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HANDIG VOOR U:  DE GLUCOSEMETER

IS  ER NOG ZORG VOOR MIJ?

EIGEN LEVEN LEIDEN 

DIT  IS  MIJN DAG
VERZORGENDE IN DE THUISZORG 
RINA HOLLANDER

BESTE LEZER 

Maakt u zich wel eens zorgen over de zorg? 
Is er wel zorg als u die nodig heeft? En is er wel 
tijd voor echte aandacht voor u als mens?  

Nederland vergrijst en er zijn te weinig 
zorgprofessionals op de arbeidsmarkt. Daar 
merkt u misschien nu al iets van. U krijgt 
bijvoorbeeld zorg op een ander tijdstip dan u 
graag zou willen. Of onze verpleegkundige 
vraagt u wat u zelf kunt doen, wat de mensen 
om u heen voor u kunnen betekenen of stelt 
voor om technologie te gebruiken. 

In dit magazine staat de toekomst van de zorg 
centraal en de manier waarop Opella daarop 
inspringt. We beantwoorden bijvoorbeeld veel 
gestelde vragen van u als klant op pagina 5-6 en 
laten zien hoe we vandaag de dag intensieve 
zorg bieden thuis en in het verpleeghuis 
(pagina 8-9). Ook geven we u handreikingen wat 
u zelf kunt doen met bijvoorbeeld technologie 
(pagina 7) of muziek (pagina 14). 

Opella bereidt zich al lange tijd voor op de 
toekomst van de zorg. Zodat de mensen die 
echt zorg en ondersteuning nodig hebben dat 
nu en in de toekomst kunnen krijgen. De 
mensen die in de zorg werken kunnen dat niet 
alleen. We hebben elkaar daar hard bij nodig. 
Echte aandacht voor een ander is gelukkig niet 
iets dat alleen door professionals kan worden 
gegeven. Daar hebben we allemaal een aandeel 
in. Of we nu jong of oud zijn, ziek of gezond, 
drukbezet zijn of zeeën van tijd hebben. Wie 
kunt u vandaag zijn voor de mensen om u heen? 

Kars Hazelaar, bestuurder

TIPS  VAN DE PROFESSIONAL: 
MUZIEKTHERAPEUT 
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Samen
Zorgen
DEEL UW ERVARINGEN 
MET ZORG UIT DE 
VORIGE EEUW

Wist u dat het verhaal van 

Opella al meer dan 130 jaar oud 

is? Onze geschiedenis begint in 

1889 met het oude man-nen- 

en vrouwenhuis in 

Wageningen. Samen zorgen is de rode draad in de geschiedenis van Opella. Door de 

tijd heen heeft het steeds een andere invulling gekregen. Samen zorgen is er alles aan 

doen dat de ander zich gezien, gehoord en ondersteund voelt om het eigen leven te 

kunnen leiden.

“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.”

We nodigen u uit om uw ervaringen te delen 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? 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 verhalen en deel uw beeldmateriaal. 
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Druk en verzending

ZieZo! Grafi sche oplossingen

COLOFON

Denkt u dat u later de zorg 

kunt krijgen die u nodig heeft?

Nederland vergrijst. De komende 

decennia zal het aandeel ouderen in 

ons land veel groter worden. Dat 

betekent meer vraag naar zorg, terwijl 

het aantal zorgprofessionals op de 

arbeidsmarkt beperkt is. Gaat dat 

lukken, of lopen we tegen de grenzen 

van de zorg aan? Opella Magazine ging 

de straat op en vroeg mensen hoe zij 

aankijken tegen zorg in de toekomst. 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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Samen
Zorgen
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De Nederlandse zorg voor ouderen en mensen met een 
chronische ziekte moet anders. Want met steeds meer 

ouderen en minder zorgprofessionals op de arbeids-
markt wordt het steeds lastiger om iedereen de zorg en 

ondersteuning te bieden die nodig is. Een uitdaging, 
waar Opella zich al een tijd lang op voorbereidt. Om nu 

en in de toekomst zorg en ondersteuning te blijven 
bieden aan wie dat nodig heeft. 

Anders zorgen vraagt ook iets van u als klant. Daarom 

gaat dit artikel ook over wat wij van u nodig hebben om 

nu en in de toekomst goede zorg en ondersteuning te 

kunnen blijven bieden. Veel mensen vragen zich af of zij 

wel zorg kunnen krijgen als het echt nodig is. Opella 

maakt zich er sterk voor dat er zorg is voor mensen die 

dat nodig hebben. Dat vraagt van ons allemaal inzet, 

betrokkenheid en fl exibiliteit: van Opella, andere 

betrokken professionals, de overheid én van u als klant.
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Opella en de toekomst van de zorg 

Opella bereidt zich al een tijd lang voor op de 

vergrijzing, de andere wensen van mensen die zorg 

en ondersteuning nodig hebben en op minder 

zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt. We doen dat 

bijvoorbeeld met:

•  Seniorenappartementen: sinds 2007 kent Opella 

al een woonvorm tussen uw eigen huis en het 

verpleeghuis in: beschut wonen met zorg en 

ondersteuning dichtbij. Seniorenappartementen 

in Bennekom, Ederveen, Harskamp, Lunteren en 

Wageningen waar u gebruik kunt maken van een 

Volledig Pakket Thuis: zorg en gemaksdiensten 

op maat in uw appartement. De woningen bieden 

de zorg en diensten van Opella in de directe buurt 

en zijn rolstoeltoegankelijk. 

•  Ondersteunende technologie: onze medewerkers 

kijken met u hoe u zo zelfstandig mogelijk kan 

blijven met technologie. Bijvoorbeeld een 

gps-tracker, waarmee u met lichte 

geheugenproblemen gewoon op stap kunt en 

iemand uit uw netwerk een melding krijgt als u 

buiten uw vertrouwde gebied komt. 

Of met de Medido: de medicijndispenser die u 

een melding geeft als u uw medicijnen moet 

innemen. De thuiszorg hoeft daarvoor dan niet 

meer langs te komen.  

•  Opella werkt samen met andere organisaties, 

maar ook bijvoorbeeld met gemeenten, 

zorgverzekeraars en zorgkantoren. We willen 

werken met één plan en één aanspreekpunt voor 

u als klant. In de gemeente Ede mogen we – en 

dat is bijzonder in Nederland – ervaring opdoen 

met het inzetten van zorg en ondersteuning uit 

verschillende fi nanciële potjes van bijvoorbeeld 

de gemeente en zorgverzekeraar. We noemen 

dat domeinoverstijgende zorg. Op die manier kan 

onze wijkverpleegkundige of casemanager die u 

persoonlijk kent snel voor u de nodige zorg 

regelen als het nodig is.  

•  Opella leidt zelf steeds meer zorgprofessionals 

op. Vanaf mbo-niveau 2 tot en met hbo-niveau. 

Daar horen ook zij-instromers bij: mensen met 

een diploma in een andere sector, die graag in de 

ouderenzorg willen werken. 

Lees verder op volgende pagina

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Een commissie onder leiding van Wouter Bos deed eerder dit jaar aanbevelingen aan de Nederlandse 

overheid om de zorg voor thuiswonende ouderen  in de toekomst op peil te houden. De belangrijkste 

adviezen van de commissie zijn: 

1.  Zorg voor een goede woonomgeving. De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om 

zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afh ankelijk te worden van zorg. Nieuwe 

woonvormen, tussen het eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. 

2.  Het tweede advies is: ga digitaal! Dit advies is niet alleen gericht aan aanbieders van professionele 

zorg en ondersteuning, voor wie ‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf 

zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven 

makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen regie, een 

hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners.

3.  Het derde is: werk samen! We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten 

woekeren met schaarse middelen en mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen 

inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en 

concurrentie van zorgorganisaties.

Bron: www.rijksoverheid.nl
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Denkt u dat u 

later de zorg 

kunt krijgen die 

u nodig heeft?

Marvin Ditewig:

 “Ik hoop van wel! 

Twee jaar geleden is 

mijn oma overleden, 

ze woonde in een 

zorginstelling. Daar 

zag ik dat de mensen 

in de zorg heel erg hun 

best doen, maar dat 

ze niet alle aandacht 

kunnen geven die ze 

zouden willen. Als ik 

straks oud ben, hoop 

ik dat het beter is.”
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“Een draagbare glucosemeter heeft een aantal voordelen, 

vertelt Stefanie Hesseling, adviseur innovatie bij Opella. “U 

hoeft niet steeds zelf de glucose te meten of een aantal keer 

per dag te wachten op de thuiszorg om dit te doen. Het meten 

is pijnloos en de sensor is waterdicht. U kunt er dus gewoon 

mee douchen of zwemmen. Verder kunt u heel goed het 

verloop van de glucosewaarden zien. Met een scan van een 

seconde weet u de actuele glucosewaarde en ziet u de laatste 

acht uur aan glucosegegevens. U kunt zien of de glucose stijgt, 

daalt of langzaam verandert. 

De reader kan de glucosegegevens van maximaal 90 dagen 

bewaren. Dat is waardevolle informatie voor uzelf en uw 

behandelaar. Als u daarnaast een dagboekje bijhoudt, kunt u 

bijvoorbeeld zien welke invloed eten, stress of beweging heeft 

op uw glucosewaarden.”

Sinds begin dit jaar wordt de draagbare glucosemeter vergoed 

uit het basispakket van de zorgverzekering voor mensen die 

vier keer per dag of vaker insuline moeten spuiten vanwege 

diabetes type 1 of 2 voor mensen die zelfstandig wonen. Uw 

huisarts of specialist kan dit voorschrijven. Wanneer u niet in 

aanmerking komt voor vergoeding vanuit het basispakket, 

bijvoorbeeld omdat u een minder intensief schema hebt, 

kunt u de Freestyle Libre ook zelf aanschaff en.

DRAAGBARE GLUCOSEMETER 
BIJ DIABETES

Stefanie Hesseling, adviseur innovatie bij Opella

Veel diabetespatiënten kennen het vervelende 
vingerprikken waarmee de bloedsuiker moet 
worden gemeten. Een mooi alternatief is de fl ash 
glucose monitoring, zoals de Freestyle Libre. Een 
kleine sensor meet dag en nacht automatisch de 
glucose. U kunt de sensor uitlezen met een reader 
(meter) of via een app op de telefoon. 

���.��������������.��/��������.����

Kosten sensor: € 59,90 per twee weken

Kosten reader: € 59,90 eenmalig 

of uitlezen via de app (gratis)

Vergoeding via zorgverzekering voor mensen 

die vier  keer per dag of vaker insuline moeten 

spuiten. 

Bovenstaande informatie is gebaseerd op 

informatie van de leverancier, februari 2020. 

Prijswijzigingen voorbehouden. Opella is niet 

verantwoordelijk voor het product, maar kan u 

wel adviseren over technologie in uw situatie. 

De toekomst begint nu 

De toekomst waarin de zorg echt anders moet, kan nog ver weg 

lijken. Toch is de kans groot dat u er bij Opella nu al iets van 

merkt. De toekomst begint namelijk vandaag en ook nu al 

merken wij de gevolgen van de vergrijzing en het tekort aan 

zorgprofessionals in Nederland. 

Dit zijn de vragen die wij bijvoorbeeld van u krijgen én de uitleg 

waarom we sommige keuzes maken. 
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Waarom moet ik voor de medewerker van 
Opella spullen aanschaff en of 
veranderingen doen in huis?

Huishoudelijk werk en werken in de zorg is lichamelijk zwaar. 
Opella is zuinig op haar medewerkers, zodat zij fi t en gezond 
blijven en daarmee ook jarenlang hun werk kunnen blijven 
doen. Dat betekent dat u soms materialen moet aanschaff en, 
zoals een telescoopsteel om de ramen te zemen in plaats van 
een (gevaarlijk) trapje. Of we vragen u om uw slaapkamer 
anders in te richten, zodat wij u goed op bed kunnen helpen. 
Vaak zijn onze vragen dus nodig om gezond te kunnen werken 
én u veilig te kunnen helpen. 

HANDIG VOOR U
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Ik woon bij Opella. Wie gaat er met mij mee naar een medisch specialist of operatie? 
Het is voor u het meest prettig als iemand uit uw eigen netwerk met u mee gaat naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Heeft u geen netwerk, dan zoeken we met u altijd naar een passende oplossing. 

Er wordt van mij als mantelzorger zoveel 

gevraagd. Hoe houd ik het vol? 

Uw eerste aanspreekpunt bij Opella is er ook voor u als 

mantelzorger en kan met u kijken wat u nodig heeft om de 

zorg en ondersteuning vol te houden. Praat erover met 

bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, casemanager dementie 

of eerstverantwoordelijk verzorgende. Zij kennen de 

mogelijkheden waar u als mantelzorger gebruik van kunt 

maken. We willen met elkaar op een prettige manier langdurig 

voor uw naaste zorgen. 
Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over zorg en ondersteuning 

nu of in de toekomst? Praat erover met de mensen om u heen en 

met de zorgprofessionals van Opella. 

Hoe kan ik mijzelf goed voorbereiden op 

intensieve zorg die ik misschien in de 

toekomst nodig heb? 

Het ouderenplatform Beter Oud geeft de volgende tips om u 

goed voor te bereiden op de toekomst:

• Sociaal actief blijven

• Fysiek actief blijven

• Mentaal actief blijven

• Zorgen dat je mee blijft tellen (ertoe doen voor een ander)

•  Voorbereiden op (mogelijke) beperkingen (bijvoorbeeld: 

waar wil ik oud worden, zijn er fi nanciële consequenties, 

welke zorg en ondersteuning is er mogelijk van mensen en 

organisaties om mij heen)

• In gesprek gaan over wensen en behoeften

• Verdiepen in de mogelijkheden van moderne technologie

doen. Dat betekent dat u soms materialen moet aanschaff en, 
zoals een telescoopsteel om de ramen te zemen in plaats van 
een (gevaarlijk) trapje. Of we vragen u om uw slaapkamer 
anders in te richten, zodat wij u goed op bed kunnen helpen. 
Vaak zijn onze vragen dus nodig om gezond te kunnen werken 
én u veilig te kunnen helpen. 

Er wordt van mij als mantelzorger zoveel 

Ik wil graag ’s morgens om 7.00 uur geholpen worden door de thuiszorg. Waarom kan dat niet? 
De planners van onze thuiszorg wikken en wegen elke dag wie er wanneer geholpen moet worden. Daarbij proberen zij te luisteren naar uw wensen, maar op sommige tijden zijn er meerdere mensen die hulp willen. We kijken dan naar wie er op tijd klaar moet zijn, bijvoorbeeld voor een ziekenhuisbezoek of om naar dagbesteding te gaan. Ook houden we rekening met een logische rit voor de zorgmedewerker, zodat er zo min mogelijk tijd verloren gaat aan heen en weer rijden. We maken met u afspraken over de tijd waarop we bij u komen. Daarbij vragen we ook uw begrip als we niet op tijd zijn. Soms is er een noodsituatie, waarbij we eerst iemand anders moeten helpen. 

De wijkverpleegkundige kan mij geen 

indicatie geven voor alle zorg die ik thuis 

wil. Waarom niet?

Als we de mensen die het echt nodig hebben zorg en 

ondersteuning willen bieden, dan moet iedereen zelf blijven 

doen wat hij zelf kan doen of met de mensen om zich heen. De 

wijkverpleegkundige komt alleen voor de zorg en 

ondersteuning waar echt een professional voor nodig is. Hoe 

meer u zelf blijft doen, hoe beter: het houdt u vitaal en het 

geeft voldoening om niet afh ankelijk te zijn van anderen. 



VOORJAAR 2020

Intensieve zorg thuis: Cor Deelen

Cor Deelen (79) heeft sinds een aantal jaar dementie. 

Hij wil graag in zijn seniorenappartement blijven 

wonen. “In mijn eigen huis ben ik vrij om te doen en 

laten wat ik zelf wil. Een verpleeghuis is niets voor 

mij.” Zelfstandig wonen is voor Cor mogelijk dankzij 

ondersteuning van zijn kinderen, een casemanager 

dementie, wijkverpleegkundige zorg, hulp bij het 

huishouden en vier dagen per week dagbesteding op 

een zorgboerderij.

Henk Deelen, de zoon van Cor, speelt een belangrijke 

rol. “Ik wil er alles aan doen om het voor mijn vader 

mogelijk te maken hier te blijven wonen. Ik heb me 

maandenlang verdiept in de achtergrond van mijn 

ouders om goed helder te krijgen welke dingen er 

voor mijn vader echt toe doen. Zo is het voor hem 

bijvoorbeeld belangrijk om met de huishoudelijke 

hulp een kop koffi  e te drinken. Dat heeft hij z’n hele 

leven zo gedaan. Hij wil dat graag voortzetten. Elke 

zaterdag haal ik met hem de boodschappen en hij 

bepaalt wat er in huis komt. Verder hebben we 

bijvoorbeeld een gps-systeem aangeschaft. Mijn 

vader gaat daarmee op stap en ik krijg een melding 

als hij buiten bekend gebied komt.”

“Het is heel belangrijk dat je thuis een vaste ploeg 

mensen hebt”, vindt Henk. “Ik houd iedereen ook 

Bewust omgaan met zorg en ondersteuning betekent dat we bij Opella 

met u doornemen hoe u de dingen kunt blijven doen die uw leven de 

moeite waard maken. De (wijk)verpleegkundige of de casemanager 

dementie stelt u daarbij deze vragen:

•  Wat kunt u zelf doen of weer leren? De meeste mensen vinden veel 

voldoening door zelf actief te blijven en niet afh ankelijk te zijn van 

anderen. We houden daarmee de professionals beschikbaar voor 

zorg die door deskundigen moet worden gegeven. 

•  Wat kunnen de mensen om u heen voor u betekenen? Komt uw zoon 

bijvoorbeeld elke week uw was strijken of helpt hij u bij het douchen? 

Blijft u dat dan vooral samen doen. Of u nu zelfstandig woont of bij 

Opella. Heeft u geen netwerk? Dan denken we met u na hoe u 

contacten kunt opbouwen. 

•  Welke uitdagingen kunt u oplossen met technologie? Bijvoorbeeld 

met een medicijndispenser, die u een signaal geeft dat u uw 

medicijnen moet innemen. Of een glucosemeter die automatisch uw 

bloedsuiker op peil houdt. Het is prettig als u daarin onafh ankelijk 

bent van anderen.

•  Welke mogelijkheden zijn er in uw buurt? In veel wijken worden 

activiteiten georganiseerd, van een hobbyclub tot een maaltijd of 

van meer bewegen voor ouderen tot interessante lezingen. Kiest u 

vooral wat bij u past. 

Hoe het leven eruit ziet als er intensieve zorg nodig is, is voor ieder 

mens anders. Henk Deelen en Ton in ’t Veen vertellen over hun 

ervaringen met intensieve zorg thuis en in het verpleeghuis. 

“IS ER STRAKS NOG 
ZORG VOOR MIJ?”
Maakt u zich wel eens zorgen over de zorg? 
Nederland heeft te maken met vergrijzing, 
we leven langer en er is een tekort aan medewerkers 
in de zorg. “Als ik nu of later intensieve zorg nodig heb,
 is die er dan voor mij”, vraagt u zich misschien af. 
We moeten met elkaar bewuster omgaan met zorg 
en waar het kan kiezen voor andere oplossingen. 

goed op de hoogte van mijn vader. Want dan 

kunnen we aansluiten bij zijn wensen en dat maakt 

hem gelukkig. Je moet elkaar (leren) kennen en 

aangeven wat je wilt en belangrijk vindt. Ik wil dat 

iedereen die hier over de vloer komt, mijn vader ziet 

als mens en hem kent. Ik deel veel informatie over 

hem. Dan kun je met elkaar creatief zoeken naar de 

beste oplossingen. Daarvoor heb ik me ook verdiept 

in de ziekte van mijn vader en hoe ik daar het beste 

mee kan omgaan. Bij de professionals toets ik 

regelmatig of zij ook vinden dat het goed gaat met 

mijn vader, dat de situatie nog steeds veilig is. Je 

moet blijven praten met elkaar. Dat is de basis. 

Zonder professionele hulp zou ik de zorg voor mijn 

vader niet rond krijgen. De Opellamedewerkers 

houden ook mij in de gaten, vragen regelmatig of 

de zorg op deze manier voor mij haalbaar is.” Op 

ons Youtubekanaal Opella in Beeld vindt u een video 

waarin Cor Deelen laat zien hoe hij zijn leven leidt. 

Intensieve zorg in het verpleeghuis: 

Hester Cramer

Ook Hester Cramer (53) wilde graag met dementie 

thuis blijven wonen. Haar partner Ton in ’t Veen 

vertelt: “Ik beloofde Hester na de diagnose dat ze 

tot aan haar dood thuis zou blijven. Toen dat niet 

lukte, voelde ik me falen. 

Ik voelde me schuldig: deed ik wel echt het beste 

voor haar met de keus voor een verpleeghuis? Nu 

we ruim een half jaar verder zijn kan ik daarop 

volmondig ‘ja’ zeggen. Hester is in  Walraven weer 

zichzelf geworden: de lieve, zachtaardige vrouw die 

ze is.” 

Het karakter van Hester veranderde thuis na 

verloop van tijd als gevolg van de dementie. “Na de 

diagnose hebben we eerst een jaar lang een aantal 

mooie reizen gemaakt. Ik heb een sabbatical 

genomen, zodat we echt de tijd hadden voor 

elkaar. Daar hebben we allebei van genoten. 

Maar ze ging snel achteruit. Toen ik weer ging 

werken, kon Hester niet alleen thuis blijven. We 

vonden een zorgboerderij die goed bij haar paste, 

want Hester wilde vooral ‘geen spelletjes doen met 

oudere mensen’. Op andere dagen kwamen 

vriendinnen een paar uur per dag bij haar. Ik zag 

haar snel achteruit gaan. In huis raakte ze 

bijvoorbeeld de weg kwijt. Het meest moeilijk was 

de verandering in haar karakter door ‘meneer 

Alzheimer’. Ze werd heel opstandig, we maakten 

elke dag ruzie.” 

Ton wil anderen vooral adviseren om je tijdig te 

oriënteren op de volgende stap in het proces van 

dementie. Zelf zoekt hij daarvoor contact met

mensen die ‘in hetzelfde schuitje zitten en net een 

paar stappen verder zijn’. “Achteraf heb ik de keus 

voor een verpleeghuis te lang uitgesteld. Ik moest 

zelf emotioneel accepteren dat ik deze stap uit 

liefde moest doen. Toen ben ik me gaan oriënteren 

en was er wonder boven wonder snel een plek voor 

Hester. Meestal heb je te maken met wachtlijsten.” 

De intensieve jaren hebben hun tol geëist. Ton 

zoekt in zijn eigen leven naar een nieuwe balans en 

komt regelmatig bij Hester of gaat met haar op 

pad. “En er zijn vrienden en bekenden die haar 

opzoeken en mooie dingen met haar doen. Zoals 

paardrijden, naar de zorgboerderij of zingen bij het 

kinderdagverblijf, want Hester werkte jarenlang 

met veel passie met kinderen met een beperking. 

Met haar gezondheid gaat het steeds slechter, 

maar gek genoeg gaat het met haar steeds beter. 

Ze is gelukkig.” 
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Denkt u dat u 

later de zorg 

kunt krijgen die 

u nodig heeft?

Gerrita Silfh out: 

“Als verpleegkundige 

in opleiding zie ik nu 

al een groot tekort 

aan personeel in 

de zorg. Er wordt 

gekeken of je ook 

robots kunt inzetten, 

maar ik vraag me af 

of dat een oplossing 

is. Persoonlijke 

aandacht blijft echt 

nodig. Ik weet niet of 

die er nog voldoende 

is als ik straks 80 

ben.”

kunt krijgen die 

u nodig heeft?

want Hester wilde vooral ‘geen spelletjes doen met 

Gerrita Silfh out: 

“Als verpleegkundige 

in opleiding zie ik nu 
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Denkt u dat u 

later de zorg 

kunt krijgen die 

u nodig heeft?

Mengel 

Broere-Kolvers:

“In het verleden 

deden we soms 

schamper over de 

bejaardenhuizen, 

en nu missen we ze. 

Ik zie wel op tegen 

de eenzaamheid 

die je misschien te 

wachten staat als je 

ouder wordt. Maar 

volgens mij zitten we 

in een overgang naar 

nieuwe vormen van 

wonen en zorg.”
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“Onze mannen waren collega’s en overdag aan het 

werk, wij waren thuis met de kinderen. Wij zochten 

elkaar vaak op, deden veel samen. Het klikte 

gewoon.”

De Wandscheerstraat roept mooie herinneringen op, 

ook bij Riet. Zij kreeg toen ze 64 was een 

hersenbloeding en heeft sindsdien zorg nodig. Eerst 

deed haar man dat en na zijn overlijden in 2009 

kwam Riet bij Opella wonen. “We kwamen daarvoor 

ook al bij elkaar langs, maar vanaf dat moment zijn 

wij met regelmaat maandelijks de koffi  eochtend 

gaan houden,” zegt Grietje. “En tot grote vreugde 

van Riet hebben we daar altijd gebak bij, speciaal 

voor Riet een suikervrije.”

Riet geniet tijdens het koffi  edrinken zichtbaar van de 

gezelligheid en als het gesprek op de kleinkinderen 

komt, vertelt ze over haar kleinzoon. Praten gaat 

lastig, maar de anderen begrijpen haar heel goed. 

Dieneke: “Je kent elkaar al zo lang, daardoor weet je 

veel van elkaar en heb je aan weinig woorden 

genoeg.” Grietje laat weten: “Dat we elkaar zo met 

regelmaat kunnen zien, is voor ons ook heel gezellig. 

Het mes snijdt aan meerdere kanten. Vroeger stond 

Riet altijd voor anderen klaar. Het is fi jn dat wij dit nu 

met haar kunnen doen.”   

Gezellig op pad

Mevrouw Bos (82) woont sinds drie jaar in een 

appartement in de Veenderij in Ederveen. Zij krijgt 

thuiszorg van Opella en gaat drie dagen per week 

naar de dagbestedingsgroep in de Veenderij. “Maar 

verder doe ik alles nog zelf,” vertelt ze. “Ik blijf actief, 

ik loop bijvoorbeeld naar de Plus voor een 

boodschap. De hele dag stilzitten is niets voor mij. 

Dan zijn de dagen zo lang. Liever blijf ik in beweging. 

Vaak kom ik onderweg mensen tegen waar ik een 

praatje mee maak.” Mevrouw Bos zoekt de 

gezelligheid heel bewust op. Soms komt ze in de 

supermarkt een buurvrouw tegen en kan ze 

spontaan voorstellen om samen op pad te gaan. “Ik 

rij nog auto en ga graag naar de Intratuin in 

Barneveld. Daar kun je lekker binnen en 

buiten rondwandelen en een bakje koffi  e 

drinken. De rollator kan thuis blijven, achter een 

winkelwagentje lopen gaat prima. Voor de grap 

zeg ik dan tegen de buurvrouw ‘ga jij er maar in 

zitten, ik duw je wel’.” Nog nalachend voegt ze daar 

aan toe: “Ja je moet er zelf iets van maken, een ander 

doet het niet.”   

Betrokken blijven bij de kerk

Jan van den Brink (73) is geboren en getogen in 

Harskamp en al zijn hele leven lid van de plaatselijke 

kerk. Nu hij zelf niet meer kan fi etsen en autorijden, 

kan hij dankzij familie toch betrokken blijven bij de 

kerk. “Elke zondagochtend komt mijn neef mij 

ophalen om me mee te nemen naar de kerk. Dat 

betekent veel voor mij. Doordeweeks kom ik daar 

graag bij de seniorenbijeenkomsten. Ook dan is er 

een neef die mij brengt en een broer die mij ophaalt. 

Ik ben dan ook blij dat ik in Harskamp kan blijven 

wonen, nu ik zorg nodig heb. Voor mij is het heel 

belangrijk om betrokken te blijven bij de kerk.” 

Meneer Van den Brink huurt een appartement op de 

eerste verdieping van gebouw Metje, waar hij zorg 

aan huis krijgt van Opella en graag meedoet aan 

activiteiten. 
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Koffi eochtend met vriendinnen

Meer dan tien jaar drinkt Riet Snels (85) elke maand 

koffi  e met drie vriendinnen Dieneke, Betty en 

Grietje. Riet woont in verpleeghuis Machtella in 

Bennekom. Haar vriendinnen halen haar op voor 

koffi  e bij een van hen thuis. Ze kennen elkaar al 

bijna 50 jaar, van de tijd dat ze samen in de 

Wandscheerstraat in Ede woonden. Dieneke vertelt: 

“In ‘71 zijn we in de Wandscheerstraat gaan wonen, 

allemaal gezinnen met jonge kinderen. Riet woonde 

naast mij en aan de andere kant van mij woonde 

Grietje en Betty daar weer naast.” Betty vult aan: 

EIGEN LEVEN LEIDEN
Bij Opella vinden we het belangrijk dat mensen hun eigen 
leven kunnen leiden. In een omgeving waar zij zich thuis 
voelen en met een leefstijl die bij hen past. Met betekenis-
volle contacten met vrienden, bekenden, familie, buren en 
andere naasten. Ook de vraag wat iemand nog kan beteke-
nen voor een ander is daarbij van waarde. Drie klanten 
vertellen hoe zij hier invulling aan geven. 
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07.02 uur “Vaak rijden we met de auto naar de verschillende 07.02 uur “Vaak rijden we met de auto naar de verschillende 07.02 uur
adressen, maar vandaag zijn de afstanden zo kort dat ik een 

looproute heb. Als eerste help ik mevrouw Van Kesteren met 

douchen en aankleden. Zij gaat zo naar de kapper. Tijdens de 

verzorging klets ik graag met de mensen en er wordt veel 

gelachen. Dat praatje maken vind ik leuk en de mensen 

waarderen het erg. Het is altijd heel gezellig.”

07:02 07:40

08:11

08:26

09:08

10:15

Rina Hollander • verzorgende Thuiszorg Veenendaal Noord

Sinds een jaar werkt Rina Hollander als verzorgende in het 
thuiszorgteam Veenendaal Noord, daarvoor werkte ze twintig 
jaar in verzorgingshuizen. “Het beeld van de thuiszorg is dat je 
zo ‘alleen’ werkt. Maar ik heb veel contact met collega’s en kan 

ook op hen terug vallen,” vertelt ze. “Werken in de thuiszorg 
bevalt mij heel erg goed.” Rina heeft een kleine beperking 

omdat ze slechthorend is. “Sommige klanten moesten in het 
begin even wennen dat ik niet alles goed hoor. Als ik in de 

keuken ben en ze roepen vanuit de woonkamer iets, dan hoor 
ik niet wat er gezegd wordt. En ik praat wat harder. Zo’n 

duidelijke stem is voor de meeste mensen juist heel prettig, 
omdat ze zelf ook niet zo goed meer horen.”

12 13

DIT  IS  MIJN DAG

07.40 uur “Mijn collega Kelly belt met de vraag of ik de 

dubbelcheck voor de insuline wilde doen. Als wij insuline geven, 

laten we altijd een collega meekijken. Zij stuurt mij dan via de 

rapportage een foto van de dosering, die ik op de iPad bekijk. Ik 

check of het klopt en geef akkoord. Zo hoeven we niet met zijn 

tweeën naar een klant toe en kunnen we toch de check doen. 

Handig!”

08.11 uur “De ochtendrit is heel divers. Vandaag ga ik 

bijvoorbeeld mensen douchen en aankleden, bloeddruk meten, 

zwachtelen, steunkousen aantrekken, helpen met de 

medicijnen en ogen druppelen. Bij deze meneer maak ik de 

insulinepen klaar. Het prikken kan hij daarna zelf. “

08.26 uur “Deze mevrouw help ik met aankleden, het wassen 

heeft ze zelf al gedaan. Ik werk al 21 jaar in de zorg en ben door 

dit werk heel sterk in mijn armen geworden. Met de 

hulpmiddelen die er tegenwoordig zijn, gaat het aantrekken 

van de steunkousen ook razendsnel. Nog even de medicijnen 

geven en het gehoorapparaat in doen… Doordat ikzelf twee 

gehoorapparaten heb, ben ik van ons team vast degene die ze 

het snelste bij anderen in krijgt, hahaha.”

09.08 uur “Bij mevrouw Van de Weerd zwachtel ik het been. 

De steunkousen zijn al aangemeten, maar de levering duurt 

een paar weken. Totdat ze er zijn, zwachtelen wij het been, 

anders passen de kousen straks niet meer.”

10.15 uur  “Op kantoor kom ik wijkverpleegkundige 

Annemarie tegen die de administratie bijwerkt. We praten even 

door over een van onze klanten die afgelopen week is 

overleden. Mijn route zit er nu op. Soms drinken we dan nog 

een kopje koffi  e met collega’s. Geen dag is hier hetzelfde, dat 

vind ik er zo leuk aan. En het is heel dankbaar werk.”



VOORJAAR 2020

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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maar krachtige vragen en antwoorden. 

Muziek heeft een positieve invloed op mensen. Opella heeft sinds afgelopen jaar meer 
muziektherapeuten in dienst voor de bewoners van de verpleeghuizen.
Maar ook zonder hulp van de muziektherapeut kunt u profi teren van de positieve invloed van muziek. 
Muziektherapeut Tamar Overes geeft u tips om muziek  een plek te geven in uw dagelijks leven.

DE KRACHT VAN MUZIEK

“Muziek doet iets met 
mensen. Het kan raken 
en helpen om emoties te 
uiten. U kunt muziek 
gebruiken als u zich niet 
prettig voelt of om dage-
lijkse bezigheden beter 
te laten verlopen.”

EENS EVEN PUZZELENTIPS  VAN DE PROFESSIONAL PORTRET

Hoe zou jij jezelf omschrijven?

“Ik ben heel makkelijk in de omgang. Ik ben open en spontaan “Ik ben heel makkelijk in de omgang. Ik ben open en spontaan 

en praat graag met anderen. Vroeger was ik verlegen, maar nu en praat graag met anderen. Vroeger was ik verlegen, maar nu 

zeker niet meer.” 

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

“Ik vind mijn spontaniteit mijn mooiste karaktereigenschap.“Ik vind mijn spontaniteit mijn mooiste karaktereigenschap.

 Ik ben gek op contact met mensen. De dagbesteding in een  Ik ben gek op contact met mensen. De dagbesteding in een 

groep past heel goed bij mij. We praten veel met elkaar over groep past heel goed bij mij. We praten veel met elkaar over 

van alles en nog wat. Je kunt er je ei kwijt, maar we zijn ook van alles en nog wat. Je kunt er je ei kwijt, maar we zijn ook 

actief met bijvoorbeeld spelletjes, koken en wandelen.” actief met bijvoorbeeld spelletjes, koken en wandelen.” 

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

“Ik kan heel eigenwijs zijn. Dan heb ik het gevoel dat ik gelijk “Ik kan heel eigenwijs zijn. Dan heb ik het gevoel dat ik gelijk 

heb en daar houd ik dan ook aan vast. En mijn spontaniteit kan 

ook een keerzijde hebben: dan gooi ik te makkelijk eruit wat ik 

vind. 

Wat zouden anderen van je kunnen leren?

“Dat we elkaar als mensen moeten accepteren zoals we zijn. 

Niemand is perfect en dat hoeft ook niet. Ik heb zelf meer 

begrip gekregen voor mensen met dementie. Mijn vader en 

mijn broer hadden ook dementie en nu snap ik beter hoe dat 

voor hen was. Zelf ben ik sommige vrienden kwijt geraakt, 

maar anderen zijn gebleven. En ik heb er ook weer nieuwe 

vrienden bij gekregen. Het leven is als een trein: bij sommige 

stations stappen er mensen uit en dan zie je elkaar niet meer. 

Maar er stappen ook weer nieuwe mensen in. En met sommige 

mensen reis je tot het eindpunt samen.” 

Wat zijn de mooie dingen in je leven?

“De mensen om me heen. Vrienden en vooral familie. Ik geniet 

van onze kinderen en kleinkinderen. Ben heel trots op hen. We 

passen regelmatig op de kleinkinderen. Dat vind ik heerlijk. 

Lekker met ze stoeien.” 

Het liefst verander ik aan mijn leven…?

“Niets.”

[En op de vraag of ze er niet voor zou kiezen om zonder 

dementie te leven]: “Ik geniet van hoe mijn leven is. Blijkbaar 

heb ik geaccepteerd dat dementie daar deel van uitmaakt. 

Ook mijn geloof speelt daarbij daar een rol. Ik leef en ik heb 

mijn dierbaren om mij heen. Dat heb ik allemaal gekregen en 

daar gaat het om in het leven.” 

Agnes woont samen met haar man in Ede. Ze heeft de 
ziekte van Alzheimer en bezoekt twee dagen per week 
de dagbesteding voor jonge mensen met dementie. 

AGNES METHORST (58)

TIP 1  Heeft u moeite met wakker worden of juist bij het in slaap vallen? Zet eens uw favoriete muziek aan of kies voor 

rustgevende muziek. 

TIP 2    Houdt u er niet van om geholpen te worden bij uw persoonlijke verzorging, zoals uw haren doen, wassen en aankleden? 

Samen zingen met een familielid of zorgmedewerker helpt u op een prettige en ontspannen manier door deze 

momenten heen. U kunt er ook voor kiezen om muziek op de achtergrond aan te zetten. 

TIP 3   Maakt u graag zelf muziek? Blijft u dat dan vooral doen. Dat kan ook samen met anderen. Misschien zit er bij u in de

wijk wel een buurthuis waar muziek wordt gemaakt of een koor repeteert waarbij u zich kunt aansluiten. 

Of vorm zelf een muziekgroepje met mensen uit uw buurt die ook graag muziek maken. 

TIP 4    Er zijn veel verschillende manieren waarop u muziek kunt afspelen. Vindt u het lastig om een technisch apparaat te 

bedienen? Vraag eens aan een familielid of kennis om u te helpen. Bijvoorbeeld door voor u een lijst aan te maken met 

uw favoriete muziek in Spotify of op Youtube. Een tablet, Ipod, telefoon, maar ook een eenvoudige cd-speler of radio 

kan u helpen om te luisteren naar muziek die u prettig vindt.  

TIP 5    De muziektherapeuten van Opella hebben een video gemaakt over hun werk én met meer tips hoe u uw voordeel kunt 

doen met muziek in uw dagelijks leven. U vindt de video op www.opella.nl/muziektherapie. 
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CLIËNTENRAAD PRAAT MEE

WAARDEVOL
De commissie Bos presenteerde onlangs haar 
rapport Oud en Zelfstandig in 2030. Zij spreekt in 
dat rapport over ouderen in de derde en vierde 
levensfase. Daarbij is de derde levensfase ruwweg 
de periode van de pensioendatum totdat de 
vierde levensfase begint: de fase waarin de 
behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt. 

In de derde levensfase zijn mensen over het algemeen genomen 

actief als vrijwilliger of geven mantelzorg. Veel mensen leveren 

na hun pensionering een grote bijdrage aan de maatschappij. 

Momenteel doet bijvoorbeeld 25% van de 65-plussers 

vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning (CBS). Vrijwilligers 

in verpleeghuizen doen waardevol werk. Jonge ouderen willen en 

kunnen op vele manieren van betekenis zijn en een bijdrage 

leveren aan de samenleving. De derde levensfase is dus óók een 

geschenk voor de samenleving. 

Een van de aanbevelingen in het rapport is om de mogelijkheden 

voor de zelf-regie van ouderen te vergroten. Ieder mens leidt 

graag het leven waar zij of hij zelf voor kiest: het gewone leven, 

met al de gemakken en ongemakken die daar bij kunnen horen.

Toen de cliëntenraad in februari met een groep senioren sprak, 

kon iedereen goed aangeven wat voor hen belangrijk was in het 

leven. De een wordt blij als de dag wordt onderbroken door een 

bezoekje en een ander (90+) leeft helemaal op als hij nog 

lezingen geven mag. Zo kunnen we met al onze verschillen ieder 

eigen keuzes maken. En die keuzes van anderen respecteren en 

waarderen.

In het boekje: Geloven in elkaar van Hans Bouma zegt de 

schrijver:  “Elkaar niet terneerdrukken, maar opbeuren. Niet 

ontmoedigen, maar elkaar inspireren. Elkaar niet bepalen bij het 

kwade, maar een beroep doen op het goede.”   

Ik vind dat ook een opdracht waar we als Opella zeker iets mee 

kunnen. De cliëntenraad wil graag met u het gesprek aangaan 

om vanuit de basis dat ieder waardevol is die zelf-regie te 

vergroten.

Geeske Telgen-Swarts, voorzitter cliëntenraad

Cliëntenraad Opella 

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

Denkt u dat u 

later de zorg 

kunt krijgen die 

u nodig heeft?

Jan Beukhof:

“Daar maak ik me 

wel zorgen over, 

want de ouderenzorg 

staat onder druk. Ik 

verwacht wel dat er 

de komende tijd van 

alles gedaan wordt 

om dit te verbeteren. 

Als ik later zorg 

nodig heb, hoop ik 

vooral dat er naar 

me geluisterd wordt 

en dat ik nog een 

eigen inbreng kan 

hebben.”
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OPELLA IN TOP 2019
Opella behoort tot de Top2019 van de Nederlandse gezondheidszorg, 

een prijs van de ervaringssite ZorgkaartNederland. De website trekt 

bijna anderhalf miljoen bezoekers per maand, die reviews achterlaten 

of lezen over de Nederlandse gezondheidszorg. Dat leidt tot een top 

tien van best gewaardeerde ziekenhuizen, klinieken en 

verpleeghuizen.

Opella is trots op haar vermelding in de Top2019 van 

ZorgkaartNederland, die is bereikt dankzij de medewerkers van 

Opella. Opella haalde in 2019 als gemiddeld cijfer een 8,9.

Wilt u laten weten wat uw ervaringen met ons zijn? Laat dan zelf een review achter op ZorgkaartNederland.nl 

 Wij leren graag van de verbeterpunten die in de reviews worden genoemd. 

MEDEZEGGENSCHAP BIJ OPELLA 
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  facebook.com/ZorgdienstverlenerOpella      

Opella heeft bij De Nudehof in Wagenin-
gen afscheid genomen van de laatste 
lokale cliëntenraad. Sinds een aantal jaar 
heeft Opella nieuwe vormen van mede-
zeggenschap van klanten, die goed 
aansluiten bij mensen die zo lang moge-
lijk thuis wonen en zelf de regie hebben 
over hun leven. Of zij nu zelfstandig 
wonen of in een verpleeghuis.

De twee leden van de lokale cliëntenraad van De 

Nudehof hebben afscheid genomen. Bestuurder Kars 

Hazelaar bedankte hen, samen met een afvaardiging 

van de cliëntenraad Opella, voor hun inspanningen van 

de afgelopen jaren. 

Dagelijks leven

Medezeggenschap in zorgorganisaties is te vaak 

vooral een formele vorm van inspraak, bij wet 

geregeld. In de praktijk blijken lokale cliëntenraden 

niet goed te werken: ze zijn teveel op afstand met te 

weinig mogelijkheden in de dagelijkse praktijk. Opella 

heeft daarom de afgelopen jaren stap voor stap 

afscheid genomen van de lokale cliëntenraad voor een 

heel verpleeghuis om plaats te maken voor thuisraden.

In alle verpleeghuizen kent Opella nu woningen met 

zes of zeven bewoners met eigen medezeggenschap. 

In de thuisraden hebben bewoners en/of hun familie 

inspraak en invloed op de dagelijkse praktijk van het 

wonen en leven. Om de thuisraden te ondersteunen, 

heeft Opella sinds een half jaar thuisraad-

ondersteuners. Zij helpen bewoners en naasten om 

duidelijk te laten horen wat zij belangrijk vinden in het 

dagelijks leven in een verpleeghuis. Daarnaast kent 

Opella  één (centrale) cliëntenraad voor alle klanten 

van de organisatie, waar de formele (wettelijke) 

inspraak goed is geregeld. Deze cliëntenraad houdt 

door middel van bijeenkomsten en spreekuren contact 

met klanten die zelfstandig wonen met zorg en 

ondersteuning aan huis – zoals in De Nudehof.

Uit een thuisraad

Een mooi voorbeeld uit een thuisraad in Bennekom. 

Een aantal bewoners van Walraven heeft daar een 

kamer met uitzicht op de muren van de liftkoker. De 

familie van deze bewoners hingen daarom 

buitenschilderijen op. Na onderhouds-

werkzaamheden aan de muren van de 

liftkokers mochten de schilderijen van de 

woningcorporatie niet meer worden 

opgehangen. Daarop besloot deze thuisraad de 

handen ineen te slaan en uit te leggen aan de 

woningcorporatie waarom voor deze bewoners de 

buitenschilderijen belangrijk zijn. Met resultaat! De 

woningcorporatie had alle begrip en gaf aan dat de 

buitenschilderijen weer konden worden opgehangen. 

VOLGT U OPELLA AL OP FACEBOOK?
Wekelijks plaatsen we hier mooie berichten 

uit onze organisatie of uw omgeving.
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Denkt u dat u 

later de zorg 

kunt krijgen die 

u nodig heeft?

Annelies Wildschut: 

“Anderhalf jaar 

geleden lag mijn vader 

op sterven. Ik vond 

het heel bijzonder 

om te zien hoe goed 

er toen voor hem 

gezorgd is. Natuurlijk 

hoop ik daar ook 

op, maar ik denk 

dat de zorg straks 

slechter is, omdat het 

onbetaalbaar wordt. 

Het liefst zou ik 

thuis verzorgd willen 

worden.” 

MIJN HOBBY

Jan Huigen (89) woont in De Nudehof in Wageningen. Hij is hier vorig jaar vanuit Sittard 

naartoe verhuisd om dichter bij zijn dochter te wonen op een plek waar meer zorg 

mogelijk is. De Nudehof biedt na een grondige renovatie moderne 

tweekamerappartementen voor senioren met zorg en diensten van Opella. 

Fietsen
Maak kans op een irischeque van 25 euro door 

uw oplossing van deze woordzoeker naar ons 

op te sturen voor 2 juni 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!
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A J C I L N E T I U B K

R K W U L A W Z E Z O N

G N T H C U L E T N E L
© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters die

maar op één manier weg te strepen zijn. Veel puzzelplezier

ANEMOON

ANJERS

BIJ

BIJEN

BLIJ

BLOEM

BLOESEM

BUITEN

DAUW

FRIS

GEUREN

GRAS

INSECTEN

JONG

KIKKERDRIL

LENTEBOCK

LENTELUCHT

LENTEZON

LUI

NEST

NIEUW

PRIMULA

TULP

VLINDERS

VROLIJK

ZON

ZWALUW
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Elk woord bevat minstens 2 letters die maar op 1 manier weg te strepen zijn.
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Hoe werkt het?
“Ik ben altijd een fanatiek fi etser en schaatser geweest. Vroeger 
fi etste ik met mijn vrouw honderden kilometers door heel 
Europa. Ik zat ook bij een wielerploeg. Nu stap ik nog een paar 
keer per week op mijn e-bike en fi ets dan enkele tientallen 
kilometers. 
Niet iedereen kan op mijn leeftijd nog fi etsen. Daarom wil ik 
hier in De Nudehof als het goed weer is met een paar mensen 
gaan wandelen die zelf niet zo makkelijk op stap gaan.”

Wat betekent uw hobby voor u?
“Fietsen betekent alles voor mij. Daarom ga ik binnenkort met 
mijn dochter ook kijken naar een driewielfi ets. Ik merk dat ik 
minder stabiel word en ik wil graag blijven fi etsen. Je komt 
onderweg van alles tegen. Door het fi etsen ontmoet ik veel 
andere mensen en dat helpt als je alleen bent. Ik stop 
bijvoorbeeld bij de Rijn, geniet van de eendjes en maak een 
praatje met wie ik tegenkom. Of ik fi ets naar mijn koffi  etentje in 
Rhenen, waar ze mij al kennen.”
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“Ik�heb�meer�

begrip�gekregen�voor�

mensen�met�dementie.�

Zelf�ben�ik�

sommige�vrienden�

kwijt�geraakt,�

maar�anderen�zijn�

gebleven.”


