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BESTE LEZER 

U heeft een nieuwe editie in handen van 
Opellamagazine, het tijdschrift waarin we 
twee keer per jaar verhalen delen van mensen 
zoals u en ik. Allemaal kijken we uit naar de 
tijd waarin de coronamaatregelen kunnen 
versoepelen. Waarin vindt u houvast in deze 
tijd? Klanten van Opella vertellen erover in 
dit magazine. 

We kijken terug op een bijzonder jaar. Ook 
Opella kreeg te maken met corona-
besmettingen van klanten en medewerkers. 
Vrijwilligers konden in veel situaties hun werk 
niet doen. Toch gingen we zo veel mogelijk 
‘gewoon’ door met het bieden van goede zorg 
en ondersteuning. Dat is ook wat we bij 
Opella willen: eenvoudigweg mensen hulp 
geven die nodig is om hun eigen leven te 
kunnen leiden. We doen dat met één 
arrangeur, die u persoonlijk kent.

De manier van werken van Opella zorgt 
ervoor dat mensen met een kwetsbare 
gezondheid langer zelfstandig kunnen wonen. 
Dat is nu landelijk aangetoond. Ook blijkt dat 
klanten meer tevreden zijn. Daar zijn we blij 
mee! We blijven bij Opella ons dus sterk 
maken voor dit ‘domeinoverstijgende’ 
werken. Wat u daar als klant van merkt? 
Gewoon goede zorg en ondersteuning zoals u 
dat van ons gewend bent. Een van onze 
klanten zegt erover op pagina 8: “Ik denk dat 
ik dankzij de hulp die er nu is, langer thuis kan 
blijven wonen.” 

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. 

Eigenlijk is het vreemd dat je bij (ouderen)zorg al snel denkt aan tehuizen en ‘officiële’ 

zorgverleners. Want de meeste zorg wordt al heel lang thuis gegeven. Niet door 

professionele thuiszorgers, maar vooral door de gewone burger. Het overgrote deel 

van de zorg is in handen van mantelzorgers – de mensen om iemand heen. 

Zorg is een zaak van de

héle samenleving, de 

verzorgingsstaat kent 

zijn grenzen. 

Thuiszorgorganisatie 

PCSMG, dat later samen 

met andere organisaties 

Opella werd, schreef al

in de jaren zeventig: 

‘Hoewel goed 

georganiseerd 

vrijwilligerswerk 

een belangrijke bijdrage 

kan leveren aan de 

noodleniging, is het

veel belangrijker dat de Edese bevolking ervan doordrongen wordt dat een ‘goede buur(t) 

beter is dan een verre vriend’. (bron Samen zorgen – over de geschiedenis van opella, 

www.opella.nl/samenzorgen)

Dit voorjaar publiceerde Ede Stad een interview met Désirée Kraanen, die als vrijwilliger 

van de bezoek- en opvangservice mensen en hun mantelzorgers thuis ondersteunt. 

Belangstelling voor je medemens en een klein beetje geduld. Dat zijn volgens Désirée 

eigenschappen die van pas komen wanneer je je inzet bij de bezoekservice voor ouderen. 

“En daar krijg je heel wat voor terug”, vertelt ze enthousiast. “Ik vind het leuk om verhalen 

over vroeger te horen dus ik bezorg mezelf en iemand anders een gezellige tijd. Het is echt 

tweerichtingsverkeer, want ik heb er zelf ook plezier en voldoening van.” (bron Ede Stad)
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Ik kijk ernaar uit dat … 

Door de coronamaatregelen in de 

afgelopen periode hebben we veel 

dingen moeten laten. Bezoekjes, 

knuffels, een handdruk, een etentje: 

het was niet langer vanzelfsprekend. 

Wat hebben we met z’n allen het 

meest gemist? En waar kijken we naar 

uit? Opella Magazine ging de straat 

op en vroeg mensen naar hun reactie. 

U leest het 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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De meeste zorg wordt al heel lang thuis gegeven.



VOORJAAR 2021

Drieluik

TERUGBLIK OP CORONATIJD
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De drukbezochte familieverjaardagen. 

Dat is wat Reijer van Harsselaar (93) het 

meest heeft gemist afgelopen jaar. “Op 

die verjaardagen komen alle kinderen en 

kleinkinderen bij elkaar en nu zelfs ook 

één achterkleinkind. Iedereen kan het 

goed met elkaar vinden. Maar door het 

coronavirus konden deze verjaardagen 

niet meer doorgaan. Toch ben ik niet 

eenzaam. Door mijn geloof in God ervaar 

ik dat er altijd iemand bij mij is.” 

Meneer Van Harsselaar krijgt twee keer 

per dag de wijkverpleging aan huis en 

elke week komt meewerkend voorvrouw 

José van Wissing van Opella voor het 

huishoudelijk werk. José: “Meneer Van 

Harsselaar heeft veel steun aan zijn 

geloof. Zelf ben ik een aanpakker en 

vond ik steun in het klussen aan mijn 

huis. Zo vindt ieder zijn eigen manier om 

met de maatregelen van het coronavirus 

om te gaan. Bij sommige cliënten 

gaf het coronavirus veel spanning. 

Ik kon wel bij iedereen blijven 

werken. Bij een cliënt werd een van de 

kinderen ernstig ziek door corona, dan 

is het fijn voor haar om daarover te 

kunnen praten. In het begin van het 

coronavirus veranderden de maat-

regelen steeds. Als medewerkers van 

Opella werden wij goed op de hoogte 

gehouden. Het gekke is dat je ook aan de 

situatie went, naarmate het langer 

duurt. Maar nu hoop ik dat er langzamer-

hand een eind aan komt. Het blijft 

bijvoorbeeld vervelend om mensen uit 

hun eigen kleine keuken te sturen, zodat 

ik daar kan schoonmaken. Voor elkaars 

veiligheid houd je natuurlijk afstand.”

Voor meneer Van Harsselaar gaan 

sommige bezoekmomenten ook in 

coronatijd gewoon door, soms op een 

andere manier. “Mijn dochter brengt elke 

week de boodschappen, mijn zoon komt 

elke zaterdagavond heerlijk friet en een 

frikandel afgeven in plaats van dat ik 

naar hem toe ga. En mijn vrijgezelle zoon 

komt nog steeds elke donderdagavond 

bij mij koken en eten. Macaroni of 

spaghetti, vaste prik! Soms denk ik er 

even niet aan dat ik afstand moet 

houden, maar mijn kinderen wel. Ik kijk 

ernaar uit dat ik straks iedereen weer kan 

zien, op de verjaardagen.”

Ik kijk ernaar 
uit dat … 

Anita Plate:

“…het centrum weer 

levendig wordt. 

Gelukkig kon onze 

bloemenkraam – op 

het Edese Marktplein 

– openblijven in 

coronatijd. We hadden 

echt een sociale 

functie: klanten 

vertelden over de 

heftige dingen die ze 

meemaakten. Maar 

het was erg rustig, ik 

heb de gezelligheid 

gemist.”
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Als dit magazine eind mei bij u op de mat valt, hopen we dat het einde van de coronatijd in zicht 
komt. Dat we weer kunnen leven met minder beperkende maat regelen en uiteindelijk straks zonder 

maatregelen. In dit drieluik blikken drie klanten en een medewerker terug op het afgelopen jaar. Hoe 
hebben zij dit jaar beleefd en hoe houden ze het vol om te leven met coronabeperkingen? 

Lees verder op volgende pagina

Op 18 januari was de 101-jarige Tini de 

eerste verpleeghuisbewoner van 

Nederland die gevaccineerd werd tegen 

het coronavirus. Ze woont in een 

verpleeghuis van Opella. “Ik heb een 

gelukkig leven”, vindt Tini. “Dat is ook 

de reden dat ik mezelf heb laten 

vaccineren. Ik wil zorgen dat ik niet ziek 

word van het coronavirus. Ik heb genoeg 

mooie dingen in het leven. Zoals mijn 

kinderen en mijn broer en twee zussen, 

die ik vaak telefonisch spreek. Natuurlijk 

heb ik ook wel eens momenten dat ik de 

maatregelen vanwege het coronavirus 

vervelend vind. Maar het helpt niet om

te mopperen.”

Sinds voorjaar 2020 woont Tini in het 

verpleeghuis. Toen zij er kwam wonen, 

waren er al veel beperkingen door het 

coronavirus. “Dat maakte het 

afgelopen jaar niet makkelijk”, vertelt 

de dochter van Tini, die bij haar op 

bezoek is. “Er zijn minder activiteiten 

en als kinderen bezoeken we moeder 

in haar eigen appartement. Daardoor 

leren we de andere bewoners niet 

kennen. Met de zorgmedewerkers 

hebben we besproken hoe zij moeder 

konden helpen met het leggen van 

contact met andere bewoners met wie 

ze een klik heeft. Door haar visuele 

beperking is dat niet vanzelfsprekend.”

Aan de muur van haar kamer hangt 

het krantenartikel van haar vaccinatie, 

met een foto van Tini met minister 

Hugo de Jonge. Na de vaccinatie 

vierden de bewoners van het 

verpleeghuis een klein feestje met een 

hapje en drankje. Binnenkort wordt 

Tini 102. Een groot feest zit er niet in, 

maar ze hoopt dat ze in de tuin wat 

bezoek op afstand kan ontvangen. 

Want kleinkinderen, achterklein-

kinderen en bijvoorbeeld vroegere 

buren heeft ze al een tijd niet ontmoet. 

“Ik kijk ernaar uit dat het leven weer 

gewoon wordt.”  

REIJER VAN HARSSELAAR - 
THUIS WONEN 

TINI - HET VERPLEEGHUIS 
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Opella leidt jaarlijks veel nieuwe mensen 
op tot zorgprofessional. Als klant kunt 
u dus te maken krijgen met leerlingen 
of stagiairs. Niet alleen jongeren, maar 
mensen van alle leeftijden, die soms een 
nieuwe carrière kiezen in de zorg. 

“Er zijn in Nederland meer zorgmedewerkers nodig 

om alle mensen zorg te bieden die dat nodig 

hebben”, vertelt Suzanne Derksen, coördinator 

Kwaliteit en Innovatie bij Opella. “Opella geeft 

mensen de kans om in de zorg te komen werken. 

We doen dat op allerlei niveaus en ook met 

zij-instromers: mensen met een diploma in een 

andere sector, die graag in de zorg willen werken. 

Juist in de zorg is het belangrijk dat mensen 

praktijkervaring opdoen. Het kan dus zijn dat een 

leerling of stagiair u vraagt of zij een bepaalde 

handeling mogen oefenen. Natuurlijk doet een 

leerling of stagiair alleen werk dat in de opleiding al 

aan bod is geweest. We merken dat veel klanten van 

Opella geduld hebben met mensen in opleiding en 

dat is heel prettig.” 

Arnout Dijk maakte eind 2020 de overstap van zijn 

werk als jeugdbeschermer (gezinsvoogd) naar de 

opleiding hbo-verpleegkunde. “Ik wil graag werken 

met passie en energie krijgen van mijn werk. Dat 

vond ik niet meer in mijn vorige baan. Mensen om 

mij heen vroegen of de medische zorg iets voor mij 

zou zijn.” De opleiding van Arnout startte met een 

voortraject van drie maanden, waarin hij de basiszorg 

leerde. Zijn opleiding duurt vier jaar. Hij werkt 

afwisselend een periode bij Opella en bij Ziekenhuis 

Gelderse Vallei. De Christelijke Hogeschool 

Ede verzorgt de beroepsopleiding. “Ik vind het 

opleidingstraject tot hbo-verpleegkundige bij 

Opella en Ziekenhuis Gelderse Vallei heel gaaf. 

Ik kan op veel plekken ervaring opdoen. 

Tegelijkertijd heb ik profijt van mijn vroegere 

werkervaring, bijvoorbeeld bij contact maken met 

bewoners en collega’s.” 

Arnouts werkplek is dit jaar verpleeghuis Torckdael. 

Hij ervaart daar veel ruimte van medewerkers en 

bewoners om als leerling te werken. “Ik kijk goed 

hoe collega’s hun werk doen. Bijvoorbeeld hoeveel je 

een bewoner helpt en wat je iemand zelf laat doen. 

Door de wisselende werkplekken leer ik bovendien 

om met andere beroepen samen te werken. Dat is 

voor een verpleegkundige heel belangrijk. Ik had 

niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden om weer 

naar school te gaan en heb zeker geen spijt van 

mijn switch.”
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Ik kijk ernaar 
uit dat …

Dennis Idenburg: 

“… ik met m’n gezin 

gewoon weer ergens 

een hapje kan gaan 

eten. Het zal wel 

pizza worden dan 

– we hebben twee 

kinderen en een 

gezinshuisdochter. 

Wat ook een 

mooi vooruitzicht 

is: ik werk in de 

gehandicaptenzorg 

en bijna alle 

bewoners en 

personeelsleden zijn 

nu gevaccineerd.”
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Een carrière in de zorg

BIJ OPELLA
MEVROUW VAN CAPELLEVEEN - 
ZELFSTANDIG WONEN IN DE NUDEHOF  

De bewoners van De Nudehof in 

Wageningen dachten dat het 

coronavirus grotendeels hun deur 

voorbij ging, totdat eind januari 

meerdere bewoners en medewerkers 

getroffen werden door een besmetting. 

Mevrouw Van Capelleveen (89) testte 

twee keer negatief, maar ook op 

haar had de uitbraak grote impact. 

“Mijn lieve vriendin hier in De Nudehof 

belde me huilend op dat ze positief 

was getest. Helaas is zij overleden aan 

corona. We hadden nog zoveel leuke 

plannen samen. Ik mis haar nog elke 

dag. We dronken ’s middags met 

elkaar een kopje thee, deden samen 

mee aan activiteiten en genoten zo nu 

en dan van een advocaatje. Tijdens de 

uitbraak van het coronavirus bleven 

alle bewoners op het eigen apparte-

ment. De zorgmedewerkers 

reageerden heel kordaat en hebben 

ons als bewoners goed opgevangen. 

Even een praatje maken in deze 

omstandigheden. Dat heeft me heel 

erg geholpen.”

Bewoners en medewerkers van 

De Nudehof maakten met elkaar een 

aantal zware en intensieve weken 

door. Begin maart werd er een 

herdenkingsbijeenkomst gehouden, 

waarin onder andere stil werd gestaan 

bij de bewoners die als gevolg van 

het coronavirus zijn overleden.   

Zo’n herdenkingsmoment is 

belangrijk, vindt mevrouw Van 

Capelleveen. Zelf heeft ze nu de 

coronavaccinaties achter de rug.  

Ze kijkt ernaar uit dat het leven 

weer wat normaler wordt en is blij 

met de kleine activiteiten die op 

De Nudehof weer zijn opgestart. 

“Wat ik het meest mis, is een knuffel 

van kleinkinderen en achterklein-

kinderen. Ik kijk ernaar uit dat we 

een aantal maanden verder zijn, 

er meer bezoek mogelijk is, ik met 

mijn dochters kan gaan lunchen in de 

stad of bij mijn zoon een bakje koffie 

kan drinken. De kleine dingen die het 

leven mooi maken.”

Drieluik

TERUGBLIK OP 
CORONATIJD
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OUDEREN WONEN 
LANGER THUIS DANKZIJ 

AANPAK OPELLA
Ouderen met een kwetsbare 
gezondheid (en hun naasten) kunnen 
dankzij de aanpak van Opella in de 
gemeente Ede langer het leven blijven 
leven zoals ze dat willen, in hun eigen 
vertrouwde omgeving. Kern van de 
aanpak is dat één contactpersoon 
-de arrangeur- wordt aangesteld die 
samen met de klant en naasten zorg én 
welzijn coördineert. Deze arrangeur is 
een hbo-opgeleide professional, 
bijvoorbeeld een wijkverpleeg kundige 
of casemanager dementie.

“De afgelopen jaren probeerde Opella de aanpak 

met de arrangeur uit in de gemeente Ede”, vertelt 

Tessa van der Valk, bestuurssecretaris bij Opella. 

“Hierbij worden budgetten van de Wet Langdurige 

Zorg, Zorgverzekeringswet en de Wmo bij elkaar 

gebracht. Uit landelijk evaluatieonderzoek blijkt nu 

dat klanten, naasten en medewerkers deze 

domeinoverstijgende manier van werken als positief 

ervaren. Het zorgt bovendien voor een betere 

kwaliteit van leven. Daarnaast maken we bij deze 

werkwijze beter gebruik van de financiën in de zorg. 

Opella heeft arrangeurs die in het kader van deze 

manier van werken snel zelf ondersteuning uit de 

Wmo kunnen inzetten om mensen langer op een 

verantwoorde manier thuis te laten wonen. 

Normaalgesproken bepaalt de gemeente

de ondersteuning uit de Wmo.” 

Voortzetten en verbreden
Opella, Menzis en gemeente Ede willen

hun aanpak voortzetten en verbreden. 

Naast de gemeente Ede is op twee andere 

plekken in Nederland ervaring opgedaan 

met domeinoverstijgende samenwerking, 

gefaciliteerd door het ministerie van VWS. 

Tessa: “In de gemeente Ede is dit nu de 

werkwijze van Opella voor mensen met een 

kwetsbare gezondheid. Ook in de andere 

gemeenten wil Opella graag op deze manier 

werken, al mogen de arrangeurs daar (nog) 

niet indiceren voor de Wmo. Wat wel kan is 

dat medewerkers van Opella écht snappen 

wat iemand nodig heeft om zijn of haar 

eigen leven te kunnen leiden. Je kijkt anders 

naar de dagelijkse uitdagingen en probeert 

ze hanteerbaar te maken. De minister van 

VWS heeft een wetvoorstel in voorbereiding 

dat zorgorganisaties als Opella de ruimte 

moet geven om samen met gemeenten, 

zorgverzekeraars en zorgkantoren afspraken 

te maken over preventie. Zodat mensen 

op een prettige manier thuis kunnen 

blijven wonen.”

Een voorbeeld is het verhaal van het echtpaar Lagerweij. 
Marieke Roozendaal is hun wijkverpleegkundige en arrangeur van 
Opella. Maria Lagerweij kreeg zestien jaar geleden de diagnose 
Parkinson. Haar partner Gert werd steeds meer mantelzorger. 

Gert Lagerweij: “Twee jaar geleden kon 

ik de zorg en het huishouden nog goed 

aan. Maar gaandeweg werd de situatie 

onhoudbaar. Het was me allemaal te veel.”

Marieke Roozendaal: “Ik kwam hier een 

jaar geleden als wijkverpleegkundige, 

omdat mevrouw hulp krijgt bij het 

wassen en aankleden. Het was mij snel 

duidelijk dat haar man aan zijn taks zat; 

hij ging er mentaal aan onderdoor. In 

mijn rol als arrangeur ben ik gaan 

overleggen met collega’s. We hebben 

toen een opname van drie weken voor 

mevrouw geregeld, zodat haar man tot 

rust kon komen. In die korte periode 

moest duidelijk worden wat het echtpaar 

nodig had om verder te kunnen. 

Daarvoor sprak ik met hen, maar ook 

met andere mensen in hun omgeving.”

Gert Lagerweij: “Enkele dagen na de 

opname kon ik al beter slapen. Ik zag dat 

ze goed verzorgd werd en daardoor viel 

een last van mijn schouders. Maar 

natuurlijk wilde ik wel graag dat ze naar 

huis zou terugkeren. We hebben toen 

gekozen voor dagbesteding voor Maria.”

 

Maria Lagerweij: “In het begin vond

ik het niet leuk. Ik kende niemand en 

de meeste mensen zijn ouder dan ik. 

Maar ik leerde mensen kennen en nu 

gaat het goed.”

Marieke Roozendaal: “Sinds kort 

krijgt het echtpaar ook hulp bij het 

huishouden. Dat heb ik als arrangeur 

kunnen regelen. Zoiets zet ik alleen 

in als het echt nodig is. Zo bleek in de 

gesprekken met de kinderen dat zij 

niet meer kunnen doen, dan ze al doen. 

Zo onderneemt de dochter regelmatig 

iets met haar moeder om haar vader 

even te ontlasten.”

Gert Lagerweij: “Ik werk nu wekelijks bij 

mijn oude werkgever, een roestvrijstaal 

bedrijf. Het is fijn dat ik dit soort dingen 

weer kan doen, want het is pure 

ontspanning. En ik ben blij met Marieke. 

Zij weet hoe je dingen kunt regelen.” 

Maria Lagerweij: “Ik denk dat ik dankzij 

de hulp die er nu is, langer thuis kan 

blijven wonen.”

Deze tekst is een samenvatting van een interview van Waardigheid en Trots bij Opella, tekstschrijver Karin Burhenne.
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Marieke Roosendaal

Maria Lagerweij
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Ik kijk ernaar 
uit dat …

Douschka Wiercx 

van Rhijn: 

“... je weer gewoon 

met vrienden kunt 

afspreken en dat 

je met de kinderen 

op stap kunt: naar 

de dierentuin, of 

samen zwemmen 

met papa en mama. 

Het lijkt me fijn dat je 

weer ‘normaal’ kunt 

leven zonder dat je 

bang moet zijn dat 

je iemand in gevaar 

brengt.”
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Hospicezorg van Opella 

LIEFDE, ZORG EN AANDACHT 
IN DE LAATSTE LEVENSFASE

In hospice Bennekom en hospice De Morgenster in 
Lunteren levert Opella professionele palliatieve zorg in 
de laatste levensfase. De hospices bieden een warme 
en veilige plek voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 
Met veel liefde, zorg, aandacht en respect worden de 
gasten in hun laatste levensfase verzorgd.

Mevrouw J. heeft een intensieve periode 
van revalidatie achter de rug.  Ze vertelt 
dat ze zich tien jaar ouder voelt. Ze vraagt 
zich af hoe ze kan verwerken wat haar 
allemaal is over komen. En hoe ze zich-
zelf terugvindt  na alles wat er is gebeurd. 

 “Vroeger konden mensen met levensvragen 

terecht bij de eigen geloofsgemeenschap of  de 

geestelijk verzorger in het verzorgingshuis”, vertelt 

Marcel. “Nu blijven ouderen steeds meer zelfstan-

dig wonen. Niet iedereen heeft een sociaal of 

levensbeschouwelijk netwerk. En dus is het niet 

vanzelfsprekend dat mensen met iemand over hun 

vragen kunnen doorpraten. Sommige mensen 

willen dit soort vragen ook liever niet bespreken 

met anderen uit hun eigen kring.” 

Het Centrum voor Levensvragen in de Vallei is er 

voor levensvragen, rouw of verlies. Speciaal voor 

50-plussers die zelfstandig wonen en mensen in 

de palliatieve fase van hun leven. Marcel: “We 

voeren altijd kortdurend gesprekken. Als het nodig 

is, zoeken we daarin naar structurele oplossingen. 

Bijvoorbeeld met iemand die eenzaam is, 

staan we stil bij dat gevoel en denken we na 

over mogelijkheden om die eenzaamheid te 

verminderen: oude contacten weer opzoeken of 

een activiteit zoeken in de buurt. Vaak helpt het al 

om er met iemand over te kunnen praten.” 

De partner van meneer A. is overleden 
aan de gevolgen van het coronavirus. 
Door het coronavirus heeft meneer 
weinig mogelijkheden voor sociale 
contacten. Hij geeft aan dat dit de rouw 
voor hem extra zwaar maakt. Hij wil 
graag met iemand zijn verdriet delen en 
zoeken naar wat hem kan helpen in deze 
moeilijke periode.

“Opella is betrokken bij Levensvragen in de Vallei, 

omdat het heel goed bij Opella past. We willen bij 

Opella aandacht hebben voor mensen en voor wat 

zij nodig hebben om hun leven te kunnen leiden. 

Het is natuurlijk prima als 

u hiervoor terecht kunt 

bij uw eigen netwerk, 

zoals een geloofsgemeen-

schap. Maar wie wil kan 

ook gebruik maken van 

Levensvragen in de Vallei.”

De details in de voorbeelden zijn aangepast om herkenning te voorkomen.

GEESTELIJKE VERZORGING THUIS MET 
LEVENSVRAGEN IN DE VALLEI

Centrum voor Levensvragen in de Vallei

Voor mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase van alle leeftijden en hun naasten, 

die thuis wonen en behoefte hebben aan ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen. Mede door 

financiering vanuit de overheid wordt deze ondersteuning op dit moment kosteloos aangeboden.  

www.levensvragenindevallei.nl • info@levensvragenindevallei.nl

Als de zorg in het eigen huis niet meer mogelijk is of te 

belastend wordt, kan een hospice uitkomst bieden. Verpleeg-

kundige Anda Pennings werkt in hospice Bennekom en vertelt: 

“Soms zijn mantelzorgers teleurgesteld als het niet gelukt is 

om hun naaste thuis te verzorgen. In het hospice kunnen 

mantelzorgers letterlijk de zorg uit handen geven, waardoor zij 

meer ruimte krijgen om de mooie en leuke dingen met hun 

naaste te doen. Behalve voor de gasten zijn wij er ook voor de 

naasten en bieden wij hen steun en een luisterend oor.”

Waakmand
Dat er veel oog is voor de familie van de gasten, laat ook de 

speciale waakmand zien. Anda: “Richting het einde komt er een 

fase waarop de gast veel rust nodig heeft en de familie bij het 

bed aan het waken is. De familie kan dan gebruikmaken van 

onze waakmand. Deze mand biedt afleiding en zorgt ervoor dat 

de stilte geen spanningsmoment wordt, maar een moment van 

ontspanning.” In de mand zitten leesbladen, puzzels, snoepjes. 

Maar ook een tandenborstel voor mensen die onverwachts 

blijven overnachten en zachte dekens. 

“We hebben prachtige handgemaakte dekens, waar ook de 

gasten onder kunnen liggen in de laatste fase. Familie krijgt die 

deken als herinnering mee naar huis. Zo helpen we familie met 

een stukje verwerking, proberen we het gat waarin mensen 

naderhand vallen minder diep te maken.”

Vrijwilligers
De verpleegkundigen van de hospices krijgen ondersteuning 

van goed opgeleide vrijwilligers. Anda: “Vrijwilligers zijn voor 

ons heel belangrijk. Dankzij de vrijwilligers krijgen onze gasten 

en hun familie de extra zorg en aandacht die zij verdienen. 

De vrijwilligers kunnen gasten bijvoorbeeld in bad helpen 

en hier met een geur, massage en muziek uitgebreid de tijd 

voor nemen. Zonder vrijwilligers kun je die aandacht niet 

geven. De hospices kunnen niet zonder toegewijde vrijwilligers. 

Nieuwe vrijwilligers zijn ook altijd welkom!” 

Het Centrum voor Levensvragen in de Vallei biedt een luisterend oor aan ouderen 
die zelfstandig wonen. Marcel Wielhouwer is geestelijk verzorger en ethiek-

adviseur bij Opella en betrokken bij Levensvragen in de Vallei. Hij legt uit dat 
ouder worden andere levensvragen met zich meebrengt en meer behoefte om te 

praten over dingen die ertoe doen.

Wilt u kennismaken met hospice Bennekom of 

De Morgenster in Lunteren? Neemt u dan contact 

op met het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, 

e-mail: servicepunt@opella.nl.
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08.30 uur  “Mijn werkdag is bijna nooit hetzelfde, maar 

meestal begin ik de dag om 8.00 uur met het bijwerken van mijn 

mail, het lezen van de rapportages in ons klantdossier en ik kijk 

of er nog nieuwe berichten op het intranet van Opella staan, 

zodat ik goed op de hoogte ben. Om 8.30 uur schuif ik aan bij 

het afstemmingsoverleg van de casemanagers van Opella. Wij 

zijn met zijn zevenen en eens per twee weken bespreken we de 

onderwerpen die spelen. Bijvoorbeeld hoe we klanten en/of 

mantelzorgers in een bepaalde situatie het beste kunnen 

ondersteunen. Daar wisselen we dan tips en ideeën over uit.” 

09.52 uur  “Ik ga op huisbezoek bij een mevrouw met 

vergeetachtigheid en haar schoonzus. Het is de tweede keer dat 

ik bij haar langskom. Tijdens de eerste huisbezoeken richt ik mij 

vooral op het opbouwen van een vertrouwensband. We hebben 

een open en eerlijk gesprek over hoe het gaat. Hoe is het 

bijvoorbeeld voor mevrouw dat ze dingen vergeet? En waar 

loopt haar schoonzus als mantelzorger tegen aan? De vraag hoe 

mevrouw veilig en vertrouwd zo lang mogelijk thuis kan blijven 

wonen staat hierbij centraal.”

08:30 11:58

13:30

14:22

Inge Wolters • casemanager

Begin dit jaar is Inge Wolters bij Opella gestart als casemanager dementie in de gemeente 
Wageningen en Renkum. Ondanks dat ze nog maar kort deze functie heeft, is Inge al aardig thuis bij 

Opella en goed ingewerkt. Als casemanager dementie is Inge het eerste aanspreekpunt voor 
thuiswonende mensen met vergeetachtigheid of dementie en hun mantelzorgers. Zij adviseert over 
mogelijke vormen van ondersteuning, biedt een luisterend oor om de dementie een plek te geven en 

heeft vooral als doel dat mensen zoveel mogelijk de eigen regie over het leven kunnen houden. 

09:52

11:37
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11.37 uur  “Voor het volgende huisbezoek bel ik met een 

medewerker van Solidez, een organisatie die zich inzet om 

iedereen in de Wageningse samenleving te laten meedoen. 

Samen met hen ben ik op zoek naar een maatje voor een klant. 

Deze klant heeft weinig tot geen netwerk in Wageningen en 

ook rijdt ze zelf geen auto meer. Ze zou zo graag een maatje 

willen die samen met haar ergens naar toe kan rijden, een 

natuurgebied bijvoorbeeld, want ze is een natuurliefhebber. 

Maatjes zorgen ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen in 

de samenleving en dat is voor hun welzijn heel waardevol.”

11.58 uur  “Vorige week ben ik samen met een klant gaan 

kijken bij een dagbestedingsgroep. Dagbesteding kan zorgen 

voor een goede dagstructuur en mooie sociale contacten 

opleveren. Soms hebben klanten hier een bepaald beeld bij en 

zien zij zichzelf niet naar zo’n groep gaan. Om deze drempel te 

verlagen stel ik vaak aan klanten voor om geheel vrijblijvend een 

kopje koffie te gaan drinken bij een dagbestedingsgroep. 

Vandaag bespreek ik met een klant hoe hij hier op terug kijkt.”

13.30 uur  “Bij de afdeling ICT van Opella haal ik mijn 

toetsenbord op. Ik maak regelmatig gebruik van de Ipad en dan 

is het prettig om daar een toetsenbord bij te hebben. Ik werk 

sinds januari 2021 bij Opella. Hiervoor werkte ik bij de gemeente 

Woudenberg en had ik regelmatig te maken met casemanagers 

dementie. Ik zag dat zij in hun werk echt naast mensen staan en 

hen helpen. Ik vind het mooi dat ik dat nu zelf ook kan doen. Als 

casemanager dementie kijk ik naar de wensen en 

mogelijkheden van zowel de klant als de mantelzorger(s). Ik 

vind het belangrijk dat een ieder zich gehoord en gezien voelt. 

Als ik dan van mantelzorgers of de klanten terug krijg dat ze blij 

met me zijn, dan denk ik: daar doe ik het voor! Omdat ik pas net 

gestart ben, ben ik natuurlijk nog lerende. Het is ontzettend fijn 

om een team van ervaren collega’s te hebben waar ik op terug 

kan vallen.”

14.22 uur  “Als ik de eerste keer bij een klant kom, vraag ik 

toestemming om contact te leggen met iedereen die al bij hem 

of haar betrokken is. Bijvoorbeeld de huishoudelijk hulp, de 

wijkverpleegkundige, de dagbesteding of individuele 

begeleiding en natuurlijk de mantelzorg. Met al deze mensen 

stem ik af hoe zij vinden dat het met de klant gaat, welke 

vragen er leven, welke ondersteuning nodig is. Als 

casemanager dementie ben ik de spin in het web. We noemen 

dat bij Opella de arrangeur.” 
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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.
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EENS EVEN PUZZELENTIPS  VAN DE PROFESSIONAL PORTRET

Mevrouw Lagerweij woont in Ede en bezoekt drie dagen 
per week de dagbesteding van Opella in Bennekom. 
Ze heeft de ziekte van Parkinson. 

MARIA LAGERWEIJ (69) 

TIP 1
Maak gebruik van een rollator. Misschien voelt u een drempel 

om er één te gebruiken, maar dit eenvoudige hulpmiddel kan u 

veel plezier opleveren. Het geeft u stabiliteit als u die nodig 

heeft en u kunt bijvoorbeeld makkelijk een boodschap 

meenemen. Als ergotherapeut kunnen wij meedenken welke 

rollator bij u past. Waar gebruikt u de rollator voor? Heeft u de 

rollator vooral binnen of juist buiten nodig? Kiest u voor grote 

of juist kleine wielen? 

TIP 2
�Geniet u van fietsen? Met een driewielfiets bent u een stuk 

stabieler en fietst u dus veiliger. Er zijn verschillende varianten: 

met of zonder elektrische ondersteuning , met twee wielen 

voor of juist achter. Met twee wielen aan de voorzijde kunt u 

beter inschatten hoe breed de fiets is tijdens het fietsen, maar u 

bent wat minder wendbaar. Ook hier geldt dat een deskundig 

advies kan helpen. 

TIP 3 �� 

Als fietsen niet meer lukt of als reizen met het openbaar vervoer 

moeizamer gaat, dan is een scootmobiel misschien iets voor u. 

Ook een scootmobiel  is er in verschillende soort en maten. Gaat 

u ermee naar de winkel of juist het bos in? Aan de hand van uw 

eisen kunnen we bepalen waar de scootmobiel aan moet voldoen. 

TIP 4
Met een duofiets gaat u samen met een bekende of een vrij-

williger op pad op een speciale fiets, waarbij u naast elkaar fietst. 

Meer informatie vindt u op www.fietsmaatjesgeldersevallei.nl. 

TIP 5
�Schakel een ergotherapeut in als u iemand nodig heeft die 

meedenkt over een geschikt middel in uw situatie. Eventueel 

kan de therapeut regelen dat u een middel kunt uitproberen. 

Ook als u twijfelt of een vervoermiddel nog wel veilig voor 

u is, dan kan de ergotherapeut u advies geven.  

De ergotherapeut kan ook met u meedenken of een aanvraag 

bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor ver-

goeding van een vervoermiddel in uw situatie passend kan zijn. 

Wilt u meer informatie of gebruik maken van advies van de ergotherapeut in uw situatie? Neemt u dan contact op met het 

Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, servicepunt@opella.nl.  Of bezoek onze website www.opella.nl/ergotherapie
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Hoe zou jij jezelf omschrijven?
“Ik ben een creatief persoon. Ik houd van handwerken, 

zoals breien, naaien en kaarten maken. De motoriek van 

mijn handen is gelukkig nog goed.” 

Wat is je mooiste karaktereigenschap?
“Behulpzaam zijn is een kenmerk van mij. Bijvoorbeeld even 

iemand in de jas helpen. Door mijn ziekte gaat dat niet meer 

zo makkelijk. Ik ben snel moe. Ik was halverwege de vijftig 

toen ik de diagnose Parkinson kreeg. Ik kan nog relatief veel. 

Mede dankzij medicijnen die ik automatisch binnenkrijg via 

een cassette op mijn buik. Maar behulpzaam zijn is lastig 

geworden.”

Wat is je moeilijkste karaktereigenschap? 
“Ik kan eigenwijs zijn. Dat hoor ik wel eens van mijn man. 

Bijvoorbeeld als ik iets wil hebben en hij dat juist niet nodig 

vindt. De ene keer krijg ik mijn zin en de andere keer hij.”

Wat zouden anderen van je kunnen leren?
“Handwerken is iets wat anderen van mij kunnen leren. 

Vroeger naaide ik zelf de kleding voor mijn kinderen. De 

woensdagmiddagen waren voor mijzelf: dan kroop ik achter 

de naaimachine of pakte een breiwerk en maakte 

winterjassen, broeken, truien. Bij de dagbestedingsgroep 

maak ik regelmatig kaarten. De meeste deelnemers daar zijn 

meer liefhebbers van spelletjes, rummicub bijvoorbeeld. Dat 

vind ik ook leuk om te doen.”

Wat zijn de mooie dingen in je leven?
“Misschien cliché, maar mijn twee kleinkinderen zijn belangrijk 

voor mij. Vaak komen ze op zondag langs, ze wonen in de 

buurt. Mijn kleindochter is ook heel creatief, vooral met 

tekenen. Mijn kleinzoon doet daar lekker in mee.”

Het liefst verander ik aan mijn leven…?
“Zonder twijfel zou ik graag mijn gezondheid veranderen. Ik 

mag niet meer fietsen, motor en auto rijden. Dat mis ik 

verschrikkelijk. Ik genoot daarvan. Nu ben ik afhankelijk van 

een ander. Mijn man heeft een cabrio gekocht, dus met mooi 

weer gaan we samen op pad met de auto.” 

Het is het moment voor mooi weer, dus: naar 
buiten. Hoe doet u dit wanneer u merkt dat u 
minder mobiel wordt? De neiging kan zijn om dan 
maar thuis te blijven, niet dat bezoek te brengen 
aan een kennis, een brief te posten of de speeltuin 
te bezoeken met de kleinkinderen. Maar dat is 
jammer en niet goed voor de gezondheid. 
Annelien Grotenhuis, ergotherapeut van Opella, 
geeft u tips om ontspannen op pad te gaan, ook 
als dat niet zo eenvoudig gaat als vroeger. 

BLIJF MOBIEL MET HET 
JUISTE VERVOERMIDDEL
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CLIËNTENRAAD

Ik kijk ernaar 
uit dat …

Joke Stomphorst:

“… ik gewoon weer 

rustig in winkels 

kan rondsnuffelen. 

De coronatijd is ook 

saai. Ik ontmoet 

wel mensen, maar 

het is toch anders. 

Voorheen spraken we 

om beurten af met 

een paar nichten, 

maar nu is het: liever 

niet. Ik wil niet meer 

hoeven denken: blijf 

bij me uit de buurt.”

HET HEFT IN HANDEN NEMEN
Hij geeft online mini-colleges. In een van die colleges behandelde 

hij waarom je stress krijgt van thuiszitten en wat je er aan kunt 

doen. Het woord ‘thuis zitten’ zegt het al: zitten en dat is precies 

wat je niet moet doen want dat kan spanning opleveren. Hij legt 

vervolgens uit hoe ons brein werkt en wat we er zelf aan kunnen 

doen. Bewegen en lopen wordt genoemd en afleiding zoeken. 

Dat kan zijn een boek lezen, een gesprekje met iemand per 

telefoon. Ook zelf het heft in handen nemen is belangrijk. Als dat 

niet kan of niet lukt, hebben de medewerkers van Opella een 

luisterend oor, hoorden we ook vaak terug. Als cliëntenraad willen 

we zo graag u weer ontmoeten in de wijkbijeenkomsten die we 

later dit jaar weer hopen te organiseren. 

Geeske M. Telgen-Swarts, voorzitter cliëntenraad Opella

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

U kunt het mini-college bekijken op: www.universiteitvannederland.nl/
college/waarom-krijg-je-stress-van-thuiszitten

Kunt u ook zo genieten van de mooie dingen om u heen? 

Bijvoorbeeld de natuur, die in het voorjaar uitbarst in nieuw 

leven. De vogels fluiten of het een lieve lust is. Ik kan ervan 

genieten en besef tegelijkertijd dat het coronavirus ons leven 

nog beperkt. We kijken ernaar uit dat er straks weer meer 

mogelijk is. Elkaar ontmoeten voor een kopje koffie 

of iets anders.

Het afgelopen jaar heeft de cliëntenraad van Opella een aantal 

thuiswonende cliënten een brief gestuurd en kregen we heel veel 

telefonische reacties. In vergelijking met een belronde in mei 2020 

hebben meer mensen in oktober 2020 een reactie per mail 

gegeven. Dit past ook bij het landelijk beeld 

dat ouderen meer digitaal vaardig worden. 

We moeten nog even volhouden. In dat 

volhouden kan afleiding en je met andere dingen 

bezig houden, goed zijn voor je de geest en voor je 

humeur. Thuiszitten veroorzaakt stress, zegt 

hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder. 

PRAAT MEE

Dit najaar neemt Opella in Bennekom
op het Baron van Wassenaerpark de 
nieuwbouw Elias in gebruik. Elias is 
een nieuwe, moderne locatie, volledig 
gericht op mensen met een tijdelijke 
of chronische aandoening. 

Opella biedt in Elias revalidatie voor ouderen en 

verpleeghuiszorg voor mensen met lichamelijke 

beperkingen. Ook wordt Elias de werkplek voor 

de artsen (specialisten ouderengeneeskunde), 

behandelaars en psychologen van Opella. In het 

nieuwe gebouw komt ook een restaurant met 

beperkte winkelfaciliteiten voor de wijk en een 

dagbesteding voor mensen die zelfstandig wonen. 

Het Baron van Wassenaerpark
Elias is de laatste nieuwbouw op het Baron van 

Wassenaerpark. Daarmee wordt twintig jaar 

bouwen in deze wijk afgesloten. Op het Baron van 

Wassenaerpark heeft Opella dichtbij elkaar in een 

parkachtige woonwijk alles binnen handbereik 

wat in de zorg, behandeling en ondersteuning van 

ouderen en chronisch zieken nodig kan zijn. Naast 

de mogelijkheden in Elias vindt u op het Baron van 

Wassenaerpark bijvoorbeeld seniorenappartementen, 

wijkverpleging, hulp bij het huishouden, mogelijk-

heden voor tijdelijk verblijf, verpleeghuiszorg voor 

mensen met psychiatrische beperkingen, 

voor mensen met dementie en voor mensen met 

lichamelijke beperkingen en hospice Bennekom. 

We kijken goed naar wat iemand nodig heeft om 

zijn of haar eigen leven te kunnen leiden. Zorg en 

ondersteuning organiseren we in samenhang met 

één klant, één plan, één arrangeur. We gaan uit van 

wat voor iemand belangrijk is en wat iemand zelf 

kan doen, samen met familie en het eigen netwerk, 

met voorzieningen in de wijk, met hulpmiddelen en  

zorgtechnologie en waar nodig met professionals. 

De arrangeur kan zorg en ondersteuning inzetten

uit verschillende financiële domeinen (Wmo, 

Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg). 

De klant, naasten en professionals binnen en buiten 

Opella trekken samen op.

Meer informatie over wonen, 
zorg en revalidatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor 

bijvoorbeeld wonen, zorg en revalidatie op het  

Baron van Wassenaerpark? De medewerkers 

van het Opella servicepunt vertellen u er graag 

meer over. 

Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, 

www.opella.nl 
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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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Opella verpleeghuis de Honskamp
Over het algemeen worden de afspraken nagekomen. Door corona zijn er meer 
regels waar we ons aan moeten houden. Ik vind dat ze daar wel wat soepeler mee 
om mogen gaan. Mijn moeder heeft een kamer met een keukentje. Ze zit op een 
hoek en heeft een leuk uitzicht. Mijn moeder is tevreden. Overdag is ze vaak in de 
familiekamer en dat vindt ze fijn. Ik denk dat daar vaak wat met de bewoners 
gedaan wordt, zoals koekjes bakken en spelletjes. Ze halen mijn moeder ook nog 
naar beneden voor activiteiten. Ik vind dat ze beter hadden moeten kijken naar de 
medicijnen die mijn moeder gebruikte. Dat heb ik in het overleg besproken en als 
er nu iets in de medicijnen moet wijzigen wordt er met mij overlegd.

Opella wijkverpleging Wageningen
Opella Wageningen is een top team die erg goed zorgt voor de bewoners. Niks is 
teveel gevraagd. Op alle vragen en suggesties wordt prima gereageerd. Opella 
heeft een duidelijk en goed beleid. Opella zegt wat ze doen en doen wat ze 
zeggen. Onze moeder is in haar laatste jaren daar in zeer goede handen geweest 
waarvoor nogmaals heel erg veel dank.

NIEUWBOUW OPELLA IN BENNEKOM: 

ALLES BINNEN HANDBEREIK
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Ik kijk ernaar 
uit dat …

Jeffrey d’Hamecourt:

“… ik weer een 

hotelletje kan pakken 

met mijn vrouw. Maar 

eerlijk gezegd heb ik 

niet zo’n last van de 

beperkingen. Ik ben 

met pensioen en ik 

red me prima. Volgens 

mij moeten we niet 

te vroeg versoepelen. 

De druk op de 

ziekenhuizen – ik heb 

er zelf gewerkt – is 

nog altijd hoog.”

MIJN HOBBY

Maak kans op een irischeque van 25 euro door 

uw oplossing van deze woordzoeker naar ons op 

te sturen voor 15 juli 2021. 

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

Aardbei
Aster
Bieten
Bloei
Compost
Dahlia
Druiven
Erf
Erwt
Flagstone
Frambozen

Fruit
Geur
Gieter
Gras
Groente
Haag
Hark
Heggen
Hofje
Hortologie
Hovenier

Humus
Hyacint
Iris
Mest
Moestuin
Natuur
Oranjerie
Perk
Peulen
Prieel
Rabarber

Riek
Roos
Rosarium
Salopette
Schoffel
Serre
Sla
Snoeien
Spade
Sproeier
Stekken

Tuinaarde
Tuinder
Tuinhuisje
Tuinieren
Wieden
Zaaien
Zaden
Zonnebloem

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

Bert Ditewig (61) maakt maandelijks Radio Walraven in verpleeghuis Walraven in Bennekom. Elke week 
werkt hij aan de uitzending, samen met de muziektherapeut. Bert is al zijn hele leven radiolief ebber en 

radiopiraat. Radio Walraven brengt hem in contact met medebewoners en bezoekers.  

Hoe werkt het?
“Elke maandagmiddag gaan we aan de slag 

met de uitzending van Radio Walraven. 

Soms krijg ik verzoek nummers en als ik zelf 

een liedje tegenkom, bijvoorbeeld op de 

radio, dan schrijf ik die op mijn lijst. We 

zoeken de nummers bij elkaar op Spotify of 

Itunes. Ik praat de nummers aan elkaar en 

geef achtergrond informatie. Ik weet heel veel van 

muziek. Ik draai bij Radio Walraven vooral Nederlands -

talige muziek. Muziek en tekst zetten we klaar 

op de laptop. Zo maken we elke week een stukje van 

de uitzending.” 

Wat betekent uw hobby voor u?
“Het is mijn hobby, wat kan ik er meer over 

zeggen. Muziek is mijn leven. In mijn eigen 

appartement heb ik altijd de radio aanstaan, 

zelfs als ik ga slapen. Ik word er erg blij van 

om Radio Walraven te maken. Het betekent 

heel veel voor mij. Wil je de laatste 

uitzending horen?” 

U kunt Bert horen via www.soundcloud.com, zoek naar 

Radio Walraven. Bert vindt het erg leuk als u naar zijn 

uitzending luistert, hem vragen erover stelt en/of als u een 

berichtje achterlaat onder de aflevering.

RADIO MAKEN
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