze wijkverpleegkundige u om 

mee te doen aan dit onderzoek. U krijgt dan van 

hem/haar meer informatie. 

Meer informatie

Wilt u zich verder verdiepen in gezonde voeding

en bewegen? Deze websites helpen u verder:

www.goedgevoedouderworden.nl

Met onder andere testjes en adviezen.

www.voedingscentrum.nl.

Het Voedingscentrum heeft ook twee apps over 

voeding: ‘Eetmeter’ en ‘Kies ik gezond’.

DE BASIS VAN GOEDE VOEDING
De basisadviezen voor gezonde voeding gelden ook voor ouderen. Voor mensen met een 

chronische ziekte kunnen andere adviezen gelden. Informeert u hiernaar bij uw arts, diëtist of 

andere behandelaar. 

• Gebruik 3 hoofdmaaltijden en 3 tussendoortjes per dag.

•  Kies voor eiwitrijke voeding (lees de adviezen van diëtist Mireille in dit artikel).

•  Drink per dag 1,5 tot 2 liter water, (karne)melk, thee en koffi  e zonder suiker.

• Gebruik volkorenproducten. 

•  Neem tussendoor een volkoren cracker met boter en hartig beleg in plaats van koekjes. 
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TESSA, DE ZORGROBOT
Voor wie: mensen met lichte geheugenproblemen 

die ondersteuning kunnen gebruiken bij algemene 

dagelijkse handelingen, zoals koffi  e zetten of 

regelmatig de deur uit gaan om te wandelen. 

Hoe werkt het: Tessa is een klein, sociaal robotje dat 

structuur brengt in het dagelijks leven. Het maakt 

verbinding met het internet via WiFi. Tessa spreekt 

op het juiste moment van de dag taken en 

herinneringen uit die worden doorgestuurd via een 

web-app. Ze speelt een muziekje vooraf om de 

aandacht te trekken. Familie, mantelzorgers en 

zorgmedewerkers kunnen via hun eigen 

smartphone, tablet of laptop berichten in de app 

plaatsen. 

Kosten: zelf aan te schaff en via www.tinybots.nl. 

Kosten: vanaf 42 euro per maand + eenmalig 299 

euro voor de Tessa. Vanuit de overheid gaan 

stemmen op om dit soort robots te vergoeden via de 

zorgverzekeraar, maar dat is op dit moment nog niet 

het geval. 

Meer informatie: www.tinybots.nl 

DE OOGDRUPPELBRIL
Voor wie: iedereen die ogen moet druppelen, 

bijvoorbeeld na een staaroperatie, en daar moeite 

mee heeft of nu hulp bij krijgt.

Hoe werkt het: de druppelbril heeft in elk glas drie 

kleine gaatjes, waar alle gangbare maten fl esjes en 

pompjes in passen en stevig vastzitten. U plaatst 

het fl esje met oogdruppels in de opening en 

druppelt zelf uw oog. Leuk weetje: de bril is 

uitgevonden en op de markt gebracht door twee 

tachtigers en een groot succes. 

Kosten en vergoeding: zelf aan te schaff en voor 

€10,50 inclusief verzendkosten via www.druppelzorg.nl 

Meer informatie: www.druppelzorg.nl 

Gerda de Groot* is enthousiast over de 

oogdruppelbril. “Het is een uitkomst dat ik nu weer 

zelf mijn ogen kan druppelen. De thuiszorg hoeft 

daarvoor niet meer langs te komen. Het is heel 

makkelijk. Je plaatst de druppels in het gaatje van de 

bril, zet de bril op, trekt het ooglid open en druppelt. 

Dat gaat altijd goed. Ik vind het heerlijk om 

zelfstandig te blijven en kan niet begrijpen dat niet 

meer mensen gebruik maken van de oogdruppelbril. 

Hij is ook nog eens heel goedkoop.” 

ZELFSTANDIG 
MET EENVOUDIGE 
ZORGTECHNOLOGIE
Zorgtechnologie. Het klinkt misschien duur en 
ingewikkeld. Maar er zijn tegenwoordig veel 
eenvoudige technische hulpjes die u helpen om 
uw zelfstandigheid te behouden en die uw leven 
vergemakkelijken. In dit artikel zetten wij er een 
aantal voor u op een rij voor verschillende doelen 
en in verschillende prijsklassen. Vraagt u zich af of 
het iets voor u kan zijn? Of heeft u interesse in 
andere technologie? Overleg het dan eens met de 
(wijk)verpleegkundige van Opella. 

MEDIDO, ELEKTRONISCHE 
MEDICIJNUITGIFTE
Voor wie: mensen die zelfstandig wonen en bij 

wie Opella Thuiszorg langskomt om medicijnen te 

geven. U moet in staat zijn zelf de medicijnen te 

slikken en er mag geen dubbele controle nodig zijn. 

Hoe werkt het: de Medido is een 

medicijndispenser die ervoor zorgt dat u de juiste 

medicijnen op het juiste moment ontvangt. Het 

apparaat herinnert u eraan dat u de medicijnen 

moet innemen. De medicijnrol van de apotheek 

gaat in de Medido. Als het tijd is om uw medicatie 

in te nemen, hoort u een geluidssignaal. Als u niet 

reageert op het signaal, krijgt het thuiszorgteam 

van Opella een melding, waarna zij contact met u 

opnemen.

Kosten: de wijkverpleegkundige kan de Medido 

indiceren, waarmee kosten worden vergoed door 

de zorgverzekeraar.

Meer informatie: www.medido.nl

Maaike Mark, thuiszorgklant van Opella, vertelde 

vorig jaar in Opellamagazine: “Zodra het signaal 

gaat, pak ik de medicijnen en neem ik ze in, anders 

vergeet ik het. Soms slaap ik wat langer uit en dan 

piept het apparaat een keer extra. Ik vind het fi jn 

dat de thuiszorg nu nog maar één keer per dag bij 

mij langs hoeft te komen in plaats van drie keer. De 

Medido houdt me zelfstandig. Het medicijnzakje 

wordt door de Medido een klein stukje open 

gemaakt, zodat ik de medicijnen er zelf eenvoudig 

uit kan halen.”

WOLK, DE HEUPAIRBAG
Voor wie: mensen die een (groot) risico hebben op 

vallen of bang zijn om te vallen.

Hoe werkt het: de Wolk heupairbag zorgt voor een 

zachte landing als u valt. Uw heupen zijn dus 

beschermd. Bij een val stuurt Wolk een 

alarmsignaal naar een persoon uit uw 

netwerk.

Kosten: zelf aan te schaff en voor € 549 of huren 

voor € 49 per maand. Als de airbag na een val 

wordt geactiveerd, moet u een nieuwe vulling 

aanschaff en. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Meer informatie: www.wolkairbag.com 

DE SPOTTER, GPS-TRACKER
Voor wie: mensen met lichte geheugenproblemen 

die graag buiten zijn maar af en toe (ver)dwalen

Hoe werkt het de Spotter is compact en 

lichtgewicht. U neemt de spotter mee als u op pad 

gaat en geeft een of meerdere personen in uw 

netwerk online toestemming om te kunnen zien 

waar u bent. Met de Spotter kunnen ook 

veiligheidszones worden ingesteld. Wandelt u 

hierbuiten dan wordt er een sms verstuurd naar uw 

contactpersoon.

Kosten: zelf aan te schaff en voor € 89,95

Meer informatie: www.spottergps.com

Bovenstaande informatie is gebaseerd op informatie van 

de websites van leveranciers, augustus 2019. 

Prijswijzigingen voorbehouden. Opella is niet 

verantwoordelijk voor de producten, maar kan u wel 

adviseren over zorgtechnologie in uw situatie. 

*) Echte naam bij redactie bekend
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 de Wolk heupairbag zorgt voor een 

Gezond eten en 

bewegen – wel 

of niet?

Roeline van der Vliet: 

“Ik ben er niet heel 

erg mee bezig. 

Tijdens mijn werk 

in de supermarkt en 

als gastouder krijg 

ik meer dan genoeg 

beweging. Ik vind 

het niet nodig om 

daarnaast nog te 

sporten. Verder let 

ik er wel op dat ik 

groente en fruit eet. 

Dat is wat mij betreft 

voldoende.”

HANDIG VOOR U
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Gezond eten en 

bewegen – wel 

of niet?

Herman van Riel: 

“We komen nét 

terug van een 

wandeling. Dat doen 

we wekelijks, als het 

weer het toelaat. Om 

samen te zijn, maar 

ook omdat bewegen 

goed voor je is. 

Gezond eten? We 

eten meestal groente 

en aardappels en wat 

zoetigheid na. En 

vooral niet te veel, 

we maken het niet te 

gek.”
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Revalideren na bijvoorbeeld een beroerte, botbreuk, knie- of 

heupoperatie of amputatie is intensief. Een vast team van 

medewerkers begeleidt u daarbij. U krijgt individueel therapie 

en u oefent en traint in een groep. Daarnaast pakt u dagelijkse 

bezigheden waar het kan zelf weer op, zodat u zo snel en fi t 

mogelijk thuis verder kan gaan met uw leven. Bijvoorbeeld 

door uzelf te verplaatsen in de rolstoel, zelf uw maaltijd te 

halen bij het buff et of zelf op te staan en aan te kleden, zodra 

dat bevorderlijk is voor uw revalidatie. “Na een heel zware 

operatie werd ik vriendelijk en zorgzaam ondersteund door de 

medewerkers. Ze hielpen snel en eff ectief waar nodig maar 

keken ook dat ik zo zelfstandig mogelijk aan mijn herstel 

werkte”, vertelt een klant van de Valkenburcht op de 

waarderingssite ZorgkaartNederland. 

Gespecialiseerde revalidatie

Het voordeel van revalideren bij Opella is dat we 

gespecialiseerd zijn in de behandeling van ouderen en 

chronisch zieken. 

We noemen dat geriatrische revalidatiezorg. Onze eigen arts 

- de specialist ouderengeneeskunde - stelt met u een 

behandelprogramma op. Afh ankelijk van uw (revalidatie)vraag 

is bijvoorbeeld de fysiotherapeut, oefentherapeut, 

ergotherapeut, logopedist en/of diëtist betrokken. We 

bespreken wat u wilt bereiken en hoe we dat gaan aanpakken. 

Dit leggen we vast in een behandelplan. We evalueren dit plan 

regelmatig met u om na te gaan of we de gestelde doelen 

bereiken. Na uw verblijf kunt u als het nodig is thuis verder 

revalideren.

Voorspoedig herstel

De kosten voor revalidatie worden vaak na indicatie  vergoed 

vanuit de Zorgverzekeringswet (u betaalt wel uw eigen risico). 

Onze klantadviseur kan u meer informatie geven over uw 

verblijf en de kosten. Revalidatie vraagt veel motivatie van u en 

van ons. Wij doen er alles aan om onder professionele 

begeleiding en in een gastvrije ambiance uw herstel 

aangenaam en voorspoedig te laten verlopen. 

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uw specialist in het ziekenhuis, met 

hem of haar kunt u bespreken dat u graag wilt revalideren bij 

Opella. Wanneer de specialist een indicatie hiervoor afgeeft 

verloopt de aanmelding via het ziekenhuis. 

Meer informatie over revalidatie bij Opella vindt u op 

www.opella.nl/revalidatie of neem contact op met het 

Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, servicepunt@opella.nl. 

HARD WERKEN AAN HERSTEL 
ONDER DESKUNDIGE 
BEGELEIDING
Na opname in een ziekenhuis of een medische 
behandeling kost het soms moeite om weer op 
de been te komen. Zeker als u ouder wordt of te 
maken heeft met een chronische aandoening. 
Vaak kunt u thuis herstellen, met behulp van 
de mensen om u heen, thuiszorg en/of therapie. 
Maar Opella biedt ook gespecialiseerde 
revalidatiezorg, waarbij u tijdelijk verblijft in 
de Valkenburcht (Oosterbeek) of het Baken 
(Bennekom). 

Samen met het Centrum voor Jeugd & 
Gezin (CJG) organiseert Opella in Ede de 
training Dappere Dino’s, voor kinderen 
tussen de 6 en 8 jaar wiens ouders gaan 
scheiden. De impact van een (echt)
scheiding voor kinderen is groot. Som-
mige kinderen uiten dit met boosheid, 
slechte schoolresultaten, teruggetrok-
ken gedrag. Bij andere kinderen zie je 
juist geen zichtbare veranderingen. Uit 
onderzoek van TNO blijkt dat deze groep 
juist als volwassene tegen problemen 
kan aanlopen. 

Tijdens de training leren kinderen om hun gevoelens 

te uiten, problemen op te lossen en de 

gezinssamenstelling zoals die nu is te accepteren. 

Jeugdmaatschappelijkwerkers Erik Gringhuis en Afra 

Jongmans geven de training. “Wij leren de kinderen 

dat er problemen zijn die je op kunt lossen en 

problemen die je niet kunt oplossen. Zo kun je de 

scheiding zelf niet oplossen. Maar het gevoel dat je 

daarbij hebt, de boosheid of het verdriet, kun je wel 

uiten. Ook als het spannend is om tegen je ouders te 

zeggen ‘dit vind ik niet leuk’, het is oké dat je dat 

zegt.” 

Verlegen dino

De trainers worden geholpen door handpoppen Rex 

de dino en Sam de schildpad. Rex is zes en zijn 

ouders zijn gescheiden. Erik: “Rex is erg verlegen in 

het begin, net als de kinderen zelf. Hier 

bedenken we samen oplossingen voor. Zijn 

situatie is voor de kinderen heel herkenbaar. 

Ook kan Rex dingen tegen de kinderen zeggen 

die wij als trainer niet kunnen zeggen, zoals dat hij 

ouders stom vindt.”  

Leerzaam én leuk

“Zelfs als ouders ‘kindvriendelijk’ willen scheiden, 

raden wij deze training aan,” zegt Afra. “Ook als je 

niets merkt aan je kind, speelt er veel. Denk aan 

schuldgevoelens, de angst om verlaten te worden of 

het gevoel dat ze de enige zijn.” Kinderen hebben er 

hun hele leven profi jt van als ze problemen kunnen 

oplossen en gevoelens kunnen uiten. En ze gaan met 

veel plezier naar de training. Erik beaamt dat: “Ja, dat 

merken we zeker. Een van de kinderen vroeg laatst: 

mag ik nog een keer mee doen? Het was zo leuk!”

Meer info over de training Dappere Dino’s vindt u 

op: www.opella.nl/jeugd-en-gezin

 
KINDEREN LEREN GEVOELENS UITEN 
EN PROBLEMEN OPLOSSENREVALIDATIE



NAJAAR 2019NAJAAR 2019

06.43 uur “Ik begin deze ochtend met een ochtendrit 06.43 uur “Ik begin deze ochtend met een ochtendrit 06.43 uur
in Veenendaal. Naast planner ben ik namelijk ook 

verzorgende. Ik ken dus de cliënten persoonlijk en dat 

helpt in mijn werk als planner.”  

09.23 uur “Onze ochtendrit duurt tot ongeveer elf 

uur. Ik help mensen onder andere bij het douchen, 

aankleden en medicijnen innemen. Ik plan 

medewerkers nooit een hele week op dezelfde rit: het is 

voor medewerkers en cliënten fi jn om niet de hele week 

hetzelfde werk te doen en hetzelfde gezicht te zien. In 

de thuiszorg werk je heel zelfstandig. Binnenkort 

starten twee nieuwe helpenden in ons team. 

Goed inwerken en een duidelijk zorgplan 

zijn nodig om het werk goed te kunnen doen.” 

06:43 11:0509:23

11:30

12:00

16:00

Nelda van Wingerden • Planner en verzorgende thuiszorg

Nederland heeft een tekort aan zorgprofessionals. We werken er hard aan 
om dat probleem zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door nieuwe 
zorgmedewerkers op te leiden. Maar u zult het als klant best eens merken 
dat de Nederlandse zorgsector ‘snakt naar personeel’, zoals de media het 
verwoorden. Nelda van Wingerden is een van de planners van Opella die 
dagelijks puzzelt om de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Zij verzorgt de roosters en planning van twee thuiszorgteams in 
Veenendaal. En dat doet ze met veel passie en plezier. 

12 13

DIT  IS  MIJN DAG

11.05 uur  “Met wijkverpleegkundige 

Danitsha heb ik een kort lijntje. Danitsha 

heeft het contact met nieuwe cliënten en 

stemt met mij af wanneer zij kunnen 

worden ingepland. Ook bespreken we 

welke mensen geen of minder zorg nodig 

hebben. Zo verandert er regelmatig iets 

in de planning, soms op het laatste 

moment. De planning loopt natuurlijk ook 

wel eens uit. Soms kom je als 

zorgmedewerker bij een cliënt die door 

omstandigheden meer tijd nodig heeft of 

die alarmeert vanwege een onverwachte 

situatie.”

11.30 uur “Na mijn ochtendrit ga ik aan 

de slag met de planning: ik plan alle 

cliënten op een rit van een van de 

zorgmedewerkers en maak de roosters 

voor de medewerkers. In de 

zomerperiode of rond feestdagen – 

wanneer veel zorgmedewerkers genieten 

van vakantie – vragen we sommige 

cliënten of we bijvoorbeeld later op de 

dag kunnen komen of dat mantelzorgers 

samen met ons kunnen zorgen voor 

voldoende ondersteuning. In goed 

overleg met elkaar kom je daar wel uit.” 

12.00 uur “Je kunt alleen zorgen voor 

goede, persoonlijke zorg en 

ondersteuning als cliënten, familie en 

zorgmedewerkers fl exibel samenwerken. 

Natuurlijk houden we rekening met de 

situatie van elk persoon. Iemand die naar 

dagbesteding gaat, moet op tijd klaar 

staan. Voor een ziekenhuisafspraak moet 

je op tijd zijn aangekleed. En bij iemand 

met dementie kun je misschien niet de 

dagstructuur aanpassen. Dat maakt het 

planningswerk een uitdaging, wat ik heel 

leuk vind. Ik ben tevreden als iedere cliënt 

op tijd zorg en ondersteuning krijgt, de 

reistijd op de ritten kort is en mijn 

collega’s tevreden zijn met hun rooster en 

ritten.” 

16.00 uur “Regelmatig werk ik thuis in 

plaats van op kantoor aan de planning. 

Overigens ben ik minder goed in het 

bewaken van mijn eigen grenzen, daar 

moet ik op letten. Ik word gebeld over 

een meneer die vanmiddag is ontslagen 

uit het ziekenhuis en morgenochtend 

zorg nodig heeft. Dat pas ik nog even in.” 
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JOKE WAGENAAR (50)

We schetsen een portret van een Opellaklant 

aan de hand van korte, maar krachtige vragen 

en antwoorden. Als herkenning, inspiratie of 

overdenking voor uzelf.

Gezond eten en 

bewegen – wel 

of niet?

Marloes Harmsen: 

“Jawel! Ik probeer 

gezond te koken, 

zonder pakjes of 

zakjes. Ik doe ook 

twee keer per week 

hockey en in mijn 

werkpauze wandel 

ik vaak een rondje. 

Mijn dochtertje van 

twee zit op dansles: 

ik wil haar ook 

graag meegeven 

dat bewegen in een 

groep gewoon leuk 

is.”
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PORTRET

Soms is een paar kleine aanpassingen in uw woning al voldoende 
om ervoor te zorgen dat u lang(er) zelfstandig kunt blijven wonen 
op een veilige en prettige manier.

Ergotherapeut Marrit Sportel geeft hierover advies bij mensen thuis. Zij kijkt mee wat 

iemand op een dag allemaal zou willen doen en tegen welke problemen mensen 

daarbij aanlopen. Samen gaat zij op zoek naar oplossingen die helpen zo zelfstandig 

mogelijk te blijven wonen. Dit kunnen woningaanpassingen zijn, maar ook manieren 

om een hobby te blijven uitvoeren of uitstapjes te maken. 

Loopt u thuis tegen problemen aan die uw zelfredzaamheid belemmeren? U kunt bij 
de ergotherapeuten van Opella een huisbezoek aanvragen via het Opella servicepunt 
(telefoon 0318 752222, servicepunt@opella.nl). 

WONINGAANPASSINGEN

 

Met deze tips helpt Marrit u al een beetje op weg: 

1.  Plaats beugels bij uw toilet. Het fonteintje in het toilet dient vaak als steun, 

maar als u echt uit balans raakt, is dit te glad om u houvast te kunnen geven. 

2.  Zet uw bed en huiskamerstoel op verhogers. Verhoog uw stoel niet met kussens, 

hierdoor raakt u de verhouding van de stoel kwijt, waardoor de leuningen te laag 

worden en u scheef gaat zitten. Er zijn standaard stoelpootverhogers waarmee u 

de stoel kunt verhogen. 

3.  Zittend douchen met een douchestoel is veiliger.

4.  Drempels kunnen, met name bij de voor- of achterdeur, vervelend hoog zijn. 

Bekijk of de drempels misschien weg kunnen of dat u gebruik kunt maken van een 

drempelhulp. 

5.  Hoe gezellig en dierbaar soms ook: als u niet goed ter been bent, zijn kleedjes in 

bijvoorbeeld uw badkamer echt niet handig. Kleedjes zijn regelmatig de oorzaak 

van een val. 

6.  Bezoek een winkel waar hulpmiddelen te koop zijn en snuff el daar eens rond om 

ideeën op te doen. Dit kan bijvoorbeeld bij een thuiszorgwinkel in de buurt. 

7.  U kunt ook bij de gemeente, afdeling WMO, terecht voor ondersteuning. Bij 
betaalbare hulpmiddelen is het soms voordeliger om deze zelf aan te schaff en. 
Een ergotherapeut kan met u meedenken en zo nodig helpen bij een aanvraag.

EENS EVEN PUZZELENTIPS  VAN DE PROFESSIONAL

Sinds 1988 werkt Joke al bij de fi nanciële 
administratie van Opella. De griepgolf vorig 
jaar zorgde ervoor dat de infectie door haar 
lijf ging en ook haar hartklep infecteerde. Na 
een ziekenhuisopname revalideerde ze twee 
maanden in het Baken in Bennekom. Ze krijgt 
nu wijkverpleging en hulp bij het huishouden 
van Opella van team Ede Zuid.  

Hoe zou jij jezelf omschrijven?

“Als trouw. Zowel privé als in het werk zoek ik “Als trouw. Zowel privé als in het werk zoek ik 

langdurige vriendschappen. Ook nu ik ziek ben, vind langdurige vriendschappen. Ook nu ik ziek ben, vind 

ik het belangrijk om contact met mijn collega’s bij ik het belangrijk om contact met mijn collega’s bij 

Opella te onderhouden.” 

Wat is je mooiste karaktereigenschap?Wat is je mooiste karaktereigenschap?

“Dat ik open sta voor nieuwe ervaringen. Zo heb ik “Dat ik open sta voor nieuwe ervaringen. Zo heb ik 

laatst een schrijfcursus gedaan. Daar kan ik heel laatst een schrijfcursus gedaan. Daar kan ik heel 

enthousiast van worden en die positieve ervaring enthousiast van worden en die positieve ervaring 

deel ik graag met anderen. In het ziekenhuis maakte deel ik graag met anderen. In het ziekenhuis maakte 

een verpleegkundige een opmerking dat mijn wond een verpleegkundige een opmerking dat mijn wond 

er zo mooi uit zag. Dat compliment heb ik later er zo mooi uit zag. Dat compliment heb ik later 

gedeeld met degenen die mijn wond nog steeds gedeeld met degenen die mijn wond nog steeds 

verzorgen. Ook daar vind ik het belangrijk om de verzorgen. Ook daar vind ik het belangrijk om de 

positiviteit te delen.”

Wat  is je moeilijkste karaktereigenschap?Wat  is je moeilijkste karaktereigenschap?

“Soms ben ik ongeduldig. Bijvoorbeeld als ik in mijn “Soms ben ik ongeduldig. Bijvoorbeeld als ik in mijn 

revalidatieproces voor mezelf sneller resultaat wil revalidatieproces voor mezelf sneller resultaat wil 

zien. Al weet ik rationeel dat dat niet altijd kan.”zien. Al weet ik rationeel dat dat niet altijd kan.”

Wat zouden anderen van je kunnen leren?

“Dat je van nieuwe omstandigheden ook nieuwe 

dingen kunt leren en daar iets positiefs mee kunt 

doen. Ik blijf niet hangen in wat er niet meer gaat, 

maar kijk vooruit: wat kan er nog wél? Fietsen gaat 

bijvoorbeeld niet meer, maar ik kan wel op pad met 

de scootmobiel.”

Wat zijn mooie dingen in je leven?Wat zijn mooie dingen in je leven?

“De vrienden en familie die om mij heen staan. En “De vrienden en familie die om mij heen staan. En 

een heel goed netwerk van hulpverleners die mij een heel goed netwerk van hulpverleners die mij 

ontlasten. De communicatie tussen de verschillende ontlasten. De communicatie tussen de verschillende 

professionals gaat heel goed, daar ben ik heel blij professionals gaat heel goed, daar ben ik heel blij 

mee. Iedereen zorgt goed voor mij, zowel de mee. Iedereen zorgt goed voor mij, zowel de 

professionals als mijn vrienden.”  professionals als mijn vrienden.”  

Het liefst verander ik aan mijn leven…?Het liefst verander ik aan mijn leven…?

“Het liefst zou ik toch weer mijn oude leven terug “Het liefst zou ik toch weer mijn oude leven terug 

willen pakken, meer zelf willen kunnen. Ook maak ik willen pakken, meer zelf willen kunnen. Ook maak ik 

mij zorgen of er in de toekomst wel voldoende zorg mij zorgen of er in de toekomst wel voldoende zorg 

beschikbaar is. Ik zou willen dat het oerwoud van beschikbaar is. Ik zou willen dat het oerwoud van 

regeltjes weer een mooi bos wordt waar genoten, regeltjes weer een mooi bos wordt waar genoten, 

gerust en gespeeld kan worden. Zodat de zorg op de gerust en gespeeld kan worden. Zodat de zorg op de 

lange termijn toegankelijk blijft voor iedereen.” 
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CLIËNTENRAAD PRAAT MEE

DE UITDAGING
We zijn nu met 3 miljoen 65-plussers in Neder-
land. Over 20 jaar zijn dat er 5 miljoen. Al die 
mensen willen een prettig leven, zorg op maat en 
een plek om veilig te kunnen wonen. Voor een 
groot deel zijn we als 65-plussers zelf verantwoor-
delijk voor dat leven. 

Natuurlijk zijn er onderwerpen  waar de landelijke politiek over 

gaat, bijvoorbeeld pensioenen of fi nanciering van de zorg. Ook 

de gemeenten nemen besluiten waar waar klanten van Opella 

mee te maken hebben, zoals aangepast wonen. En er zijn zaken 

waar Opella als organisatie iets aan kan doen. Op al deze 

terreinen is de Cliëntenraad van Opella actief: landelijk, lokaal en 

binnen Opella. Een grote uitdaging!

Uw inbreng

Om ons werk goed te kunnen doen is het noodzakelijk om te 

weten wat klanten bezig houdt. Voor de Cliëntenraad van Opella 

is het belangrijk om van alle klanten inbreng te krijgen en te 

horen wat voor hun  kwaliteit van leven is. Klanten, hun 

familieleden, medewerkers en vrijwilligers hebben bij Opella 

zeggenschap over hun eigen leven en werk. Medezeggenschap 

over gezamenlijke belangen organiseren we dichtbij de mensen 

in de woonlocaties van Opella, maar ook voor thuiswonende 

klanten.  

Gesprek

Jaarlijks gaan we in gesprek tijdens bijeenkomsten op de 

verschillende Opellalocaties en in  wijkbijeenkomsten en 

spreekuren. Uit die gesprekken blijkt steeds dat geluk in kleine 

dingen zit. Zo noemden revalidanten bij Opella een fi jne maaltijd, 

het zien en horen van vogels en het voorkomen van het piepen 

van de deur. 

Tijdens de wijkbijeenkomsten spreken we vaak met elkaar in 

kleine groepen. Dan ontstaan boeiende uitwisselingen. Als mens 

willen we graag worden gezien en gehoord. Daarin kunnen we 

heel eenvoudig iets voor elkaar betekenen. Klanten, familie, 

vrienden, Cliëntenraad en professionals. Voor kwaliteit van leven 

is welbevinden minstens zo belangrijk als veiligheid en goede 

medische zorg.  

Op 12 november a.s. organiseert de Clientenraad weer een 

wijkbijeenkomst in Bennekom.

Locatie de Broek-Akker, Hof van Sint Pieter  41. 

Aanvang: 15.30 uur. Van harte welkom!

Cliëntenraad Opella 

telefoon 06 1558 4457 - e-mail clientenraad@opella.nl
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DOE MEE IN UW BUURT
In veel wijken en buurten worden allerlei activiteiten 

georganiseerd, waar je – soms tegen een kleine vergoeding 

– aan mee kunt doen. Nannie Thijssen (76) stapte vijf jaar 

geleden over de drempel bij de handwerkclub van de 

katholieke kerk in Renkum. “Inmiddels ga ik elke 

donderdagochtend naar deze groep. Ik heb een tijd 

geaarzeld of ik er wel heen zou gaan. Ik ben niet betrokken 

bij de kerk. En je weet niet hoe mensen je zullen ontvangen. 

Maar na het overlijden van mijn man en een operatie aan 

mijn knieën dreigde ik te verpieteren. Ik kwam weinig meer 

onder de mensen.” Bij de handwerkclub vond mevrouw 

Thijssen een warm welkom. “Ik kan iedereen aanraden om 

ergens aan mee te doen. Het geeft mij veel gezelligheid om 

met elkaar bij te praten. Voor een bijdrage van één euro 

drinken we onbeperkt koffi  e. Handwerken deed ik vroeger 

veel en ik heb het met deze club weer opgepakt. Op 

donderdag staat de thuiszorg van Opella bijtijds bij mij voor 

de deur, zodat ik op pad kan.”

Ook op diverse Opellalocaties worden activiteiten 

gehouden. Wilt u daar meer over weten of bent u op zoek 

naar ontmoeting of initiatieven in uw eigen wijk? Informeer 

ernaar bij onze (wijk)verpleegkundigen.

THUISRADEN: ONDERSTEUNING
BIJ GESPREK EN EIGEN BUDGET 
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   twitter.com/Opella     

   youtube.com/OpellainBeeld

   facebook.com/ZorgdienstverlenerOpella      

De thuisraadondersteuners zijn mogelijk dankzij het 

extra geld dat de overheid beschikbaar stelt voor 

Nederlandse verpleeghuizen. Daarnaast is Opella 

gestart met een eigen budget voor thuisraden. 

Zes thuisraden krijgen dit jaar een budget van 5000 

euro ter beschikking.

Opella organiseert voor klanten meerdere plekken 

waar gesprekken kunnen plaatsvinden over 

onderwerpen die een klant belangrijk vindt. Natuurlijk 

zijn onze eigen medewerkers in het dagelijks contact 

uw eerste gesprekspartner als het gaat om wat u 

belangrijk vindt. In de verpleeghuizen zijn de 

thuisraden de plek waar het gesprek plaatsvindt met 

bewoners en/of hun naaste(n) en medewerkers van 

Opella. Samen maken zij afspraken over onderwerpen 

die van belang zijn in het dagelijks leven van de 

bewoner. Als klant heeft u de regie en zeggenschap 

over uw eigen situatie. Over gemeenschappelijke 

zaken op de woonlocatie worden dichtbij keuzes 

gemaakt. De thuisraden maken bijvoorbeeld 

afspraken over hoe de dag wordt ingericht, waar het 

anders kan, over omgaan met elkaar en over 

veiligheid. 

De nieuwe thuisraadondersteuners zijn Neeltje 

Bremmer en Irene Ghaedi. Zij proberen in contact met 

klanten te achterhalen welke onderwerpen het meest 

belangrijk zijn voor het levenskwaliteit van elk 

persoon. Samen met de klant, naasten en 

medewerkers van Opella gaan zij met deze 

onderwerpen aan de slag.

Zes thuisraden die zich daarvoor hebben aangemeld, 

krijgen dit jaar een budget van 5000 euro beschikbaar 

om uitgaven te kunnen doen die ten goede komen aan 

de bewoners. Bijvoorbeeld voor activiteiten, 

woningaankleding, iets extra’s of bijeenkomsten. Het 

budget stelt de thuisraad in staat om eigen keuzes 

daarin te maken. Het budget is voor de periode zomer 

2019-zomer 2020. Daarna evalueert Opella deze 

manier van werken om alle thuisraden een eigen 

budget te geven. 

Laat uw waardering voor ons achter!
Wilt u anderen laten weten wat uw ervaringen 
zijn met Opella? Laat u dan een review achter op 
de website ZorgkaartNederland.nl. 

Opella zet nieuwe stappen in de verdere ontwikkeling 
van de zeggenschap van haar klanten. Sinds kort zijn er 
bij Opella in de verpleeghuizen twee thuisraadonder-
steuners gestart die klanten en naasten versterken zodat 
zij zich gezien, gehoord en ondersteund voelen. 
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Gezond eten en 

bewegen – wel 

of niet?

Rachid Oulhnafi : 

“Ik fi ets veel! Ik 

probeer zo min 

mogelijk de auto te 

pakken. Dat doe ik 

wel bewust, om in 

beweging te blijven. 

En bij het eten let ik er 

bijvoorbeeld op dat ik 

weinig suikers eet en 

veel fruit. Natuurlijk 

pak ik ook weleens 

iets anders wat lekker 

is, maar dat is maar af 

en toe.”

MIJN HOBBY

Joke Snoek (69) woont in Heelsum. Omdat ze slecht ter 

been is, krijgt ze thuiszorg van Opella. Twee keer per week 

bezoekt ze het buurthuis ‘Huis van Renkum’.

Maak kans op een irischeque van 25 euro door 

uw oplossing van deze woordzoeker naar ons 

op te sturen voor 31 oktober 2019. 

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!

WOORDZOEKER

N A A E I G R E N E S

E O V N Z A D E N N L

R N T I J I L O U X E

O I I O T A T T U O Z

K U S E R A R I I V E

L Q N E T I M W U E V

O F N E E O S I V R D

V I O N M A R E N S F

M T T E E I D P N E T

E E E N E T N E O R G

N E N O B V E T T E N
© www.ruiterpuzzel.nl Elk woord bevat minstens

2 letters die maar op 1 manier weg te strepen zijn.

BONEN

DIEET

EIWIT

ENERGIE

FIT

FRUIT

GROENTE

MENU

MINERALEN

NOTEN

NUTRIENTEN

PROTEINE

QUINOA

SOJA

VERS

VETTEN

VEZELS

VIS

VITAMINE

VOLKOREN

ZADEN

ZOUT

BONEN
DIEET
EIWIT
ENERGIE
FIT
FRUIT

GROENTE
MENU
MINERALEN
NOTEN
NUTRIENTEN
PROTEINE

QUINOA
SOJA
VERS
VETTEN
VEZELS
VIS

VITAMINE
VOLKOREN
ZADEN
ZOUT 
 

Elk woord bevat minstens 2 letters die maar op 1 manier weg te strepen zijn.
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Hoe werkt het?
“Op de dinsdagen en donderdagen ben ik altijd te vinden in het 
Huis van Renkum. Het is een dorp verderop, maar met mijn 
scootmobiel kom ik overal. Tussen de middag serveren ze daar 
een driegangendiner: eigenlijk ga ik gewoon twee keer per 
week uit eten! Het is niet alleen heerlijk, maar ook nog eens 
heel gezellig. Want er is niets aan om in m’n eentje thuis te 
eten. En omdat ik niet lang kan staan, kan ik niet goed meer 
koken.

Wat betekent het voor u?
“Ik zou het vreselijk vinden om deze maaltijden te moeten 
missen. Dan zou ik voornamelijk magnetronmaaltijden moeten 
eten – en dat vind ik niks. Voor het contact is het ook goed, je 
leert toch nieuwe mensen kennen. Op deze manier kan ik mijn 
eigen leven blijven regelen. Mijn zoon en schoondochter willen 
me met alle liefde helpen als er iets is. Maar ik wil graag zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven. Dat kan dankzij dit soort 
initiatieven.”
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EENS EVEN PUZZELEN
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