
PASSIE VOOR PAARDEN 
IN ‘MIJN HOBBY’

UW MEDICIJNEN ZELF REGELEN 
MET DE MEDIDO

VOORJAAR 2018



PRAKTIJKONDERSTEUNER OUDEREN 
OVER ZELFSTANDIG WONEN

TIPS  VAN DE PROFESSIONAL: 
Wat kun je doen tegen eenzaamheid

UW MEDICIJNEN ZELF REGELEN
MET DE MEDIDO

DE BEZOEK-  EN OPVANGSERVICE

HEEFT U EEN KLACHT? SAMEN 
LOSSEN WE HET OP

DIT  IS  MIJN DAG 
Fysiotherapeut Ellen en Elk

VAN ARTS NAAR PATIËNT

BESTE LEZER 

Het zal voor u geen nieuws zijn dat Neder-

land vergrijst. Daarmee wordt er ook veel 

onderzoek gedaan naar het leven van 

ouderen en/of mensen met een chronische 

ziekte. Dit zijn de onderwerpen die dan 

vaak naar voren komen:

•  Ouderen blijven steeds langer zelfstan-

dig wonen.

•  Ouderen en chronisch zieken maken 

steeds meer gebruik van social media.

•  Eenzaamheid blijft een probleem voor 

een groot deel van de mensen die minder 

mobiel zijn. 

Bij Opella willen we aansluiten bij uw leven. 

In dit magazine vertelt bijvoorbeeld de 

praktijkondersteuner ouderen van een 

huisartsenpraktijk in Bennekom welke 

problemen zij tegen komt bij het zelfstan-

dig wonen. Die problemen kunt u soms 

voorkomen door  tijdig hulp in te schake-

len. De praktijkondersteuner legt uit 

waarom ze enthousiast is over het eenvou-

dig regelen van al uw ondersteuning met 

één arrangeur, waar we bij Opella aan 

werken. Uiteraard speelt u zelf de hoofdrol 

in uw zorg en ondersteuning. Niet alleen 

door uw wensen te delen, maar ook door te 

doen wat u zelf kunt. Onze begeleider 

geeft u in dit magazine tips waarmee u zelf 

aan de slag kunt om met het gevoel van 

eenzaamheid om te gaan. 

Kars Hazelaar, bestuurder

PORTRET
Jan van Leeuwen
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COLOFON

Vindt u zichzelf zuinig, 

spaarzaam of vrijgevig?

Iedereen kiest zijn eigen manier 
om met geld en goed om te gaan. 
Alhoewel, kiezen? Als je van een 
minimum moet rondkomen, heb je 
misschien niet zo heel veel keuze. 

Toch maken mensen met een 
kleine én een grote portemonnee 
vaak een heel bewuste afweging 
over wat ze met hun geld doen. 
Opellamagazine vroeg mensen op 
straat hoe zij zichzelf zien: 
als zuinig, spaarzaam of vrijgevig. 
In dit magazine leest u de reacties.

5  9  11  17  19

INHOUD

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

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

van Jezus Christus, dat ons inspireert om er te zijn voor ieder mens.
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ERVARINGEN VAN 
KLANTEN IN BENNEKOM
Mevrouw J. voelt zich regelmatig eenzaam. 

De arrangeur stimuleert haar om met haar 

buurvrouw een wekelijkse afspraak te maken 

om samen koffi e te drinken. Mevrouw J. heeft 

nu een activiteit om naar uit te kijken en ze 

heeft meer contact met de buurvrouw. Tot 

haar verrassing geniet de buurvrouw ook van 

de gezelligheid. 

De gezondheid van meneer F. gaat helaas 

achteruit. Hij krijgt goede zorg, maar om zijn 

dag betekenisvol te laten zijn, is meer nodig. 

De arrangeur overlegt wat de naasten voor 

meneer F. kunnen betekenen. Ook regelt zij 

persoonlijke begeleiding aan huis in plaats 

van begeleiding in een groep. Met behulp van 

muziektherapie vindt meneer F. meer 

ontspanning en levensvreugde, waar hij 

dagelijks profi jt van heeft. 

Jeannette Hogen Esch is praktijkondersteuner ouderen bij het Huisartsen-

punt Bennekom. Ze krijgt dagelijks te maken met ouderen die zelfstandig 

wonen, maar niet altijd de juiste weg weten te vinden in de ingewikkelde 

Nederlandse zorg. Wie ook in de toekomst zelfstandig wil blijven wonen, 

doet er juist goed aan op tijd zorg en ondersteuning in te schakelen.  

Opella wil dat regelen van zorg en ondersteuning eenvoudiger maken. 

Vindt u zichzelf 

zuinig, 

spaarzaam 

of vrijgevig?

Eef Zandsteeg: 

“Je moet eerst 

zorgen dat je wat 

gespaard hebt 

voordat je iets 

kunt uitgeven, 

toch? Zo ben ik 

opgevoed, vroeger 

op de boerderij. 

En ik heb dat mijn 

kinderen ook 

aangeleerd. Ik ben 

dus spaarzaam, maar 

ook wel vrijgevig. 

Bijvoorbeeld als 

het gaat om goede 

doelen of om de 

kinderen. Heel zuinig 

ben ik niet: we gaan 

ook gerust wel eens 

uit eten.”

5

ZELFSTANDIG WONEN? 
SCHAKEL OP TIJD HULP IN!

In Bennekom deed Opella vorig jaar ervaring op met het 
eenvoudig regelen van die zorg en ondersteuning thuis door 
één arrangeur. Jeannette Hogen Esch juicht de inzet van een 
arrangeur voor ouderen toe. Samen met de specialist 
ouderengeneeskunde van Opella selecteerde zij patiënten 
die er baat bij hebben. “De Nederlandse zorg is ingewikkeld. 
Ouderen weten niet altijd de weg te vinden naar de juiste 
zorg en ondersteuning. Goede samenwerking tussen ieder 
die betrokken is bij een patiënt is belangrijk en de arrangeur 
kan daar een centrale rol in spelen. Het is voor ieder van ons 
het doel dat mensen de juiste zorg en ondersteuning krijgen 
en daarbij geen last hebben van de wetten en schotten in de 
zorg. Daarbij moet de patiënt ook zelf in beweging komen. 
Ik probeer mensen te stimuleren zelf stappen te onderne-
men. Bijvoorbeeld door de stoute schoenen aan te trekken 
en de buurvrouw te vragen om samen iets te doen.”
  
Zorg mijden
Mede door de vergrijzing heeft Jeannette Hogen Esch als 
praktijkondersteuner ouderen meer werk dan zij aan kan. 
“Er zijn mensen met complexe problemen. En er is een grote 
groep mensen, bijvoorbeeld met dementie, die zorg mijdt. 
De huisarts wordt daar bijvoorbeeld door een zoon, dochter, 
buurvrouw of hulpverlener op geattendeerd. Ik bezoek 
ouderen altijd thuis. Dat geeft namelijk een heel goed beeld 
van de situatie. Soms verwaarlozen mensen zichzelf en dat 
zie je goed als je bij iemand thuis komt. Anderen zijn juist 
heel netjes en verbloemen de werkelijke problemen. 

Ook een partner kan de hulpbehoevendheid van echtgenoot 
of echtgenote compenseren. Dan zie ik dat er echt meer 
nodig is en moet ik praten als brugman om een ingang te 
vinden om dit te regelen. Als ouderen écht geen zorg willen, 
dan kunnen we niets anders dan dit respecteren. Ik blijf in 
zo’n situatie wel contact houden om de situatie te volgen en 
in te kunnen springen zodra het mogelijk is. We streven 
ernaar problemen te voorkomen.” 

Eén klant, één plan, één arrangeur
Jeannette Hogen Esch ziet goede mogelijkheden om in 
samenwerking met de arrangeur van Opella meer mensen 
op tijd te ondersteunen met de juiste zorg en daarmee 
crisissituaties zoveel mogelijk te voorkomen. Opella werkt 
hierin samen met de gemeente Ede, zorgverzekeraar 
Menzis, zorgkantoor Menzis en het ministerie van VWS. 
De zorg en ondersteuning worden samenhangend georgani-
seerd op basis van één klant, één plan, één arrangeur. Deze 
arrangeur kan handelen op alle gebieden, dus voor zorg 
vanuit de gemeente, de zorgverzekeraar of de landelijke 
overheid. De arrangeur heeft een brede blik op informele en 
formele ondersteuning en zorg en kiest samen met de  klant 
de oplossingen die zo goed mogelijk de kwaliteit van leven 
van de klant ondersteunen. Ook betrekt de arrangeur tijdig 
de huisarts en kan hij de huisarts ondersteunen door het 
overzicht te houden van de zorg en ondersteuning. 
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Praktijkondersteuner Jeannette Hogen Esch: 
“Het doel is dat mensen de juiste zorg en 
ondersteuning krijgen.”

PRAKTIJKONDERSTEUNER JUICHT DE INZET VAN EEN ARRANGEUR VOOR OUDEREN TOE
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Wilt u meer weten over de Medido?
Het Opella servicepunt helpt u graag verder! 
Telefoon 0318 752222, e-mail servicepunt@opella.nl. 

Eenzaamheid is een veelvoorkomend 
probleem. Begeleider Christine van den 
Berg komt in haar werk regelmatig mensen 
tegen die weinig contact hebben met 
anderen of mensen die wel contacten 
hebben, maar zich geen onderdeel voelen 
van een groep of relatie. We vroegen haar 
om tips om eenzaamheid tegen te gaan. 

“Als je eenzaamheid te lijf wilt gaan, is het goed om stil 

te staan bij waar het vandaan komt. Soms heb je een 

klein netwerk, omdat familie of vrienden zijn 

weggevallen. Of je wereld wordt kleiner doordat je zelf 

minder mobiel bent. Gevoelens van eenzaamheid 

kunnen versterken, als je geen contacten hebt die bij je 

passen en door wie je je gesteund voelt. 

Eenzaamheid kan ook ontstaan doordat je zelf opziet 

tegen het leggen van contact en je dus afwacht tot 

anderen iets doen.”

TIPS VAN ONZE BEGELEIDER TEGEN EENZAAMHEID

 

Met deze tips van Christine gaat u zelf de strijd aan met eenzaamheid:

1. Heb een goede mindset: ‘Ik ga zelf wat ondernemen om mij minder eenzaam te voelen.’

2. Behoud en vergroot uw sociaal netwerk, investeer in nieuwe contacten. 

3. Investeer in contacten die passend voor u zijn, zodat u zich gesteund en uitgedaagd voelt. 

4. Breng in kaart wat voor u interessante activiteiten zijn in uw wijk, buurt of stad.

5. Vergroot uw mobiliteit: schaf een ov-kaart aan of maak eens gebruik van de Valleihopper.

6.  Ervaart u dat u een drempel over moet om nieuwe stappen te nemen? Schakel actief mensen in 

die u hierin kunnen ondersteunen. Denk daarbij niet te snel: ‘Dat kan ik toch niet vragen?’

7.  Zorg voor een dag- en weekroutine, waarmee u structurele ontmoetingen creëert. 

Maak bijvoorbeeld uw dagelijkse wandeling met uw hondje door de wijk, waarbij u 

regelmatig dezelfde mensen tegenkomt. 

8. Maak gebruik van social media, bijvoorbeeld Facebook, Facetime of Whatsapp.

9.  Laat u niet verleiden om mee te doen aan activiteiten die niet bij u passen. Heeft u 

bijvoorbeeld nooit gehouden van een bingo? Dan gaat u daar geen voldoening uit 

halen en zult u zich waarschijnlijk juist eenzamer voelen door een bingo te 

bezoeken.  

10. Sta bewust stil bij de waardevolle momenten, geniet daarvan.

11.  Wees u ervan bewust dat er meer mensen om u heen zijn die zich ook 

eenzaam voelen. 

DE MEDIDO
Wat is 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. 

Voor wie is het?

De Medido is geschikt voor mensen die verschillende 

medicijnen gebruiken op diverse momenten van de dag en 

daarbij ondersteuning nodig hebben. U bent met de Medido 

minder afh ankelijk van anderen en het geeft tegelijkertijd de 

zekerheid dat u uw medicijnen niet vergeet. 

In elke editie van 

Opellamagazine laten we 

u kennismaken met een 

handig product. 

De ervaringsdeskundige: 

MAAIKE MARK (89) 
Mevrouw Mark vindt het gebruik van de Medido niet 
moeilijk. “Zodra het signaal gaat, pak ik de medicij-
nen 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 zelfstan-
dig. Het medicijnzakje wordt door de Medido een 
klein stukje open gemaakt, zodat ik de medicijnen er 
zelf eenvoudig uit kan halen.”  

EENS EVEN PUZZELENTIPS  VAN DE PROFESSIONAL
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Bij de Bezoek- en Opvangservice zijn ongeveer 

veertig vrijwilligers actief, die langsgaan bij zo’n 

vijfenzestig klanten. Willy Roelofsen is samen met 

Hafsa Aznadi vrijwilligersbemiddelaar bij de BOS: 

“De vrijwilligers van de BOS zorgen voor 

gezelschap en ondernemen activiteiten met 

klanten, zoals het maken van een wandeling. Ze 

nemen geen taken over van professionals, al 

kunnen ze soms wel kleine  hand- en 

spandiensten in het huishouden doen.” Bij nieuwe 

klanten gaan de bemiddelaars op zoek naar een 

goed match. Willy: “Het is heel belangrijk dat er 

een goede klik is tussen de klant en de vrijwilliger. 

Dat is echt maatwerk. Als die koppeling goed tot 

stand is gekomen, is het een win-win situatie. 

Ook de vrijwilliger haalt dan heel veel uit het 

contact.”   

Bij vrijwilliger Elly Wollendorf (68) en klant Joke 

Houtenbosch (90) is deze klik duidelijk te zien. Ze 

maken grapjes, steken elkaar de gek aan en 

hebben zichtbaar plezier samen. “Vanaf de eerste 

keer dat ik op bezoek kwam, nu ruim vier jaar 

geleden, klikte het gelijk,” vertelt Elly. “Elke 

maandagmiddag kom ik langs. Ik ben inmiddels 

echt kind aan huis hier. Ik heb zelfs mijn eigen 

bijnaam van Joke gekregen: Elske.” Dat Elly 

vorige week voor het negentigste verjaardags-

feest van mevrouw Houtenbosch werd 

uitgenodigd, geeft wel aan hoe goed de band 

tussen hen is. Elly: “Dat vond ik wel een eer, dat ik 

werd uitgenodigd voor die verjaardag.” 

Het huis van mevrouw Houtenbosch staat nog vol 

bloemen die ze kreeg op haar verjaardag. Ook de 

kunstwerken die mevrouw zelf heeft gemaakt, 

sieren de muren en de vensterbanken. 

“Schilderen, beeldhouwen, borduren, dat deed ik 

vroeger allemaal. Heel jammer dat ik dat nu niet 

meer kan met mijn handen. Dat is een groot 

gemis als je oud wordt, dat je dat niet meer 

kunt.” Dat Elly geen kunstkenner is, mag de pret 

niet drukken. Mevrouw Houtenbosch: “Nee hoor, 

dat is niet erg. We kunnen niet allemaal hetzelfde 

zijn. Wij hebben het heel goed samen, we zijn net 

twee vriendinnen.” 

Over de begeleiding vanuit de BOS is Elly zeer te 

spreken: “Ik word heel goed begeleid. Ik kan altijd 

bellen naar de vrijwilligersbemiddelaars als er iets 

is of als ik behoefte heb aan wijze raad. Ook 

worden er regelmatig themabijeenkomsten en 

scholingen georganiseerd waar je naartoe kunt 

als vrijwilliger.”  

BEZOEK- EN OPVANGSERVICE:
CONTACT GEEFT VOLDOENING

EEN GOEDE KL IK 
IS  HEEL BELANGRIJK

GEZELSCHAP GEZOCHT

Bent u een mantelzorger in de gemeente Ede en heeft u 

(tijdelijk) ondersteuning nodig? Of woont u zelfstandig in 

de gemeente Ede en zoekt u gezelschap? Dan kunt u gratis 

een beroep doen op de Bezoek- en Opvangservice. 

Wilt u onder de mensen komen, anderen helpen en ouderen 

blij maken? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij  de BOS! 

U kunt contact opnemen 
met het Opella 
servicepunt via 
0318 752222 of 
servicepunt@opella.nl 

Zorg verlenen aan een naaste is een intensieve taak. Bewoners uit de gemeente Ede die 

zelfstandig wonen, afh ankelijk zijn van zorg of eenzaam zijn, kunnen ondersteuning 

krijgen van de Bezoek- en Opvangservice (BOS). Deze service is een maatjesproject en 

zoekt vrijwilligers die op huisbezoek gaan bij ouderen. Om hen gezelschap te houden en 

samen leuke dingen te ondernemen. 
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Vindt u zichzelf 

zuinig, 

spaarzaam 

of vrijgevig?

Patrick de Jong: 

“Ik ben streng 

maar rechtvaardig. 

Mensen die het nodig 

hebben, krijgen iets 

van mij. Dat vind ik 

ook onze taak: om 

je medemens in de 

gaten te houden en 

te kijken of iemand 

het moeilijk heeft. 

Als ik het kan missen, 

wil ik een ander 

best ondersteunen. 

Maar dan vooral in 

goederen en niet 

in geld, want dan 

weet je niet waar het 

blijft.”



U heeft meerdere mogelijkheden om een klacht 

kenbaar te maken en u kunt zelf kiezen welke 

mogelijkheid het beste bij u past. Wilt u een 

oplossing voor uw klacht of wilt u een signaal 

afgeven naar Opella? Of wilt u een oordeel over uw 

klacht? Bekijk dan hieronder uw mogelijkheden. 

De onafh ankelijke klachtenfunctionaris kan u 

hierover adviseren. 

Wanneer het niet gelukt is om met Opella tot een 

bevredigende oplossing te komen, dan is er de 

nieuwe mogelijkheid om het geschil voor te leggen 

aan de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil.

Alle actuele informatie, inclusief de 

contactgegevens voor het melden van een klacht, 

vindt u op www.opella.nl/klachten. U kunt ook bij 

ons Servicepunt de folder ‘U heeft een klacht’ 

opvragen met daarin alle informatie en 

contactgegevens.  

Opella servicepunt, telefoon 0318 752222.

Vindt u zichzelf 

zuinig, 

spaarzaam 

of vrijgevig?

Stephen McConnell: 

“Alle drie. Bij ons 

thuis was er vroeger 

niet altijd evenveel 

om uit te geven. 

Ik bedacht al jong 

dat ik zelfredzaam 

wilde zijn. Ik ben dus 

spaarzaam en denk 

twee keer na voor ik 

iets uitgeef. Ik hoef 

ook niet veel luxe 

dingen te hebben. 

Maar daardoor weet 

ik ook goed wanneer 

ik vrijgevig kan 

zijn en de kinderen 

of iemand anders 

ergens blij mee kan 

maken.”
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SAMEN LOSSEN WE HET OP!
Opella heeft haar klachtenregeling vernieuwd. Het is belangrijk dat u het laat 

weten wanneer u niet tevreden bent. Dan kan Opella samen met u tot een 
oplossing komen en haar zorg en dienstverlening verbeteren. 

HEEFT U EEN KLACHT? 

11VOORJAAR 2018
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9.06 uur “Ik begin mijn dag altijd met het lezen van 9.06 uur “Ik begin mijn dag altijd met het lezen van 9.06 uur
de rapportage. Ik kijk of er bijzonderheden zijn en of de 

zorgmedewerkers nog actiepunten of vragen voor de 

fysiotherapeuten hebben genoteerd.”

9.45 uur “Vanaf 9.45 uur heb ik tot de lunchpauze elk 9.45 uur “Vanaf 9.45 uur heb ik tot de lunchpauze elk 9.45 uur
halfuur een cliënt die ik behandel. Vandaag is meneer 

Van Loo als eerste aan de beurt. We starten met 

loopoefeningen in de gang. We oefenen met de rollator, 

want die gebruikt meneer thuis straks ook. Hiermee 

oefenen met lopen, keren en bochtjes draaien heeft dus 

meer zin dan lopen op een loopband. Alle oefeningen 

zijn gericht op thuis goed kunnen functioneren.”

9.53 uur “Ik doe verschillende oefeningen met 

meneer Van Loo. Nu is een oefening in de brug aan de 

beurt. Gisteren hebben we deze kniebuigoefening ook 

gedaan. Per dag kijk ik hoe het gaat en of we iets meer 

kunnen doen.”

10.01 uur “Tot slot fi etst meneer Van Loo nog zodat 10.01 uur “Tot slot fi etst meneer Van Loo nog zodat 10.01 uur
zijn benen lekker soepel blijven en hij gelijk kracht 

traint. Op het digitale scherm kunnen mensen kiezen 

welke ‘route’ ze willen fi etsen, bijvoorbeeld door het 

bos. Het scherm laat je door prachtige landschappen 

fi etsen, wat stimuleert om het vaker en langer te doen. 

Tijdens het fi etsen kijk ik of beide benen met evenveel 

kracht gebruikt worden. Ik stimuleer cliënten om ook 

het been dat moeite heeft goed krachtig te gebruiken 

tijdens het fi etsen.” 

10.27 uur “Met mevrouw Bongers doe ik niet veel 10.27 uur “Met mevrouw Bongers doe ik niet veel 10.27 uur
oefeningen. Zij heeft veel last van haar armen en 

schouders en krijgt van mij een stoelmassage. 

Ik masseer de plekken die gevoelig zijn en probeer met 

bewegingen meer ruimte te maken in het gewricht, 

zodat de smeerolie die daar van nature zit zijn werk 

beter kan doen.”

10.33 uur “Om de pijn in haar armen en schouders te 

vermijden, trekt mevrouw Bongers haar schouders op. 

Ik maak de spieren losser en zo bekijken we of mevrouw 

Bongers wat kan ontspannen. Met ontspannen spieren 

kunnen de armen ook zo goed mogelijk gebruikt 

worden.  Na afl oop van de massage smeer ik nog een 

verkoelende gel op die ook een ontspannende werking 

heeft.”

09:06

09.45

09:53

10:01

10:27

10:33

Ellen van Elk   •   Fysiotherapeut 

Als fysiotherapeut bij  het Baken in Bennekom werkt Ellen van Elk met 
mensen die revalideren na bijvoorbeeld een CVA of een heup- of 

knieoperatie. Mensen die revalideren bij Opella, krijgen daar intensieve 
begeleiding bij van een team behandelaars. De fysiotherapeut is er daar één 

van. Het doel van de behandeling is dat mensen naar huis kunnen en daar 
weer goed kunnen functioneren. Daar zijn ook de oefeningen van de 

fysiotherapeut op gericht. 

12 13

DIT  IS  MIJN DAG
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Jan woont in Bennekom en 
maakt gebruik van hulp bij 
het huishouden van Opella. 
Ook bezoekt hij maandelijks 
het Eetcafé van Ontmoeting, 
een gezamenlijk initiatief van 
Opella, Malkander en 
Vrijzinnigen Bennekom. 
Het Eetcafé start met een 
eenvoudige maaltijd. Daarna 
gaan de bezoekers na een 
korte inleiding met elkaar in 
gesprek over een thema.  

Hoe zou u zichzelf omschrijven?

“Ik ben een actief en gedreven mens. Ik vind dat je de dingen 

die je doet met energie, toewijding en passie moet doen.”die je doet met energie, toewijding en passie moet doen.”

Wat is uw mooiste karaktereigenschap?

“Ik ben een trouw persoon, ook in moeilijke tijden. Ik vind zorg 

voor een ander het meest belangrijk. Mijn vrouw is acht jaar 

geleden overleden en kort daarvoor vertelde ze mij ‘je hebt het 

goed gedaan jochie’. Dat neemt niemand me meer af!”

Wat  is uw moeilijkste karaktereigenschap?

“Lastige vraag… Ik denk dat ik geen makkelijk kind was. Ik was 

enig kind en zag er regelmatig niet uit als ik thuis kwam. Dan 

hadden we buiten fi kkie gestookt. Ik dook dan weg voor mijn 

moeder en rende de deur en portiek uit.”

Wat zouden anderen van u kunnen leren?

“Ik ben geen leermeester voor anderen. Ik deel wel graag met 

anderen hoe ik in het leven sta. Dat spreekt me ook aan bij het 

Eetcafé van Ontmoeting.”

Wat zijn mooie dingen in uw leven?Wat zijn mooie dingen in uw leven?

“Kunst! Al op de mulo kocht ik een jaarabonnement voor het “Kunst! Al op de mulo kocht ik een jaarabonnement voor het 

Stedelijk Museum. Daar werd ik verrast door al het moois dat 

ik zag. Op 55-jarige leeftijd ben ik begonnen met creatieve 

fotografi e. Daarmee werd een beroep gedaan op totaal andere 

talenten dan tijdens mijn werk als handelaar. De afgelopen 

dertig jaar heb ik als fotograaf in binnen- en buitenland mogen 

exposeren. Een  belangrijk thema is de Tweede Wereldoorlog, 

die startte toen ik een jongetje van 8 jaar was. Nog steeds ben 

ik actief als fotograaf. Ik kan daar soms tot diep in de nacht 

mee bezig zijn. Ook geniet ik van de kunst in mijn huis.”

Het liefst verander ik in mijn leven…?

“Op mijn leeftijd heb ik niet meer de wens om iets 

te veranderen.”

JAN VAN LEEUWEN (86)

We schetsen een portret van een Opellaklant 

aan de hand van korte, maar krachtige vragen 

en antwoorden. Als herkenning, inspiratie of 

overdenking voor uzelf.
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PORTRET

In 2016, op vakantie in Spanje, ontdekte Leny Soeterbroek 
dat ze ziek was. Ze had jaren als verpleeghuisarts gewerkt en 
was net drie weken met vervroegd pensioen. “Ik had zó’n zin in 
mijn derde levensfase”,  vertelt ze. “Ik wilde gaan reizen, meer 
tijd aan mijn hobby’s besteden…” De kanker maakte  een eind 
aan die plannen. 

“Het was heel moeilijk om vanuit een 

actief, werkzaam leven ineens patiënt te 

zijn. Dat is echt een leerproces geweest 

en een emotionele achtbaan.” Om de 

kanker te bestrijden kreeg mevrouw 

Soeterbroek chemotherapie. Door de 

bijwerkingen van de chemo werd ze 

ernstig ziek en moest  ze opgenomen 

worden in het ziekenhuis. Daarna koos 

ze voor revalidatie bij de Valkenburcht 

van Opella in Oosterbeek. “Ik wilde niet 

naar een verpleeghuis waar ik als arts 

had gewerkt. Pas bij de Valkenburcht 

drong door hoe ziek ik was. 

Ik vond het heel moeilijk om om hulp te 

vragen, je weet dat de werkdruk hoog is. 

Maar de houding van de medewerkers en 

de ruimte die ik kreeg heeft me heel erg 

geholpen.” 

Een van de bijwerkingen die mevrouw 

Soeterbroek kreeg was dat haar smaak 

en reuk veranderde. Al het eten en 

drinken smaakte en rook buitengewoon 

smerig. De diëtiste van Opella zocht naar 

alternatieven en ook de medewerkers 

zochten creatief met haar naar 

oplossingen. 

“Er was veel begrip, dat was fi jn. Je wilt 

niet zeuren en ik vond het zelf heel 

moeilijk dat het zo lastig ging met eten. 

Het revalidatieproces heb ik als heel 

bijzonder ervaren. De professionaliteit, 

de betrokkenheid, de goede afstemming 

in het team. Als ik ‘s morgens iets 

vertelde, wist de medeweker van de 

avonddienst het ook. Dat gaf mij een 

veilig gevoel.”  

Inmiddels is mevrouw Soeterbroek weer 

thuis. “Ik heb nog een proces te gaan, 

ook mentaal. Gelukkig word ik goed 

begeleid. Ook de aandacht van mijn 

dierbaren was ongelofelijk, niets was te 

veel. Mijn kamer stond altijd vol 

bloemen. Herstellen moet je alleen doen, 

maar de begeleiding en steun hebben 

me wel heel erg goed gedaan.” 

VAN ARTS NAAR PATIËNT
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CLIËNTENRAAD PRAAT MEE

BIJZONDERE 
ONTMOETINGEN TUSSEN
JONG EN OUD
Samen iets doen, samen inhoud geven aan je leven en aan 
andermans leven. Dat kan met mensen die dicht om je heen 
staan, maar ook met mensen die wat verder van je dagelijkse 
contacten af staan.

Scholen zijn steeds op zoek naar manieren om burgerschap 

praktisch vorm te geven. Zo gaan leerlingen bijvoorbeeld op 

maatschappelijke stage. Daarmee slaat de school een brug 

tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee 

geholpen kunnen worden. Dat hoort bij burgerschapsvorming in 

het Nederlandse onderwijs. Omzien naar elkaar kun je leren doen 

door het eens te doen. 

Senior zijn  kan een waardevolle, veelkleurige levensfase zijn. 

Het is een levensfase waarin mensen hun tijd, expertise en 

ervaring in kunnen en vaak ook in willen zetten voor elkaar en 

voor de samenleving. Het basisconcept daarbij is ‘omzien naar 

elkaar’: echt mens word je in relatie tot de ander. 

Beide voorbeelden maken duidelijk dat het gaat om het 

praktiseren: jong en oud leven samen, slaan bruggen in het 

omzien naar elkaar en gebruiken elkaar als oefenplaats.

De oefenplaats van jong en oud: dat is wat ik mocht ervaren in de 

Honskamp te Lunteren. Zo’n 25 jongeren van de Maranathakerk 

in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar brachten een bezoek aan 

de Honskamp als onderdeel van de catechisatie en in 

samenwerking met Stichting de Vluchtheuvel. De gesprekken die 

er ontstonden in kleine groepen met de bewoners waren 

hartverwarmend. 

Er zijn veel oefenplaatsen te creëren, om om te zien naar elkaar. 

De Cliëntenraad wil dat graag stimuleren. 

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!

Vindt u zichzelf 

zuinig, 

spaarzaam 

of vrijgevig?

Charlotte Wennekes: 

“Ik zie mezelf wel 

als vrijgevig. Ik ben 

niet iemand die heel 

erg spaart, maar die 

probeert te leven 

van het moment. 

We hebben nu 

bijvoorbeeld een 

week vakantie met 

de kinderen. Dan kijk 

ik of ik leuke dingen 

met hen kan doen. 

Dat kunnen kleinere 

of grotere dingen 

zijn, van alles. En ik 

vind het prima als 

dat geld kost.”
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U wilt graag uw eigen leven leiden, samen met de mensen om u heen. Onze medewerkers ondersteunen u 
daarbij met vakkennis en vanuit het hart. Het  is belangrijk dat de mensen om u heen u goed kennen en weten 

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

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

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

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

Vindt u zichzelf zuinig, spaarzaam of vrijgevig?    twitter.com/Opella     

   youtube.com/OpellainBeeld

   facebook.com/ZorgdienstverlenerOpella      

DE WERELD AAN UW VOETEN 
MET SOCIAL MEDIA
Een handige manier om contact met mensen te onderhouden zijn social media. 

Vanaf uw eigen bank ‘reist’ u razendsnel over de hele wereld. Twee inwoners van 

de Gelderse Vallei delen met u waar zij social media voor gebruiken.
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Een klant over Opella Thuiszorg 

Renkum / Heelsum / Heveadorp / 

Doorwerth Gemiddeld cijfer: 9.0

“Mijn moeder is de afgelopen jaren zeer 

goed thuis op maat verzorgd. 

Wat goed beviel waren de korte lijntjes, 

goed oog voor veranderingen, en het 

aanvoelen van waar mijn moeder behoefte 

aan had. De momenten van zorg waren 

voor haar een feestje. Heel veel dank 

daarvoor.”

Agaath Vermeule (65) gebruikt 

Facebook en Whatsapp. “Vooral 

om contact te onderhouden met 

vrienden en familie. Ook volg ik 

graag nieuwsberichten van 

bijvoorbeeld politie en 112. Ik raad social media 

aan voor het onderhouden van contacten met 

mensen die je al kent. Hele persoonlijke dingen 

meld ik niet op social media. Ook wil ik er niet 

té veel tijd aan besteden. Maar het is ideaal om 

ideeën op te doen en nieuws bij te houden.”

Hetty de Graaf (90) : 

“Als zeventigjarige gebruikte ik voor 

het eerst een computer; sinds twee 

jaar heb ik een tablet. Nu gebruik ik 

vooral e-mail, Whatsapp en Facebook. 

Overigens doe ik ook aankopen op internet, 

bijvoorbeeld nieuwe kleding of een bestelling 

bij bol.com. Heel handig! Ik app bijvoorbeeld 

met mijn kinderen en kleinkinderen. 

Sommigen wonen verder weg. Vandaag kreeg 

ik nog nieuwe foto’s binnen van mijn jongste 

achterkleinkind. Het is een makkelijke manier 

om contact te houden met mensen. Voor 

iedereen – ook als je ouder bent – is het 

mogelijk om het te leren gebruiken. Ik ben er 

heel blij mee.” 



VOORJAAR 2018

Vindt u zichzelf 

zuinig, 

spaarzaam 

of vrijgevig?

Meneer Beukhof: 

“Ik zit tussen 

spaarzaam en 

vrijgevig in. Ik heb 

me mijn leven 

lang ingezet voor 

de samenleving 

en ik vind dat we 

dienstbaar moeten 

zijn aan de naaste, 

in tijd en geld. Wij 

genieten dus van 

wat we hebben, 

maar we delen 

het ook met onze 

kinderen en met de 

gemeenschap. Als 

het geld er is, moet 

je het ook in dienst 

stellen van anderen. 

Zeker op mijn 

leeftijd.”

MIJN HOBBY

Maak kans op een irischeque van 25 euro door 

uw oplossing van deze woordzoeker naar ons 

op te sturen voor 31 mei 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!

WOORDZOEKER

ACCOUNT
APPS
BLOG
BUG
CHAT
CLOUD
COMMUNITY
DOWNLOAD
EMOTICON
FACEBOOK
FAQ

HOME
INSTAGRAM
IOT
LAPTOP
LIKE
LINK
MAILEN
MESSENGER
MSN
ONLINE
OPENEN

OPLADEN
PAGINA
PIN
PINIT
PINTEREST
PODCAST
POWERBANK
PROFIELNAAM
SIMKAART
SITE
SKYPE

SMARTPHONE
SNAPCHAT
START
STARTPAGINA
STATUS
SWIPEN
TABLETS
TAG
TOUCHSCREEN
TWEET
TWEETEN

VLOGGEN
VOLGEN
VOLGER
VRBRIL
WACHTWOORD
WEBSITE
YOUTUBE
ZOEKMACHINE
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Hoe werkt het?

“Bij mooi weer maken we elke zondag een rit in de omgeving van 

Bennekom, door het bos of in galop over de heide. De koets is zo 

omgebouwd dat Paula in haar rolstoel achterop de koets zit. 

Naast deze fi jne ritjes rijden we wedstrijden door heel Nederland. 

Ik ben de menner en vroeger was Paula de groom. Nu doet haar 

nichtje dit en Paula moedigt ons enthousiast aan. Van april tot en 

met september rijden we één wedstrijd per maand waarin we 

dressuur, vaardigheid en marathon met hindernissen rijden. 

Voor de toekomst hebben we plannen voor een vakantie naar 

Texel en dan nemen we de paarden mee. We willen dan mooie 

herinneringen terughalen en over het strand rijden.”

Wat betekent uw hobby voor u?

“Samen wedstrijden rijden op de koets was onze grote passie. 

Toen Paula drie jaar geleden een hersenbloeding kreeg, leek dit 

het einde van onze hobby. Ik zegde alle wedstrijden af en 

steunde Paula waar ik kon. Na een jaar werd ik gestimuleerd 

door anderen om onze hobby weer op te pakken. 

De bouwploeg van Concours Hippique Bennekom verraste ons 

door een speciaal omgebouwde koets aan ons te geven. Wij zijn 

hier erg dankbaar voor, want nu kunnen we weer samen koets 

rijden. We hebben dan veel plezier, net als vroeger. Het koets 

rijden is positief voor Paula’s ontwikkeling na de 

hersenbloeding.”
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EENS EVEN PUZZELEN

Al hun hele leven koesteren Jaap van der Windt (63) 

en Paula Bakker (63) een passie voor paarden. 

Ruim twintig jaar geleden reden ze tijdens hun vakantie 

op Texel hun eerste wedstrijd met de koets. “We hebben toen 

ontzettend gelachen en genoten en dat doen we nog steeds!”



betrouwbaar ● vakmanschap ● kwaliteit ● eerlijke prijs ● service

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

VOLG ONS OP 
FACEBOOK

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

We wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis. Om bij het ouder worden prettig 
te blijven wonen, mobiel te zijn, mee te doen en u daarbij goed te voelen, kan er 
behoefte zijn aan extra dienstverlening en ondersteuning.

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

Pedicure & Manicure Praktijk 
Marian 
06 - 81 71 56 33

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

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

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


