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BESTE LEZER 

Wat leven we in Nederland en wereldwijd 
in een bijzondere tijd als gevolg van het 
coronavirus. Ook bij Opella hebben we 
dagelijks te maken met alle maatregelen om 
dit besmettelijke virus een halt toe te roepen. 

Ongetwijfeld wordt ook uw leven beïnvloed 
door het coronavirus. In het artikel op pagina 
4 vertellen klanten, naasten en medewerkers 
van Opella hoe zij deze tijd beleven. Meer dan 
ooit komt in deze periode ook de vraag boven 
wat voor u écht van betekenis is in het leven. 
Hoe kunt u daar invulling aan geven 
(pagina 18) en hoe gaat u om met heftige 
gebeurtenissen als het coronavirus? 
Maatschappelijk werker Steve Reid geeft u 
tips op pagina 14. 

Gelukkig komen in deze editie van 
Opellamagazine ook nog andere 
onderwerpen aan de orde dan het 
coronavirus. Bijvoorbeeld het bijzondere boek 
Samen zorgen, dat wij u als klant tegen 
vergoeding van de verzendkosten kunnen 
aanbieden. Het geeft een mooi beeld uit onze 
archieven van meer dan een eeuw zorg voor 
mensen. Bestel nu uw eigen exemplaar uit de 
beperkte oplage. En keer even terug naar 
vervlogen tijden. Vroeger dacht de zorg wel
te weten wat goed voor uw was. Nu werken 
we met u samen, zodat u uw eigen leven kunt 
leiden. 

Kars Hazelaar, bestuurder

Samen Zorgen
Samen zorgen is de rode draad in de geschiedenis van Opella. Het verhaal
van Opella begon 130 jaar geleden, met het oude mannen- en vrouwenhuis 
in Wageningen. In deze rubriek delen we materiaal uit onze archieven. 

DE OUDERENZORG VAN DE JAREN ZESTIG WAS VOORAL 
GEORGANISEERD IN TEHUIZEN. DE TEHUIZEN WAREN VAAK 
EEN SAMENLEVING OP ZICH EN DE DIRECTEUREN ECHTE 
‘HUISVADERS’. HET IDEE LEEFDE DAT ‘DE ZORG WEL WEET 
WAT GOED VOOR JE IS’. EN HET IS GEBRUIKELIJK OM JE 
DAARIN TE SCHIKKEN. BRENG JE VADER OF MOEDER NAAR 
ZO’N TEHUIS, DAN STA JE ALS KIND AL SNEL WEER BUITEN. 

Beringhem in Bennekom 

was bijvoorbeeld zo’n 

tehuis. De eerste directeur 

ziet de bewoners als 

‘één groot huisgezin’ en 

de recreatiezaal als een 

huiskamer waar zij 

‘saamhorigheid’ kunnen 

kweken. Natuurlijk waren 

de huizen van vroeger 

voor veel mensen 

uiteindelijk ook een 

thuis. Het stond 

nieuwkomers vrij 

‘de vertrekken naar 

eigen smaak in te richten’, zoals in het huisreglement van Beringhem uit 1970 

staat. Je kon je eigen sfeer creëren, al was de directie wel bevoegd ‘meubelen die 

houtworm bevatten te weren’. 

Voor veel bewoners was de overgang naar een bejaardenhuis misschien een 

achteruitgang in ruimte, maar niet in comfort. Ze kregen een fatsoenlijke douche in 

hun eigen appartement – lang niet iedereen was die luxe gewend. Beringhem had 

daarnaast een echte badkamer op de gang. Daar werd zóveel gebruik van gemaakt 

dat de staf een ‘badprogramma’ moest opstellen.

Ga naar www.opella.nl/samenzorgen en deel uw eigen ervaringen met zorg in de afgelopen 

eeuw. Lees meer over Samen zorgen en hoe u het bijbehorende boek kunt bestellen in deze 

editie van Opellamagazine, op pagina 8-9. 
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Door corona ben ik mij ervan 

bewust geworden dat …

Het coronavirus zette Nederland van 

de ene op de andere dag stil. Inmiddels 

‘kan’ er weer veel, maar zoals vroeger 

is het nog lang niet. Wat doet deze 

periode met mensen? Hoe gaan ze om 

met de nieuwe situatie? In hoeverre 

kijken ze anders aan tegen het leven? 

Opellamagazine ging de straat op 

en vroeg mensen naar hun reacties. 

U leest ze in de kantlijn van de 

volgende pagina’s.
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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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Beringhem in Bennekom 

was bijvoorbeeld zo’n 

tehuis. De eerste directeur 

ziet de bewoners als 

De recreatiezaal – zoals hier in de Nudehof – was het hart van de 

vroegere bejaardenhuizen. 
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Lize Boot

Verslag van een bijzonder tijd 

LEVEN MET HET 
CORONA VIRUS
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Verlatenheid en voorbereiding in de 

wijkverpleging

Dini van Gent (82) kreeg in 2017 een hartinfarct en 

wordt sindsdien geholpen door de wijkverpleging 

van Opella. Terugkijkend op de lockdown staat Dini 

vooral het gemis aan contact nog goed voor ogen. 

“Het gevoel van alleen op de wereld te zijn, 

de verlatenheid… Wat mijzelf betreft, maar ook wat 

mijn man betreft. Hij woont in een verpleeghuis en 

ik kon die periode niet naar hem toe. Dat was heel 

moeilijk. Mijn man 

heeft alzheimer en 

ik denk dat deze 

periode 

grotendeels langs 

hem heen is 

gegaan, zeker de 

beginperiode dat 

we niet op bezoek 

mochten komen. 

Voor mijzelf was 

dat wel een gemis. Het is niet leuk om zo’n periode 

mee te maken. De kinderen kwamen niet op 

bezoek, zwaaiden soms buiten voor het raam. 

Je mist je familie. Je appt en belt wel, maar dat is 

toch anders. Ik had met vrienden videocontact, 

maar dat kan het contact dichterbij niet vervangen.” 

De medewerkers van Opella van de wijkverpleging 

bleven gelukkig wel langskomen. 

Dini is kritisch over het feit dat de medewerkers in 

principe geen mondkapjes droegen. “Het dragen 

van mondkapjes had wel wat zorgvuldiger gekund. 

Dat had een veiliger gevoel gegeven. Dat het 

kabinet daarbij vooral aandacht had voor de 

ziekenhuizen en niet voor de wijkverpleging vind 

ik kwalijk. Soms was het als je de berichten las wel 

beangstigend om wijkverpleging te krijgen. 

Aan de andere kant was ik heel blij dat zij kwamen. 

Het persoonlijke contact dat je daardoor hebt, was 

heel fi jn en goed. Dat ze in deze moeilijke tijd 

door bleven werken, verdient een pluim.” 

Dini woont in het werkgebied van Lize Boot, die 

als wijkverpleegkundige een centrale rol heeft in 

de coördinatie van de zorg thuis. Lize herkent de 

onrust bij wijkverplegingklanten en medewerkers 

als het gaat om het dragen van mondkapjes. 

“Vooral in het begin hadden mensen daar veel 

vragen over,” vertelt ze. “Er is maar één cliënt 

geweest die corona kreeg en die ik met 

beschermende middelen heb verpleegd. Verder 

werden er gelukkig geen mensen ziek.” In de 

wijkverpleging werden wel alle voorbereidingen 

getroff en om een toestroom aan coronapatiënten 

te kunnen opvangen, maar het bleef rustig. Dat 

klanten geen bezoek konden ontvangen, was voor 

veel mensen zwaar. Ook Lize merkte dat mensen 

meer behoefte hadden aan een praatje. “De 

mensen kwamen niet buiten, de wereld was het 

huis. Familie deed boodschappen, zette dat voor de 

voordeur neer en zwaaide nog even door het raam. 

Dat de medewerkers van Opella af en toe de tijd 

namen voor een praatje, werd erg gewaardeerd.”

Beeldbellen en onthaasting bij 

maatschappelijk werk

Als schoolmaatschappelijk werker is Willeke van 

Laar normaal gesproken heel veel ‘uit-huizig’. 

Ze bezoekt scholen, komt bij ouders thuis voor een 

intakegesprek of voor een gesprek met het kind en 

soms is ze op kantoor voor een teamoverleg of 

computerwerk. “Je bent een beetje overal,” vertelt 

ze. Hoe anders werd dat dit jaar, toen Willeke net als 

de rest van Nederland vanuit huis haar werk moest 

doen. 

Door corona 

ben ik mij 

ervan bewust 

geworden …

Annique Mijnen:

“… dat we best 

verwend zijn met 

alle evenementen en 

activiteiten die we 

hebben. Het lijkt wel 

alsof we altijd maar 

vermaakt moeten 

worden. Nu alles 

stilstaat, merk ik dat 

er helemaal niet veel 

nodig is om jezelf 

bezig te houden. Ook 

met kleine dingen 

kun je een leuke dag 

hebben.”
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Wat leven we in Nederland en wereldwijd in een bijzondere tijd als gevolg van
het coronavirus. Ook bij Opella stond het afgelopen half jaar groten deels in

het teken van dit besmettelijke virus. Hoe was het om te leven in coronatijd? 
Klanten en medewerkers van Opella deelden in september hun verhaal. 

Lees verder op volgende pagina
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Willeke: “Terugkijkend is het best goed gegaan. 

Via zoom kon ik beeldbellen met collega’s en met 

ouders. Het is mooi dat die techniek er is waardoor 

je met elkaar kunt praten en elkaar ook kunt zien. 

Toch is het fi jner als je elkaar fysiek kunt 

ontmoeten.” Dat de lockdown zijn goede kanten 

had, zag Willeke ook in de praktijk. Het gehaaste 

leven stond even stil. “Met sommige kinderen ging 

het juist beter, omdat kinderen en ouders minder 

haast en minder druk voelden. Ouders wisten elkaar 

onderling beter te vinden en de relatie met broertjes 

en zusjes verbeterde. Dat was mooi om te zien.” 

Geen bezoek bij verpleeghuizen 

De plotselinge sluiting van de verpleeghuizen 

20 maart kwam voor Hennie Wien als een schok. 

Zijn moeder heeft alzheimer en woont sinds een jaar 

in verpleeghuis Torckdael in Wageningen. Van het 

ene op het andere moment kon hij haar niet meer 

bezoeken. “We zagen het al wel aankomen, maar 

dat na de persconferentie de boel meteen op slot 

ging, was heftig. Dat overviel iedereen. 

Het opstarten van de communicatie duurde een 

week, daarna konden we met moeder beeldbellen 

via Facetime en via het dossier volgden we dagelijks 

wat er in de woning gebeurde. We zagen haar 

bijvoorbeeld op foto’s gezellig koffi  e drinken in de 

woonkamer, dat was wel heel goed om te zien, dat 

verzachtte de pijn enorm. Moeder pakte het goed 

op. Bij zwaaimomenten vanaf het balkon vroeg ze 

wel eens ‘waarom komen jullie niet even boven?’ 

Maar als we dan vertelden dat dat vanwege corona 

niet kon, begreep ze dat. Voor de zorgverleners 

Door corona 

ben ik mij 

ervan bewust 

geworden …

Boudewijn Zwart:

“... dat ik in deze 

periode echt iets 

kan betekenen voor 

mensen. Ik ben 

beiaardier en in deze 

maanden luisteren 

er opeens veel 

meer mensen naar 

het carillon omdat 

ze thuiswerken. 

Ik krijg allerlei 

verzoeknummers en 

die speel ik ook: van 

‘Wat de toekomst 

brengen moge’ tot 

‘I will survive’. Voor 

mij is het daarom 

een heel inspirerende 

tijd.”

geworden …

Boudewijn Zwart:

“... dat ik in deze 

periode echt iets 

7

die werkten tijdens de periode van de lockdown 

heb ik veel waardering. Ondanks het ongewisse 

en de risico’s voor de eigen gezondheid bleven 

ze professioneel en liefdevol de zorg verlenen. 

Alle lof.” 

Toen de verpleeghuizen in de zomer weer open 

konden, eerst beperkt en daarna volledig, was dat 

een opluchting. Dat bezoekers een mondkapje 

moeten dragen, was voor Hennie niet zo’n punt: 

“Het went snel. Dat je geen emoties op een gezicht 

kunt zien bij iemand met een mondkapje op is wel 

jammer. Moeder reageert altijd goed op een lach, 

maar die ziet ze nu niet. Aan de andere kant: je kunt 

maar beter voorzichtig zijn en zorgen dat er geen 

tweede lockdown komt. Dat wordt denk ik nog 

moeilijker dan de eerste keer, omdat je weet wat je 

te wachten staat. Laten we hopen dat dat niet gaat 

gebeuren.” 

Sabrina Laning werkt als eerst verantwoordelijk 

verzorgende in verpleeghuis Torckdael en maakte 

van dichtbij mee hoe het is om te werken op een 

woning waar bewoners besmet raakten met het 

coronavirus. Begin april werd de eerste bewoner 

ziek en ging de woning enkele weken in 

quarantaine. Voor de medewerkers betekende dit 

dat ze in beschermende kleding moesten werken. 

Sabrina: “Dat was zwaar en warm om in te werken. 

De bewoners konden er wel om lachen hoe we er 

uit zagen. Al herkenden ze ons niet altijd. We 

schreven daarom onze naam op het schort en 

lieten foto’s van onszelf zien. Dan wisten ze 

meestal wel wie er in het pak zat.” Behalve een 

aantal bewoners werden ook medewerkers van 

het team ziek, waaronder Sabrina. “Na een week 

kreeg ik zelf klachten en bleek ook corona te 

hebben. Ik heb lang last gehouden van 

vermoeidheid. Telkens als ik dacht ‘nu ben ik er 

overheen’ kwam het weer terug. Maar 

langzaamaan gaat het gelukkig steeds beter. 

Ik ben blij dat het weer een beetje ‘normaal’ is nu. 

Terugkijkend ben ik trots op hoe wij dit als team 

samen zijn doorgekomen.” 

Willeke van Laar

Hennie Wien

Sabrina Laning
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Wist u dat het verhaal van Opella al meer dan 130 jaar 
oud is? Onze geschiedenis begint in 1889 met het 
oude mannen- en vrouwenhuis in Wageningen. Opella 
heeft nu haar geschiedenis vastgelegd in het boek 
Samen zorgen, met anekdotes en beeldmateriaal uit 
de archieven van Opella. Samen zorgen is de rode 
draad. Door de tijd heen heeft het steeds een andere 
invulling gekregen.

“De zorg van de jaren zestig zouden we nu ‘betuttelend’ 
vinden. In het bejaardenhuis hoefden fi tte 65-plussers 
vaak niet voor hun eigen ontbijt of eten te zorgen of de 
wekelijkse poetsbeurt te doen, terwijl de meesten dat nog 
prima hadden gekund. Er was in die tijd minder aandacht 
voor de wensen en mogelijkheden van ouderen.”

SAMEN 
ZORGEN Opella heeft in een beperkte 

oplage het boek Samen zorgen 
uitgebracht met anekdotes 
en beeldmateriaal uit haar 
geschiedenis. Het boek is voor u
als klant van Opella beschikbaar 
tegen betaling van slechts 
de verzendkosten van 5 euro 
per stuk. Vanwege de beperkte 
oplage geldt op = op.

U bestelt dit unieke boek op de volgende 
manier:

•  Via e-mail: communicatie@opella.nl. 

U stuurt ons uw adresgegevens en 

wij sturen u een bevestiging van uw 

bestelling met informatie over de wijze 

waarop u de verzendkosten kunt voldoen. 

Na ontvangst van de verzendkosten sturen 

wij het boek naar u toe. 

•  Telefonisch via 0318 752222. Ons 

Servicepunt noteert uw bestelling. 

U ontvangt van ons per post of mail een 

brief met informatie over het voldoen 

van de verzendkosten. Na ontvangst 

van de verzendkosten sturen wij het boek 

naar u toe.

BESTEL NUEN BETAAL ALLEEN VERZENDKOSTEN

van de verzendkosten sturen wij het boek 

OP=OP

Deel uw ervaringen met Samen zorgen. Wat herinnert u zich nog van de zorg in de vorige eeuw? Hoe was het voor u 
om uw ouders of opa en oma te bezoeken in het bejaardenhuis? Of woonden oudere familieleden juist bij u in? Heeft u 
nog mooie foto’s uit die tijd? Of heeft u in de zorg gewerkt en kunt u daarover vertellen? Ga naar www.opella.nl/
samenzorgen, vertel ons uw verhaal en deel uw beeldmateriaal.
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SAMEN ZORGEN

Nog een half jaar, dan neemt ze afscheid van 
Opella. Bijna vijftig jaar heeft Anita Strijder (65) 
dan in de ouderenzorg gewerkt. Vroeger in een 
verpleeghuis, nu als begeleider van ouderen. 
“We kijken tegenwoordig veel beter naar de 
méns achter de oudere.”

Zeventien jaar was Anita toen ze als verzorgende begon in 

een Arnhems verpleeghuis. “Slaapzalen met zes tot acht 

bewoners en strakke dagritmes”, herinnert ze zich. “Als 

bewoner had je een bed, een nachtkastje en een gordijn, dat 

was het. Iedereen moest mee in het stramien: samen 

opstaan, samen eten, samen Op volle toeren kijken. Nu denk 

ik: hoe konden we dat zo doen? Maar toen was het heel 

gewoon.”

Wonen als thuis
Verpleegzorg, kinderrevalidatie, ouderen begeleiding: Anita 

werkte in alle takken van ‘sport’ en zag de zorg in vijf 

decennia veranderen. In de jaren negentig ging ze aan de slag 

bij Opella. “In die periode kwam er langzaam meer oog voor 

huiselijke zorg, met kleinere slaapzalen en meer sfeer en 

aandacht. Wonen als thuis noemden we dat.”

In 1994 werkte ze mee aan een uniek zorgconcept: zes 

bewoners met beginnende dementie werden opgevangen in 

een woonhuis midden in een Edese woonwijk. “Eigenlijk was 

het een gewoon huishouden: we deden alles samen met de 

bewoners, van bood schappen doen en eten koken tot de was. 

Iedereen was laaiend enthousiast: bewoners, familie en wij 

ook.”

Persoonlijke zorg
Het woonhuis moest na vijf jaar de deuren sluiten, maar het 

stond wél model voor een nieuwe trend. “De laatste twintig jaar 

is het individu meer en meer centraal komen te staan. De zorg is 

persoonlijker geworden. Vandaag de dag vragen we: ‘Wat heeft 

ú nodig? Wat wilt u (blijven) doen in uw leven? En hoe kan ik u 

daarbij ondersteunen?’ Ik vind dat veel beter. Ieder mens is 

iemand met eigen waarden en normen. Het is belangrijk dat 

daar ruimte voor is.”

Voluit leven
Voor veel ouderen is het fi jn dat zelfstandig wonen nu ‘de norm’ 

is, merkt Anita. “Vroeger gingen ‘opa en oma’ op hun 65ste vaak 

naar het bejaardenhuis, terwijl dat lang niet altijd nodig was.

Nu zie ik tachtigplussers die nog midden in het leven staan. 

Ze willen graag thuis blijven wonen, als hun gezondheid dat 

toelaat.” Tegelijk ziet ze ook de risico’s: het gevaar van vereen-

zaming, van overbelaste mantelzorgers, van té lang thuis 

wonen. “Sommige ouderen raken thuis geïsoleerd en voelen 

geen uitdaging meer. Zulke mensen zie ik opleven met de juiste 

ondersteuning. Hier bij de dagbesteding waar ik werk 

ontmoeten ze lotgenoten en kunnen we ze helpen om nieuwe 

dingen op te pakken. Dat vind ik het mooist om te doen.”

9

Opellamedewerker Anita Strijder kijkt 
terug op een halve eeuw ouderenzorg

‘HET IS BELANGRIJK DAT ER 
RUIMTE IS VOOR DE MÉNS’
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Door corona 

ben ik mij 

ervan bewust 

geworden …

Marcelle 

Vos-Lannoye:

“… dat lang niet 

iedereen rekening 

houdt met de ander. 

Jammer is dat, 

want corona gaat 

ons allemaal aan. 

Ik merk ook dat ik 

bewuster geniet 

en leuke dingen 

doe. Ik ben ‘maatje’ 

voor iemand en 

vanochtend hebben 

we samen heerlijk in 

de zon gezeten bij 

Hoekelum.”
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bestaan te maken hebben met deze situatie. Het is 

dus een gezamenlijke zoektocht wat we willen doen 

met wat we zien en leren tijdens de coronatijd. Dat 

doen we stap voor stap, want het coronavirus is nog 

niet voorbij. Daar moeten we ons van bewust zijn.” 

Wat betekent dat dan in de praktijk? 

Wordt bezoek weer zoals het was?

“In de afgelopen jaren zijn we minder gaan 

vasthouden aan structuur en meer welzijn en sociaal 

contact voor onze bewoners voorop gaan stellen. 

Dat is een goede ontwikkeling geweest. Door de 

coronacrisis zijn we ons allemaal bewust geworden 

dat niet alles zomaar mogelijk is. Op 20 maart kon 

Opella niet anders dan de richtlijnen van de overheid 

volgen en bezoek was niet mogelijk. Zodra de 

mogelijkheid er was, hebben we weer bezoek 

toegelaten. Verpleeghuis Walraven van Opella was 

zelfs één van de 26 verpleeghuizen in Nederland die 

bij wijze van proef als eerste weer bezoek mocht 

ontvangen. Nu er weer ruimte is voor bezoek, 

moeten we misschien niet helemaal terug naar hoe 

het was. Hoe het dan wel moet, willen we gedegen 

aanpakken. Waarbij we vooral goed blijven kijken 

naar wat de mensen nodig hebben die bij ons 

wonen. Veiligheid én sociaal contact: we willen het 

allebei. Dus moeten we het gesprek voeren hoe we 

dat gaan doen. En de uitkomst kan per huisje of 

woning verschillend zijn.” 

Hoe kijk jij naar de rol van naasten op 

de locaties van Opella? 

“We hebben de inzet en betrokkenheid van 

familie gemist. Zij zijn heel waardevol voor onze 

bewoners. Het is natuurlijk heel pijnlijk als bezoek 

niet mogelijk is. Dan mis je elkaar. Er is ook vaak 

een band tussen medewerkers en familieleden. 

Samen ontdek je wat belangrijk is voor een 

bewoner en wat betekenis geeft aan de dag. 

Dat samen optrekken in het belang van de 

bewoner willen we vasthouden. Alleen samen 

kun je ervoor zorgen dat iemand op een prettige 

manier kan leven en wonen.” 

En wat is de rol van Opella?

“Mensen wonen bij ons in een verpleeghuis, 

omdat zorg thuis niet meer mogelijk is. Het blijft 

belangrijk om wonen bij Opella zoveel mogelijk 

als thuis te maken. De verpleeghuizen van Opella 

zijn ook expertisecentra voor mensen die 

intensieve zorg nodig hebben. Mensen mogen 

van ons verwachten dat we deskundig zijn en 

goed kijken naar wat er nodig is voor elke 

individuele bewoner. Daarbij betrekken we ook 

kennis van anderen. Diverse universiteiten deden 

en doen bijvoorbeeld onderzoek naar dementie 

en wat mensen met dementie in verschillende 

stadia van de ziekte nodig hebben. Of naar andere 

ziektebeelden waar verpleeghuisbewoners mee 

te maken kunnen hebben en de ontwikkeling 

daarvan. Aan Opella de taak om daarvan te leren 

en bij elke individuele bewoner toe te passen wat 

nodig is. In overleg met (waar mogelijk) de 

bewoner zelf en familie.” 
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Bezoek bij Opella: 

WORDT HET WEER ZOALS 
HET WAS?

Als gevolg van het coronavirus was er dit voorjaar 
wekenlang geen bezoek mogelijk op Opellalocaties. 

Dat zorgde voor veel verdriet bij bewoners, revalidanten, 
familieleden, andere naasten en vrijwilligers. 

Daarnaast zagen we ook bewoners van verpleeghuizen 
die tot rust kwamen. Bestuurder Kars Hazelaar vertelt dat 

Opella wil leren van de lessen uit de coronacrisis.

Wat zijn lessen die je wilt leren uit 

coronatijd?

“Het valt ons op dat we tijdens de lockdown bij 

sommige bewoners van onze verpleeghuizen 

minder agressie zagen en meer rust. Dat was 

natuurlijk niet bij iedereen het geval. Mensen 

mogen van Opella verwachten dat we niet voorbij 

gaan aan zo’n opvallendheid, maar erbij stil staan. 

Dat willen we samen doen met de cliëntenraad, de 

thuisraden en familie. De coronacrisis en geen of 

minder bezoek raakt ons namelijk allemaal. Voor 

iedereen geldt ook dat we voor het eerst in ons 

Bestuurder Kars Hazelaar
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06.58 uur   “Vandaag werk ik een dagdienst. Hier vanuit het 06.58 uur   “Vandaag werk ik een dagdienst. Hier vanuit het 06.58 uur
Baken in Bennekom zien wij uit het raam de nieuwbouw die 

voor onze revalidatielocatie wordt gebouwd. Mijn werk start 

met koffi  e en het doornemen van de rapportages. Ik lees extra 

goed de informatie over de nieuwe revalidanten: welke doelen 

willen zij bereiken met de revalidatie, welke ondersteuning 

hebben zij nodig en wat doen ze zelf. Mensen komen hier 

revalideren om weer terug te kunnen naar huis. Wij motiveren 

en stimuleren hen om zelf te doen wat zij zelf kunnen.”

07.15 uur   “We ondersteunen revalidanten bij het opstaan, 07.15 uur   “We ondersteunen revalidanten bij het opstaan, 07.15 uur
wassen en aankleden. Daarbij houden we rekening met de tijd 

waarop de eerste therapie start of eventuele 

ziekenhuisafspraken. Het kost vaak meer tijd om mensen zelf te 

laten opstaan en zich zoveel mogelijk zelf te wassen en aan te 

kleden. Toch nemen we die tijd, want het draagt bij aan het 

herstel.” 

10.30 uur   “Iedere week is er een overleg met de arts, 10.30 uur   “Iedere week is er een overleg met de arts, 10.30 uur
therapeuten en zorgmedewerkers. Daarin bespreken we de 

voortgang van de revalidatie van elk persoon. Door onze 

intensieve samenwerking leren we veel van elkaar. Familie 

wordt betrokken bij de revalidatie, bijvoorbeeld door het 

helpen met oefeningen. Ik hou goed de gezondheid van 

mensen in de gaten, bijvoorbeeld of een wond goed 

geneest, of de voeten en benen dik zijn of dat er problemen 

zijn met de huid. Waar nodig schakel ik onze 

verpleegkundige of arts in.”

11.45 uur   “Ook het delen van medicijnen, bloeddruk 11.45 uur   “Ook het delen van medicijnen, bloeddruk 11.45 uur
meten, bloedsuiker prikken en in de gaten houden van vocht 

en voeding hoort bij mijn werk. Verder horen veel dagelijkse 

handelingen bij de therapie: van lopen tot zelf een glas 

water pakken. Mensen die moeten oefenen met lopen, 

stimuleren we om zelf te lopen in plaats van de rolstoel te 

nemen. Al is het maar een paar stappen naar het restaurant. 

Rond het middaguur nemen we afwisselend ook als 

medewerkers de tijd om te eten.”  

06:58 07:15

10:30

11:45

13:00

14:30

Gwen van de Craats • eerstverantwoordelijk verzorgende 
revalidatielocatie het Baken (GRZ)

“Zorg verlenen met de handen op de rug.” Zo omschrijft Gwen van de Craats haar 
werk bij de revalidatie van Opella, dat ze sinds drie jaar met veel plezier doet. 

Op de revalidatielocaties van Opella in Bennekom en Oosterbeek werken mensen
aan hun herstel met een intensief programma, bijvoorbeeld na een operatie 

en/of ziekenhuisopname.

12 13

DIT  IS  MIJN DAG

13.00 uur   “De middag bestaat uit revalidanten helpen 

die ondersteuning nodig hebben en het bijwerken van de 

rapportages. Dat laatste proberen we al werkend op de tablet 

bij de revalidant te doen. Daarmee is de informatie altijd 

up-to-date. Ook nemen we de tijd om revalidanten extra 

te helpen met oefenen en deel ik aan mensen die extra 

voedingsstoff en nodig hebben een eiwitrijk drankje uit of 

kwark. Deze extra voeding wordt voorgeschreven door de 

diëtist.” 

14.30 uur   “Ik stimuleer de revalidanten om mee te doen 

aan de beweeggroep van de fysiotherapeut en activiteiten-

begeleider. Ik bereid me voor om mijn werk over te dragen 

aan de collega van de avonddienst. Ik geniet ervan om 

de vooruitgang te zien: mensen die bijvoorbeeld lopend 

zonder hulpmiddel weer naar huis gaan. Dat geeft mij veel 

voldoening.” 
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We schetsen een portret van een 
Opellaklant aan de hand van korte, 

maar krachtige vragen en antwoorden. 
Als herkenning, inspiratie of 

overdenking voor uzelf.

14

maar krachtige vragen en antwoorden. 

Ingrijpende gebeurtenissen in het leven zoals een sterfgeval, het stuklopen van een relatie of in de 
huidige tijd het verlies van het ‘normale leven’, kan een grote impact op u hebben. Mensen reageren 
heel verschillend op heftige gebeurtenissen, maar bijna altijd roept het emoties en gevoelens op die 

zeer onaangenaam zijn. Denk aan boosheid, hulpeloosheid, verdriet of schuldgevoelens. Dit zijn hele 
normale reacties op een abnormale gebeurtenis.

OMGAAN MET HEFTIGE 
GEBEURTENISSEN

EENS EVEN PUZZELENTIPS  VAN DE PROFESSIONAL PORTRET

Hoe zou jij jezelf omschrijven?

“Ik zeg altijd: ik ben gewoon een méns, met al zijn goede “Ik zeg altijd: ik ben gewoon een méns, met al zijn goede 

en slechte kanten. Ik ben vrij intelligent – ik heb voor een en slechte kanten. Ik ben vrij intelligent – ik heb voor een 

accountantskantoor gewerkt, maar ik ben geboren als accountantskantoor gewerkt, maar ik ben geboren als 

boerenzoon. Als kind was ik verlegen en ik ben nog altijd boerenzoon. Als kind was ik verlegen en ik ben nog altijd 

geen druktemaker. Ik vind: je moet geen dingen zeggen geen druktemaker. Ik vind: je moet geen dingen zeggen 

die je niet waar kunt maken.”

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

“Dat ik vriendelijk en behulpzaam ben. Hier laat ik dat “Dat ik vriendelijk en behulpzaam ben. Hier laat ik dat 

trouwens niet altijd zien. Als je niet oppast vragen mensen trouwens niet altijd zien. Als je niet oppast vragen mensen 

steeds om je hulp, terwijl ze het prima zelf kunnen. steeds om je hulp, terwijl ze het prima zelf kunnen. 

Maar voor iemand die het écht nodig heeft, ben ik er. Maar voor iemand die het écht nodig heeft, ben ik er. 

Mijn buurman aan de eettafel bijvoorbeeld help ik met het Mijn buurman aan de eettafel bijvoorbeeld help ik met het 

snijden van zijn brood. Hij is motorisch niet meer zo goed, snijden van zijn brood. Hij is motorisch niet meer zo goed, 

maar hij is een van de weinigen die mijn grapjes snapt.”

Wat is je moeilijkste karaktereigenschap? 

“Ik neem geen blad voor de mond. Als iemand vervelend is of 

uit z’n nek kletst, zeg ik dat. Zelf heb ik daar geen moeite mee, 

maar anderen nemen me dat niet altijd in dank af.” 

Wat zouden anderen van je kunnen leren?

“Weet je wat me opvalt? Veel mensen wíllen helemaal niets 

nieuws leren. Hier in huis vind ik het ook niet mijn taak om 

anderen iets te leren. Dat ligt meer bij de begeleiders. Maar als 

ik merk dat ik iemand kan helpen met een praktische tip, zal ik 

dat zeker niet laten.”

Wat zijn de mooie dingen in je leven?

“Ik heb twee heel mooie dingen: mijn dochter en mijn zoon. 

Ze komen hier af en toe langs, uit zichzelf. Dat heb ik veel 

liever dan dat ze ‘op visite moeten komen’.”

Het liefst verander ik aan mijn leven…?

“Ik heb Korsakov. Maar het helpt me niet om te denken: dat 

zou ik willen veranderen. Voor iedereen geldt: bij het leven 

horen leuke en minder leuke dingen. Het mooie bestaat bij de 

gratie van het minder mooie.”

Henk heeft het syndroom van Korsakov, een hersen-
aandoening waarbij het geheugen aangetast is. Hij woont 
in verpleeghuis de Baronie van Opella in Bennekom.

HENK HUPPELSCHOTEN (60) 

TIP 1  Geef toe dat de rotgevoelens er mogen zijn. 

Energie steken in het ontkennen van de 

gevoelens werkt averechts. 

TIP 2    Accepteer dat heftige gebeurtenissen veel 

verschillende emoties kunnen oproepen. Soms 

ook emoties die u niet verwacht of die u niet 

kunt verklaren. 

TIP 3   Vergelijk uw emoties niet met de emoties van 

anderen uit uw omgeving. Hoe u omgaat met 

een heftige gebeurtenis is uniek. 

TIP 4    Zoek persoonlijke steun van de mensen uit uw 

omgeving. Het helpt om met anderen te kunnen 

praten over wat u meemaakt. Het kan een 

uitdaging zijn om over emoties te praten, maar 

probeer het. Dit kan ook met iemand zijn buiten 

uw directe kring, zoals een geestelijk verzorger 

of hulpverlener.

TIP 5    Ondersteun uzelf emotioneel door fysiek goed 

voor uzelf te zorgen. Uw lichamelijke gezondheid 

is heel belangrijk. Naast voldoende bewegen, 

slapen en gezond eten kan leren mediteren ook 

helpen bij uw proces.

Meer informatie over de diensten waarvoor u bij Maatschappelijk werk Ede terecht kunt leest u op: www.maatschappelijkwerkede.nl
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De meeste mensen vinden zelf een weg om hiermee om te 

gaan. Soms is het nodig om hulp te zoeken, bijvoorbeeld als 

de heftige emoties die u in het begin ervaart niet na verloop 

van tijd wat afzwakken. Dat kan in uw eigen omgeving, 

bijvoorbeeld bij een vriend of binnen uw geloofsgemeenschap. 

Of u kunt met uw hulpvraag laagdrempelig terecht bij 

Maatschappelijk werk. In de tips hiernaast van maatschappelijk 

werker Steve Reid leest u wat u zelf kunt doen als u te maken 

krijgt het een heftige gebeurtenis.
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CLIËNTENRAAD PRAAT MEE

Door corona 

ben ik mij 

ervan bewust 

geworden …

Mevrouw 

Van de Wege: 

“… dat mijn ‘groepje’ 

echt belangrijk voor 

me is. Ik ging elke 

week naar koersbal, 

daar keek ik naar uit. 

Ik mis het nu wel. Je 

bent meer op jezelf 

aangewezen, want 

je loopt niet zomaar 

bij iemand binnen. 

Bij mij mogen ze wel 

op bezoek komen 

hoor, als ze afstand 

houden.”

MAAK HET VERSCHIL

Maureen: “In maart kwam Nederland in de ban 

van het coronavirus. Sommige mensen meldden 

uit angst zichzelf af voor zorg. Bij andere klanten 

gaf het ons de gelegenheid om met hen stil te 

staan bij wat zij zelf weer zouden kunnen 

oppakken met hun naasten. Onder deze 

omstandigheden begreep iedereen dat de zorg 

anders moest. De winst van deze situatie was het 

met elkaar werken aan oplossingen: met de klant, 

het netwerk en de professionele ondersteuning. 

Familie bleek vaak bereid om een deel van de 

zorg over te nemen. Wij gaven bijvoorbeeld uitleg 

aan een dochter over het spuiten van insuline 

bij haar moeder. Ik zag veerkracht bij mensen die 

normaal gesproken niet fl exibel zijn. We gingen 

van ‘de wijkverpleging moet ervoor zorgen’ naar 

‘wat kunnen we zelf’. Natuurlijk hielden we 

daarbij een vinger aan de pols: niet voor iedereen 

is het goed om bepaalde zorg stop te zetten. Het 

is echt maatwerk, waarbij het belangrijk is dat je 

de klant en het professionele en informele 

netwerk persoonlijk kent. Samenwerking met 

bijvoorbeeld de huisarts, casemanager dementie, 

familie en buren leidt dan tot de ondersteuning 

die iemand nodig heeft. We realiseren ons goed 

dat het coronavirus nog lange tijd invloed zal 

hebben op ons leven en op de zorg. Maar de 

afgelopen maanden hebben ons het vertrouwen 

gegeven dat we de lessen die we met elkaar leren 

kunnen blijven toepassen.”

Een prachtig verhaal met een diepere betekenis. Ik moet daarbij 

denken aan de telefoongesprekken die de cliëntenraad 

afgelopen maanden in coronatijd heeft gevoerd met klanten 

die thuiszorg van Opella krijgen. Een tweede telefoontje met 

een opbeurend woord of een advies kon het verschil maken om 

even niet het gevoel te hebben er alleen voor te staan. De 

cliëntenraad van Opella vertegenwoordigt u als cliënt. Of u nu 

thuis of op één van onze locaties woont. De cliëntenraad is een 

adviesorgaan voor de raad van bestuur van Opella die ervoor 

zorgt dat bij belangrijke beslissingen de stem van cliënten en 

hun naasten wordt gehoord. Wilt u met ons in gesprek of heeft 

u ons iets door te geven? Dan staan wij voor u klaar.

Geeske Telgen-Swarts, voorzitter cliëntenraad

Cliëntenraad Opella 

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

Een grote storm kwam op. De zee stuwde meters hoge
golven naar het strand met een oorver dovend lawaai. 

Toen de storm was geluwd brak de zon door. 
Op het strand lagen ontelbaar veel zeesterren die 
door de sterke stroming waren meegevoerd. Een klein 
jongetje liep langs het strand en pakte behoedzaam 
zeester voor zeester op en wierp die weer de zee in.

Een man kwam voorbij en liep naar de jongen toe. 
Hij zei: Wat ben je toch dom bezig, wat helpt het nu 
waar je mee bezig bent? Het strand ligt helemaal vol 
zeesterren en je kunt ze nooit allemaal in de zee 
werpen. Door wat je nu doet verandert er helemaal 
niets. 

De jongen keek de man aan en pakte toen de volgende 
zeester op en wierp deze de zee in. En hij zei tegen 
de man. Voor deze zeester verandert er zeker wat.

17

LAAT UW 
WAARDERING 
VOOR ONS 
ACHTER!
Wilt u anderen laten weten wat uw 

ervaringen zijn met Opella? Laat dan 

een review achter op de website 

ZorgkaartNederland.nl. U helpt daar 

niet alleen anderen mee om een keus 

te maken voor een zorg organisatie. 

Wij leren ook graag van de verbeter-

punten die in de reviews worden 

genoemd. 
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“JUIST IN CRISISTIJD 
KOM JE SAMEN 

TOT OPLOSSINGEN”
Opella wil thuis geven: dat betekent doen wat nodig is om mensen 

in hun ziekte of beperking zo lang als nodig is te ondersteunen, ongeacht 
systemen en fi nanciering. Maar hoe werkt dat in crisistijd, zoals we die nu 
doormaken met het coronavirus? Maureen Rijken, wijkverpleegkundige, 
vertelt hoe zij en haar team juist in deze situatie kwamen tot nog betere 

samenwerking met klanten, naasten en professionals.

17

Opella revalidatie de Valkenburcht
De zorg is heel goed, ik heb een hele fi jne tijd gehad. Mede door de zorg ben ik 
nu waar ik ben. Met fysiotherapie aan huis gaat de verbetering met lopen en 
herstel verder. Enige minpuntje is de verzorging van de was die moet door buren 
of familie gedaan worden.

Opella Thuiszorg Harskamp / Wekerom / Otterlo
Ik heb het ervaren als hele prettige zorg. Enthousiaste verpleegkundigen waar aan 
je kunt merken dat zij plezier hebben in hun werk. Zij denken mee over de 
behandeling en geven ook nuttige adviezen. Ik had me aangemeld voor mijn online 
dossier en ik kon duidelijk merken dat zij dit ook lazen. Zij kwamen terug op 
hetgeen ik zelf toevoegde en gaven ook antwoord op de vraag die ik had. Indien 
nodig kies ik de volgende keer weer voor de thuiszorg van Opella.
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Door corona 

ben ik mij 

ervan bewust 

geworden …

Ronald van Oord: 

“… hoeveel het 

dichtbije contact met 

vrienden en familie 

betekent. Het is toch 

vreemd dat je elkaar 

niet gewoon een 

knuff el kunt geven 

en dat je zo moet 

opletten. Corona 

heeft veel impact. Ik 

hoop dat dit tijdelijk 

is, maar we zijn 

voorlopig nog niet 

terug bij ‘normaal’.”

MIJN HOBBY

Maak kans op een irischeque van 25 euro door 

uw oplossing van deze woordzoeker naar ons op 

te sturen voor 30 november 2020. 

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

BUI
DAS 
DENNENAPPELS
HAGEL
HERFSTTAFEL
HERFSTTAK
HERFSTLUCHT
KALEBASSEN

KASTANJES
KLUITGOED
KNUS
MESTEN
NAJAAR
OOGSTEN
PLAID
PLU

POMPOENEN
ROZEN
SCHEMER
TUINPLAN
VRUCHT

Elk woord bevat minstens 2 letters die maar op 1 manier weg te strepen zijn.

Eens even puzzelen 

Woordzoeker 

Maak kans op een irischeque van 25 euro door uw oplossing van deze woordzoeker naar ons op te 
sturen voor 30 november 2020. 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! 

 

S S E J N A T S A K W T 

P L I S N A J A A R H P 

O T E N C N L L B C L H 

M H T P E H E P U U E K 

P C O Z P B E L N R I L 

O U O M A A T M F I S U 

E R G S E S N S E D U I 

N V S E F S T E I R N T 

E E T R R T T A N D K G 

N L E G A H L E A N K O 

L H N K A P A S N R E E 

L E F A T T S F R E H D 
    © www.ruiterpuzzel.nl   In elk woord zitten minstens twee letters die  
    maar op één manier weg te strepen zijn. Veel puzzelplezier 

BUI 
DAS 
DENNENAPPELS 
HAGEL 
HERFSTTAFEL 
HERFSTTAK 
HERFSTLUCHT 

KALEBASSEN 
KASTANJES 
KLUITGOED 
KNUS 
MESTEN 
NAJAAR 
OOGSTEN 

PLAID 
PLU 
POMPOENEN 
ROZEN 
SCHEMER 
TUINPLAN 
VRUCHT 
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Wat maakt het leven écht de moeite waard. Dat is een vraag die juist in coronatijd belangrijk is. 

Op deze pagina vertelt een klant van Opella u altijd over zijn of haar hobby. Maar in coronatijd is 

niet elke hobby mogelijk. Hoe brengt u uw tijd door nu u rekening moet houden met de 

maatregelen vanwege het coronavirus? Kennisinstituut Movisie publiceerde inspirerende tips voor 

een besteding van de dag die past bij de corona-maatregelen. Wij delen er een aantal met u.

Meer tips vindt u op www.movisie.nl/dagbesteding

PRETTIGE DAGBESTEDING IN CORONATIJD

Videobellen 
Met videobellen kunt u samen met anderen praten, spelletjes spelen, zingen 
en nog veel meer. Heeft u geen ervaring met videobellen? Doe het dan eens 
met één andere persoon. Daarna is ook videobellen met een groep mensen uit 
te proberen.

Digitaal dagprogramma
U kunt een eigen digitaal dagprogramma maken met activiteiten als gym, 
dansen, knutselen, een digitale workshop volgen, een quiz, enzovoort. 
Heeft u inspiratie nodig? Vraag eens aan vrienden of familie tips voor leuke, 
inspirerende sites. 

(Raam)koffi e
Met elkaar een kopje koffi  e drinken is gelukkig weer mogelijk. Houd u 1,5 meter 
afstand van elkaar. Bent u bang dat dit niet lukt? Dan is ‘raamkoffi  e’ misschien 
een idee: de ene persoon zit binnen met de koffi  e en de ander aan de andere 
kant van het raam buiten. 

Bellen
Misschien denkt u er niet direct aan, maar gewoon bellen met iemand anders 
kan ook een moment zijn om naar uit te kijken. Maak bijvoorbeeld met iemand 
een afspraak om elkaar dagelijks of wekelijks op een vast moment te bellen. 
Gezellig! 

Doepakket
Laat bij u thuis een pakket bezorgen met spulletjes die u aanspreken, 
bijvoorbeeld tijdschriften, knutselspullen, puzzels of kaarten die u naar anderen 
kunt sturen. U kunt online bestellen of vraag iemand in uw netwerk om het 
voor u te bezorgen. 
Heeft u een beperkt netwerk? Op www.opella.nl vindt u op de speciale 
coronapagina een overzicht van mogelijkheden voor hulp bij u in de omgeving.

EENS EVEN PUZZELEN
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“Soms�was�het�in�

coronatijd�

beangstigend�om�

zorg�te�krijgen.�

Aan�de�andere�kant�

was�ik�blij�dat�

zij�kwamen�en�

verdient�de�zorg�

een�pluim!”


