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BESTE LEZER 
Dit voorwoord is mijn laatste in dit magazine.  In deze decembermaand neem ik na vijftien jaar afscheid van 

Opella: ik ga namelijk met pensioen. 

Opella is sterk veranderd in de afgelopen jaren. Toen ik bijvoorbeeld als bestuurder bij Opella begon, hadden 

we nog verpleeghuizen met vier- en eenpersoonskamers. We hebben in de afgelopen jaren heel veel nieuw 

gebouwd en nu kennen we als Opella overal in de regio kleinschalige verpleeghuizen met voor iedere 

bewoner een eigen kamer.  Bij al die verpleeghuizen zijn er ook appartementen gebouwd voor mensen die 

graag zorg dichtbij hebben. In Ede met Woonstede en in Wageningen met de Woningstichting. We bieden u 

overal in de regio welzijn en zorg  met oog voor elk individueel persoon. Dat doen we zowel in 

verpleeghuizen van Opella, we doen dat in de hele regio ook met maatschappelijke dienstverlening, 

wijkverpleging, huishouding zorg, revalidatie, enzovoort. Opella heeft veel in huis en kan u veel bieden. We 

hebben met elkaar in de afgelopen jaren veel bereikt om u van dienst te zijn.

Waar u ook zorg of ondersteuning van Opella krijgt, u kunt verwachten dat we met elkaar samenwerken en 

aansluiten bij wat u in uw fase van uw leven nodig heeft. Ook nu het spannend is met corona en met de 

toenemende personeelstekorten. Hoe moeilijk dat ook soms is. Daarmee zijn we er niet alleen voor onze 

klanten en voor onze eigen organisatie, maar voor de hele samenleving. Opella bestaat al heel lang, 

begonnen in de 19e eeuw. Bestuurders komen en gaan en brengen wat in die tijd nodig is. Voor u blijft Opella 

de organisatie die u graag bij staat. 

Na mijn pensionering stop ik mijn agenda niet vol met nieuwe verplichtingen. Ik kijk uit naar veel contact 

met mensen, ook  om gesprekken te hebben en de ontmoeting die je hebt met de ander. Ik kijk ernaar uit 

om daar de tijd voor te nemen. Dank voor uw vertrouwen in Opella, ook met een nieuwe bestuurder kunt u 

er ‘gewoon’ op rekenen dat Opella bijzonder is.

Kars Hazelaar, bestuurder

André Kok nieuwe bestuurder Opella

André Kok (1974) is de nieuwe bestuurder van Opella. André heeft passie voor de zorg. Hij heeft in zijn loopbaan 

veel ervaring opgedaan in de zorgsector en het sociaal domein. Zo is hij de afgelopen acht jaren bestuurder 

geweest van een zorgorganisatie in Twente, vergelijkbaar met Opella. André stelt zich graag aan u voor. 

“Met veel plezier ben ik op 1 november gestart bij Opella. Een mooie organisatie met een open sfeer. Ik voel 

me echt welkom. Ik vind het erg mooi om in de zorg te werken. Hier kan je echt wat betekenen voor klanten. 

Mensen die in de zorg werken, doen dit met hart en ziel. Ik zie bij Opella dat medewerkers vanuit hun passie 

naast u willen staan, u echt willen zien en luisteren naar hoe u uw leven wilt leiden. Het evangelie van Jezus 

Christus inspireert me om er te zijn voor ieder mens. 

Opella is een grote organisatie die voorop loopt in de zorg in de Gelderse Vallei. Graag zet ik mijn energie in 

om, samen met vele anderen, de komende jaren uitstekende zorg in de regio beschikbaar te houden.”
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Hoe beleeft u de 
decembermaand?

Sinterklaas, kerst, oudjaarsavond… 

December is voor veel mensen een 

bijzondere maand. Een tijd van 

gezelligheid, maar ook een periode 

waarin je het verlies van een dierbare 

of de eenzaamheid sterker voelt. Hoe 

beleven we deze winterse dagen? 

Opellamagazine ging de straat op en 

vroeg mensen naar hun verhaal. U 

leest de reacties in de kantlijn van de 

volgende pagina’s.
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Opellamagazine is het magazine voor klanten van 

zorgdienstverlener 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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“Mensen die bij Elias verblijven, houden zelf de 

regie, doen zoveel mogelijk zelf, samen met de 

mensen om hen heen”, vertelt Matthijs. “Dat is onze 

manier van samenwerken bij Opella. Familie en 

vrienden spelen een rol tijdens het verblijf bij Elias, 

zoals bij het helpen met oefeningen doen om herstel 

te bevorderen. Waar nodig zetten we 

zorgprofessionals in. Bij Opella werken we samen 

over de muren van Elias heen. Bijvoorbeeld de 

zorgmedewerker van Elias met de verpleegkundige 

die in de wijk werkt of onze specialist ouderen-

geneeskunde die binnen Elias verantwoordelijk is 

voor de medische zorg met de eigen huisarts. Door 

deze unieke samenwerking kunnen mensen op een 

goede manier thuis wonen.

Met Elias heeft Opella na 15 jaar de bouw afgerond 

van de wijk Baron van Wassenaerpark in Bennekom. 

Net als de andere gebouwen heeft Elias een naam 

die verbonden is aan de geschiedenis van het park.

Hoe beleeft u 
de december-
maand? 

Nicole de Heus: 

“Druk én gezellig. 

Vanuit ons bedrijf 

proberen we altijd iets 

leuks te doen voor 

mensen die veel voor 

ons betekenen. En 

met kerst maken we 

het gezellig met het 

gezin. Een tijdlang was 

dit het enige moment 

dat we samen waren, 

omdat één kind in het 

buitenland woonde. 

Ik vind december 

ook een maand van 

bezinning: wat bracht 

het jaar, wat brengt 

het volgende?”

5

Wordt u een dagje ouder of heeft u te maken met een chronische ziekte? Dan wilt u graag op een 
prettige manier zelfstandig  blijven wonen. Soms is dat tijdelijk even niet mogelijk. Bijvoorbeeld als 
na een ziekenhuisopname revalidatie nodig is of bij onduidelijke lichamelijke, psychische of sociale 
problemen. Dit najaar opende Opella in Bennekom locatie Elias op het Baron van Wassenaerpark. 
Het is het specialistisch centrum van Opella waar mensen tijdelijk gebruik maken van zorg, 
behandeling of observatie.

Lees verder op volgende pagina

Snelle terugkeer naar huis

Meneer De Groot woont normaalgesproken thuis en maakt gebruik van wijkverpleging van Opella. Op dit moment revalideert 

hij bij Opella. Hij traint om zijn dagelijkse verzorging weer zelf te kunnen doen, maar hij is nog erg benauwd. Zijn 

wijkverpleegkundige bezoekt hem op de revalidatielocatie. Samen met hem kijkt ze wat er thuis nodig is om de overstap naar 

huis soepel te laten verlopen. Terwijl de wijkverpleegkundige meneer bezoekt op de revalidatielocatie, heeft ze ook contact 

met de medewerkers van revalidatie. Ze stemmen af wat nodig is voor meneer De Groot bij de revalidatie en thuis, met als 

doel dat meneer zo snel mogelijk naar huis kan.

De wijkverpleegkundige en meneer De Groot bestellen een bed om in de woonkamer te plaatsen, omdat meneer nog niet de 

trap op kan. Ook bespreken ze welke hulp de mensen om meneer heen kunnen geven. Zijn dochter gaat helpen bij de 

dagelijkse zorg, waardoor er niet dagelijks wijkverpleging nodig is. 

SNEL WEER THUIS MET 
TIJDELIJKE SPECIALISTISCHE 

ZORG OPELLA

Matthijs Kloek, leidinggevende van Elias, is trots op 

de mogelijkheden van Elias. “We willen dat mensen 

zo snel mogelijk weer thuis kunnen wonen, met de 

ondersteuning die nodig is. Alles bij Elias is daarop 

gericht. Met iemand die bij ons revalideert na een 

ziekenhuisopname zorgen we bijvoorbeeld voor 

aanpassingen die thuis nodig kunnen zijn.” “De 

voorwaarde om thuis wonen te bereiken, is dat 

iedereen die betrokken is, goed samenwerkt”, vult 

een van de artsen van Opella aan. “Zodat er een 

samenspel is tussen de klant, naasten en betrokken 

zorgprofessionals. 

 Soms is er medische zorg thuis nodig. Maar vaak zijn 

er andere dingen die helpen om het leven thuis weer 

op de rit te krijgen. Welke mensen staan er thuis om 

u heen? Hoe kan u dat netwerk eventueel uitbreiden. 

Wat kan u zelf? Hoe kunt u uw eigen veerkracht 

vergroten? Wat maakt uw leven betekenisvol? Dan 

kan het gaan om medische zaken, maar vaak ook 

andere zaken als een prettige invulling van de dag of 

het hebben van contacten die waardevol zijn.”

Waardevolle contacten

Bij meneer Grun loopt de situatie thuis vast. Hij is erg neerslachtig maar dat is niet het enige. De huisarts 

krijgt er niet precies de vinger achter wat er aan de hand is. Meneer Grun verblijft tijdelijk voor 

observatie bij Elias om een goede diagnose te stellen. Meneer heeft dementie, maar naar verwachting is 

er sprake van meer aandoeningen. Een dagelijks probleem is dat meneer zich eenzaam voelt. Hij heeft 

een erg klein netwerk. Hij is erg intelligent en mist diepgaande gesprekken met anderen. Het team van 

Elias  gaat met hem en de casemanager op zoek naar een passende oplossing. Ze komen in contact met 

een organisatie waarbij mensen zijn aangesloten met dementie en een hoog intelligentieniveau. Meneer 

sluit zich aan en kan hierdoor nu gesprekken voeren met anderen waar hij al tijden naar verlangt.
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De een wil graag ’s morgens om 7.00 uur 
douchen; een ander moet op tijd klaar zijn voor 
de dagbesteding. Weer iemand anders gaat ’s 
avonds graag laat naar bed. Iedere klant van 
Opella heeft zijn eigen wensen, of u nu 
zelfstandig woont of bij Opella. Verzorgende 
Patricia van de Berkt geeft een kijkje achter de 
schermen van een dagelijkse zorgplanning. 

“We hebben er alle begrip voor dat ieder zijn eigen 

wensen heeft”, vertelt Patricia. “Maar we hebben ook 

te maken  met zorgmedewerkers die hun drukke 

werk goed vol moeten kunnen houden en andere 

klanten die zorg nodig hebben. Bij Opella hebben we 

bijvoorbeeld in de wijkverpleging de afspraak dat 

mensen die op tijd klaar moeten zijn voor dagbe-

steding of een ziekenhuisopname voorrang krijgen. 

Ik plan de ritten van een van de wijkverpleegkundige 

teams in Wageningen en werk daarin samen met de 

andere teams van Opella. Dat betekent dat u wel eens 

een onbekende medewerker over de vloer krijgt. Als 

planner voer ik het open gesprek met cliënten als we 

vastlopen in de planning. Mensen denken soms dat 

Opella de zorg altijd kan regelen zoals het hen het 

beste past. Zo is het helaas niet. Maar met elkaar 

komen we eruit. Dan vertel ik bijvoorbeeld dat iemand 

vanwege een zieke medewerker niet op donderdag 

kan worden gedoucht, maar wel op vrijdag.”

Het doel van Opella is om bij te dragen aan een voor u 

zo prettig mogelijke manier van wonen en leven. 

Het is heel fijn als u ook zelf kunt bijdragen. 

• De medewerkers van Opella bieden alleen de 

zorg en ondersteuning die echt door een 

professional moet worden gedaan. Als u nog zelf 

koffie kunt zetten of de afwas kunt doen vragen 

we u dat ook zelf te blijven doen. Het voordeel is 

dat u zelfstandig blijft doen wat u zelf kan.  Vraag 

de mensen om u heen om betrokken te zijn op 

een manier die bij u en hen past. Krijgt u visite die 

u vanavond even kan helpen met de maaltijd of 

naar bed gaan? Fijn als u dan doorgeeft dat onze 

medewerkers niet nodig zijn. 

• Begrip voor elkaar is het sleutelwoord. Wij vragen 

begrip als afspraken onverhoopt moeten worden 

aangepast. Onze medewerkers werken hard om 

de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verlopen, 

ook de huishoudelijke ondersteuning. 

Medewerkers springen in en werken vaak extra 

uren om iedereen die dat nodig heeft van zorg en 

ondersteuning te voorzien. Daarom kijken wij 

kritisch met u mee welke zorg u echt van ons nodig 

heeft. En ook als er een zorgmoment gepland is, 

loopt het soms anders: medewerkers worden ziek 

of bij een andere klant is er een noodsituatie. Of 

er is sprake van extreme weersomstandigheden. 

We doen dan een beroep op uw flexibiliteit en die 

van uw naasten om met elkaar de noodzakelijke 

zorg en ondersteuning voor u zo goed mogelijk te 

regelen. We moeten het samen doen, zeker in deze 

tijd waarin in Nederland steeds meer vraag is naar 

zorg en er tekort is aan personeel.  

6 7

Louise van Wassenaer, een telg uit het geslacht Van Wassenaer, verrichtte dit najaar 

een kleinschalige, feestelijke opening, samen met Geeske Telgen, voorzitter van de 

cliëntenraad van Opella. Zij onthulden het Johanniter-kruis in het nieuwe gebouw. 

Deze bijzondere steen komt uit voormalig verpleeghuis de Halderhof en geeft de band 

weer met de Johanniter Orde: een protestants-christelijke organisatie die verant-

woordelijk was voor het voormalig streekziekenhuis (nu het ziekenhuis Gelderse 

Vallei) en de Opella verpleeghuizen Halderhof en Breukelderhof die voorheen op het 

terrein van het Baron van Wassenaerpark stonden. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Elias? Neem dan contact op met het Opella 

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

De voorbeelden in dit artikel zijn gebaseerd op echte praktijkverhalen; 

de situaties en namen zijn aangepast om herkenning te voorkomen.  

Hoe beleeft u 
de december-
maand? 

Sujeet Bhageloe:  

“December is een 

fantastische maand. 

Ik houd wel van de 

korte dagen en ik 

vind de feestdagen 

enorm gezellig. Het 

is een periode waar 

ik naar uitkijk, want 

vaak heb ik ook twee 

weken vakantie. 

We vinden het wel 

prettig om dan een 

paar dagen weg te 

gaan met het gezin – 

al is dat door corona 

helaas wel lastiger.”

Een kijkje achter de schermen 

BIJ OPELLA

Revalidatie na een ziekenhuisopname

Na een ziekenhuisopname wilt u graag zo snel mogelijk terug 

naar uw vertrouwde omgeving. Opella biedt revalidatie onder 

deskundige begeleiding bij Elias en in de Valkenburcht in 

Oosterbeek. De revalidatielocaties van Opella hebben in 

vergelijking met andere revalidatiecentra een korte verblijfs-

duur en een hoge kans op terugkeer naar huis. Dat betekent 

snel van ziekenhuis naar revalidatie en naar huis. In een 

intensief programma werkt u hier met ons samen aan. Opella is 

gespecialiseerd in de revalidatie van ouderen (we noemen dat 

geriatrische revalidatiezorg, GRZ). Het doel van de revalidatie is 

dat u zo snel en fit mogelijk thuis verder kan gaan met uw leven. 

Observatie en diagnostiek 

Als u even niet thuis kunt wonen, omdat voor uw  huisarts of 

medisch specialist onduidelijk is wat er aan de hand is bij 

lichamelijke, psychische of sociale problemen. Bijvoorbeeld 

wanneer er bij u sprake is van een plotselinge achteruitgang in 

uw lichamelijke of mentale gezondheid. Het doel van uw 

kortdurende verblijf is dat u uw leven thuis weer op de rit 

krijgt, met de mensen om u heen. Dat doen we onder andere 

door het stellen van een diagnose en het in kaart brengen van 

uw behoefte aan zorg en/of ondersteuning. 

Dagbesteding voor ouderen

Dagbesteding voor ouderen die zelfstandig wonen en die 

ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij de structuur 

van de dag. 

Expertise- en behandelcentrum 

Elias is het kenniscentrum van Opella, met onder andere 

specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en gespecia-

liseerde ergotherapie, logopedie, fysiotherapie en diëtist. 

Restaurant voor de wijk 

Een fijne ontmoetingsplek voor een kopje koffie, iets lekkers, 

een broodje of een maaltijd. Elke dag tussen 12.00 en 20.00 

uur open voor mensen die bij Elias verblijven en voor de buurt.

Feestje of vergadering 

De Van Balverenzaal is een unieke ruimte met keuken waar u 

tegen vergoeding gebruik van kunt maken, bijvoorbeeld voor 

een verjaardag, (kinder)feestje of vergadering. Op dit moment 

beschikbaar tot maximaal 15 personen. We bieden 

verschillende arrangementen en stemmen met u af wat uw 

wensen en kosten zijn. U kunt hiervoor een aanvraag doen via 

reserveringen@opella.nl; wij nemen dan contact met u op om 

de mogelijkheden te bespreken. 
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In het gebouw Elias biedt Opella verschillende vormen van zorg, 
behandeling en observatie om de stap terug naar huis mogelijk te maken.

Blijven doen wat u zelf kan.
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De Wzd geldt overal waar deze mensen verblijven, in het 

verpleeghuis, bij de dagbesteding, in het ziekenhuis, maar ook 

thuis. Bij Opella proberen we altijd al zo min mogelijk onvrijwillige 

zorg toe te passen. Die manier van werken past goed bij de Wzd. 

We zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de uitvoering 

van de Wet zorg en dwang. De Wzd brengt nog veel vragen met 

zich mee, niet alleen bij Opella, maar ook landelijk. In gesprek en 

in samenwerking met (vertegenwoordigers van) verpleeghuis-

bewoners, klanten uit de wijk, zorgcollega’s en bijvoorbeeld 

huisartsen gaan we aan de slag met de Wzd in de praktijk. 

De Wzd in het kort

In de Wet zorg en dwang is vastgelegd dat zorg op vrijwillige basis 

plaatsvindt, tenzij dat vanwege een ernstig nadeel niet kan. Altijd 

moeten we eerst proberen de situatie met vrijwillige zorg op te 

lossen. Vrijwillige zorg is zorg met instemming of zonder verzet 

van de klant of bewoner of - als klanten daar zelf niet meer over 

kunnen besluiten - van hun vertegenwoordiger. Pas als vrijwillige 

zorg niet mogelijk is, kunnen we onvrijwillige zorg toepassen. 

Zorg inzetten die iemand echt niet wil, is altijd een laatste optie. 

Als onvrijwillige zorg toch nodig is, kan dit alleen als het zorgvul-

dig gaat, zo kort mogelijk en op de minst ingrijpende manier. 

Samen met de klant/vertegenwoordiger, collega’s en deskundi-

gen kijken we of de onvrijwillige zorg echt nodig is en of er geen 

vrijwillige alternatieven zijn. Ook bespreken we met de diverse 

professionals hoe we de onvrijwillige zorg weer kunnen afbou-

wen. Elke vorm van onvrijwillige zorg wordt met diverse profes-

sionals regelmatig geëvalueerd. Juist omdat het een ingrijpende 

vorm van zorg kan zijn, waar we heel zorgvuldig mee omgaan. 

Voorbeelden van mogelijk onvrijwillige zorg zijn het beperken 

van de bewegingsvrijheid (denk aan bedhekken, rolstoel 

tafelbladen of deuren op slot), houden van toezicht (denk aan 

sensoren of GPS-trackers) of toedienen van eten of drinken tegen 

iemands wil. Alle zorginzet waarmee een klant en/of diens 

vertegenwoordiger het niet eens is, kan onvrijwillige zorg zijn. 

Andersom: zorg waarmee de klant en/of dienst vertegenwoor-

diger instemt, is vrijwillige zorg. 

Niet nieuw

Het principe dat we geen onvrijwillige zorg inzetten, past heel 

goed bij hoe we bij Opella werken en is voor ons niet nieuw. Het 

nieuwe zit er vooral in dat de Wzd geldt voor alle plekken waar 

klanten met een van de genoemde diagnoses verblijven. De Wzd 

geldt niet alleen in verpleeghuizen, maar ook voor klanten die 

zelfstandig wonen, bij de dagbesteding of in het ziekenhuis. 

Daarnaast zit het nieuwe er in dat onvrijwillige zorg een veel 

omvangrijker begrip is dan de vrijheidsbeperkingen uit de 

voormalige wetgeving. Het mooie aan de Wzd is dat de mens 

centraal staat. Ook dat past goed bij hoe we bij Opella werken.

In gesprek

Afgelopen periode stond de Wzd in de verpleeghuizen op de 

agenda van enkele thuisraden. Zorgmedewerkers gingen in 

gesprek met bewoners en vertegenwoordigers over de invulling 

van de Wzd. In de thuisraden werd onder andere gesproken over 

hoe Opella de Wzd toepast. En ook over de dilemma’s die daarbij 

optreden, denk bijvoorbeeld aan de gesloten locaties voor alle 

bewoners. Dat past niet meer binnen het gedachtegoed van de 

Wzd. Conclusie was om, juist nu landelijk de randvoorwaarden 

van de wet nog onvoldoende helder zijn, samen op te blijven 

trekken bij de praktische uitvoer. Het is belangrijk dat zowel 

medewerkers als klanten en hun vertegenwoordigers met elkaar 

in gesprek blijven en ook mee blijven denken in de verdere 

toepassing van de Wzd bij Opella. 

Rol van familie

De moeder van Arenda heeft vasculaire dementie en woont in 

een verpleeghuis van Opella. Arenda: “Ze woont daar nu vijf jaar 

en ze is er nog steeds van overtuigd dat ze zelfstandig woont. 

Ze was gewend om veel op pad te gaan en voor haar is het 

onbegrijpelijk dat dat niet meer kan. In het begin kon ze nog 

met een naamkaartje op door de gang van het huis lopen, al 

vond ik dat spannend. Nu gaat dat niet meer, maar dat is wel 

een moeilijke scheidslijn: wanneer bescherm je iemand? En 

tegen welk gevaar dan precies? Bestaat dat gevaar echt, of 

vrezen wij dat het misschien zou kunnen bestaan? Het is goed 

dat je als familie een rol hebt in het meedenken hierover, vaak 

weet familie wel vrijwillige alternatieven te benoemen om 

onvrijwillige zorg te voorkomen. Zij kennen immers hun naaste 

als geen ander en kunnen ook vaak benoemen waar bepaald 

gedrag bijvoorbeeld vandaan komt. Ik vind het belangrijk dat we 

er met elkaar voor open staan om dingen uit te proberen en op 

zoek gaan naar manieren van zorg die wel werken, waardoor de 

zorg vrijwillig kan blijven.” 

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntenvertrouwenspersoon kan u of uw vertegenwoor-

diger helpen bij vragen over onvrijwillige zorg. Sabrina 

Scalzotto is de onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon 

voor klanten van Opella. Zij is niet bij Opella in dienst. 

Sabrina: “Wordt u beperkt in uw vrijheid, en heeft u hierover 

een vraag of een klacht? Dan ben ik er voor u. Ik luister naar 

u. Samen kijken we hoe ik u kan helpen. Bijvoorbeeld met 

het verhelderen van uw probleem, het zoeken naar een 

oplossing, het schrijven van brieven of meegaan naar 

gesprekken die over uw vraag of klacht gaan.”

Sabrina Scalzotto

06-30456893  |  sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl

De drie situaties hieronder gaan allemaal over het toepassen van mogelijk onvrijwillige zorg. Een belangrijk 
onderwerp binnen de Wet zorg en dwang (Wzd). Een relatief nieuwe wet, geldig sinds 1 januari 2020. De Wzd geldt 
voor alle klanten van Opella met een psychogeriatrische diagnose (zoals dementie), met een verstandelijke 
beperking of met niet aangeboren hersenletsel, Korsakov of Huntington. 

AAN DE SLAG MET DE WET 
ZORG EN DWANG

“Mijn vader heeft dementie en 
woont op een gesloten 

afdeling. Hij staat vaak aan de 
deur te rammelen omdat hij 

naar buiten wil. Ik heb de 
medewerkers gevraagd om de 

deur niet voor hem open te 
doen, want ik ben bang dat hij 

dan naar buiten gaat en 
verdwaalt. Logisch toch?”

“Mijn zus heeft dementie en 
wil regelmatig haar 

medicijnen niet nemen. Ik 
tipte de zorgmedewerker om 

ze te verstoppen in de 
appelmoes: wat niet weet, 

wat niet deert immers. Maar 
mag dat eigenlijk wel?”

“Mijn vader wil regelmatig 
niet douchen. Ik vind dat niet 

fris en ik wil dat de mede-
werkers mijn vader echt twee 

keer per week onder de douche 
doen. Ook als hij dat zelf niet 
wil, anders vervuilt hij. Dat 

mag ik toch wel van de 
medewerkers vragen?”
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Hoe beleeft u 
de december-
maand? 

Greetje Schultz: 

“Ik vind het altijd 

wel dubbel. Aan 

de ene kant is alle 

gezelligheid en 

warmte heel leuk. 

Maar ik ben me ook 

extra bewust van 

wat er niet goed is: 

de eenzaamheid 

van mensen, het 

gemis van hen die je 

verloren hebt. Wat 

me erg raakt, zijn de 

kerstzangdiensten. 

Daar voel ik oprecht 

de kerstboodschap: 

je staat er niet alleen 

voor, ook in het 

donker is er hoop en 

uitzicht.”
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Dagbesteding bij  Opella 

“IK MOEST EVEN WENNEN, 
NU BEVALT HET HEEL GOED” Uit onderzoek blijkt dat muziek een positieve 

invloed heeft op de kwaliteit van leven van ver-

pleeghuisbewoners. Bij Opella is muziek daarom 

structureel onderdeel van de zorg en ondersteuning. 

Muziektherapeut Hetty Cornelissen van Opella: 

“Wij zien dat mensen echt genieten van de muziek 

die we voor of met hen maken. Muziek brengt 

rust of zet juist in beweging. Met de muziekstoel 

en Qwiek.up bieden we verpleeghuisbewoners de 

positieve effecten van muziek gedurende de hele 

dag en zelfs ‘s nachts. In het verpleeghuis wordt 

gebruik gemaakt van Spotify, waardoor de muziek-

stoel een persoonlijke afspeellijst biedt voor elke 

bewoner.” Bewoner Henk Huppelschoten geniet in 

de muziekstoel van zijn eigen muziekkeuze. “Die 

muziek zit wel lekker”, grapt hij. Het voordeel van 

de muziekstoel is dat het geluid voor de persoon in 

de stoel goed te horen is en niet of nauwelijks voor 

de mensen eromheen.

Positieve effecten van muziek

Ook de Qwiek.up biedt veel mogelijkheden. 

Muziektherapeut Hetty: “Het projecteert beelden, 

bijvoorbeeld op de muur of het plafond, in 

combinatie met geluid of muziek. Ook eigen foto’s 

of video’s kunnen hierbij worden gebruikt. 

De Qwiek.up kan worden ingezet tijdens zorg-

momenten, om beweging te stimuleren, herinnerin-

gen op te halen of als leuke activiteit. De muziek-

stoel en Qwiek.up zijn eenvoudig te verplaatsen, 

waardoor veel bewoners er gebruik van kunnen 

maken.” De muziektherapeuten van Opella zien 

tijdens hun werk de positieve effecten van muziek 

op mensen en zijn altijd op zoek naar manieren om 

dit effect te bereiken als er geen muziektherapeut 

aanwezig is. Daarom namen zij het initiatief voor de 

aanschaf. Hetty: “Bijzonder om te zien hoe mensen 

vrijwel meteen worden meegevoerd door de muziek 

en tot rust komen of juist in beweging, tot contact 

of even helemaal in hun eigen wereld.”

Vrienden van Opella

De muziekstoelen en Qwiek.ups zijn mogelijk dank-

zij de Stichting Vrienden van Opella. Zij zamelen 

geld in en financieren hiermee voorzieningen voor 

klanten, die niet door de overheid worden betaald. 

Meer  informatie over de Vrienden van Opella vindt 

u op www.opella.nl/vrienden-van-opella.

MUZIEK IN HET VERPLEEGHUIS

Opella biedt verschillende vormen van dagbesteding 
voor mensen die zelfstandig wonen. U komt in aan-
merking voor dagbesteding als er sprake is van 
geheugenproblemen, bijvoorbeeld een vorm van 
dementie, of als er sprake is van lichamelijke of 
psychische klachten of een combinatie van beide. Ook 
zijn er groepen voor mensen met psychiatrische 
klachten en is er een speciale groep voor jonge 
mensen met dementie.  

Annemieke kreeg in 2019 de diagnose Ziekte van Alzheimer. Ze 

woont met haar man Nico in Ede en gaat sinds september 2020 

naar de groep voor jonge mensen met dementie in het 

Zorgpunt in Bennekom. Hoe het was om voor het eerst naar de 

groep te gaan, kan Annemieke zich niet herinneren. Nico 

vertelt: “Nieuwe dingen vindt ze moeilijk en ook bij deze groep 

dacht ze ‘moet dat nou’? Maar zodra we gingen kijken was het 

prima.” Annemieke vult aan: “Ik moest even wennen. Nu bevalt 

het heel goed. We wandelen, puzzelen, sjoelen en af en toe ga 

ik met een vrijwilliger op de duo-fiets. Er wordt veel gelachen 

in de groep.” 

Annemieke houdt erg van bewegen en zodra ze praat over het 

sjoelen beginnen haar ogen te twinkelen. Hetzelfde gebeurt als 

ze praat over haar vroegere werk in het onderwijs en in de zorg. 

“Het was heerlijk om met mensen te werken, heel dankbaar 

werk. Daar heb ik van genoten.” Nico vertelt dat Annemieke altijd 

heel spraakvaardig en sociaal was, maar dat praten en sociale 

contacten voor haar nu lastig zijn. Naar drukke verjaardagen gaat 

ze niet meer. “Dat is jammer,” zegt ze. “Ik vind het wel erg dat het 

contact met mensen minder wordt. Hier op de groep gaat het wel 

goed. Ik kan hier gewoon contact hebben met de mensen en hoef 

niet op mijn tenen te lopen.” Annemieke gaat twee dagen per 

week naar de groep en ze voelt zich er heel erg thuis. Nico: “Ook 

voor mij is het fijn, het is plezierig om tijd voor mezelf te hebben. 

Ik doe veel vrijwilligerswerk achter de computer en als 

Annemieke naar de groep is kan ik dat met een geruster gevoel 

doen. Maar dat is bijzaak, het belangrijkste is dat zij het naar haar 

zin heeft.”

Kopje koffie

Voor veel mensen geldt dat gaan deelnemen aan een 

dagbestedingsgroep een grote stap is. Kom gerust een keer 

vrijblijvend koffie drinken, kennis maken of een proefdag 

meelopen. De klantadviseurs van Opella kunnen u vertellen 

welke mogelijkheden er zijn en welke groep het beste bij u 

past. U heeft voor dagbesteding een indicatie nodig van de 

gemeente waar u woont. U kunt een indicatie aanvragen bij het 

WMO-loket van uw gemeente. Deelname is ook mogelijk als u 

een WLZ-indicatie via het CIZ heeft.

Meer informatie: Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, 

www.opella.nl/dagbesteding

Verpleeghuisbewoners van Opella kunnen op elk moment van de dag heel 
makkelijk genieten van hun persoonlijke muziek. Dankzij een financiële bijdrage 
van de Vrienden van Opella hebben de bewoners dit jaar vier muziekstoelen en 

drie Qwiek.ups in gebruik kunnen nemen. 

Bewoner Henk Huppelschoten in de muziekstoel. Op de 

achtergrond muziektherapeut Hetty Cornelissen en Jan van 

der Steege van Vrienden van Opella.

HANDIG VOOR U
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7.00 uur  “Mijn werkdag begint om 7.00 uur en ik kom graag 
een beetje op tijd. Als eerste kijk ik op het rooster naar de 
personeelsbezetting: kunnen de collega’s die werken alle taken 
doen, of moet ik bijvoorbeeld medicijnen delen? Dan lees ik de 
overdracht en kunnen collega’s mij vragen stellen. Die vragen 
gaan vaak over veranderingen in de zorg van klanten. Soms 
gaat het ook over verwachtingen van klanten en familie. In 
De Nudehof wonen mensen zelfstandig in hun eigen 
appartement. Die appartementen zitten in hetzelfde gebouw, 
maar het is geen verpleeghuis.”

8.03 uur  “Vandaag loop ik een verpleegkundige route langs 
verschillende klanten. Ik verzorg dan wonden of kijk met collega’s 
mee als zij een wond verzorgen. Ook ga ik langs bij mensen die 
zich niet lekker voelen. Hoe staat het ervoor? Is het nodig om te 
overleggen met de huisarts? Voordat ik naar binnen ga, lees ik de 
rapportage op de gang. Ik kijk welke zorg ik moet verrichten en 
of er bijzonderheden zijn. Dat iemand slecht eet bijvoorbeeld of 
is gevallen. Als er iemand de avond ervoor is gevallen, ga ik 
’s morgens altijd even kijken om te zien hoe het gaat.”

9.17  “Bij deze klant verzorg ik twee keer per week de wonden 
aan haar been. Daar ben ik ongeveer tien minuten per been 

Bertine Hogendoorn  • regieverpleegkundige De Nudehof

In woongebouw De Nudehof in Wageningen wonen senioren met een zorgvraag in zelfstandige 
appartementen. Mensen krijgen zorg van een wijkverpleegkundig team van Opella. Dit team is gevestigd 

in het gebouw, waardoor er 24 uur per dag een medewerker in de nabijheid is. Bertine Hogendoorn 
is een van de twee regieverpleegkundigen van dit team. Als regieverpleegkundige is zij 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Bertine: “Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel.”
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DIT  IS  MIJN DAG

mee bezig. Ik leg alle verbandmaterialen klaar, doe een schort 

voor en handschoenen aan. Ik haal het verband voorzichtig van 

het been en bekijk de wondjes. Die zien er gelukkig goed uit! 

Met mijn tablet maak ik er een foto van voor onze 

wondverpleegkundige. Zij kijkt op afstand mee hoe het gaat. 

Bij het opnieuw verbinden van de benen laat ik mevrouw 

helpen met het vasthouden van het verband. We maken een 

grapje dat ik haar aan het werk zet, maar mevrouw helpt mij er 

graag mee en houdt zo een stukje eigen regie.”  

10.37  “’s Ochtends bel ik regelmatig met huisartsen. Klanten 

wonen in De Nudehof zelfstandig en houden daarom hun eigen 

huisarts. Vaak spreek ik eerst de assistent over mijn 

bevindingen. De huisarts of assistent belt dan later terug om 

het behandelplan door te geven. Ik ben blij met deze 

samenwerking met de huisartsen, de lijnen zijn heel kort. Ook 

met andere behandelaren van binnen en buiten Opella overleg 

ik regelmatig, zoals de ergotherapeut. Zij kunnen goed met ons 

meedenken hoe klanten zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

wonen en kennen daar handige hulpmiddelen voor. Denk aan 

een grijper om dingen mee van de grond te kunnen pakken of 

een hulpmiddel om in de douche te kunnen staan.”

14.21  “Twee keer per jaar neem ik met klanten hun zorgplan 

door. Soms is dat alleen met de klant zelf, regelmatig zit daar 

ook een familielid bij. Ik vind het belangrijk dat iedereen rondom 

de klant betrokken is en we dit samen afstemmen. We bekijken 

welke zorg nodig is en of wij dat als wijkverpleegkundig team 

ook kunnen bieden. Met de klant en de familie is het soms 

zoeken hoe we het samen, als professionals én naasten, zo 

kunnen organiseren dat iemand hier zelfstandig kan blijven 

wonen. Als wijkverpleegkundig team nemen wij niet over, we 

doen de zorg die echt door een professional moet worden 

gedaan. We bekijken dus ook goed wat een klant nog zelf kan 

doen met de mensen om hem of haar heen. Ik ben als 

verpleegkundige het aanspreekpunt naar familie. Maar ik doe 

het niet alleen, er staat een heel team om mij heen en met hen 

overleg ik regelmatig hoe het gaat met een klant. Zij zien hen 

weer op andere momenten dan ik en geven signalen aan mij 

door. Zodat ik een goed compleet beeld heb als ik bijvoorbeeld 

het zorgplan ga bespreken.” 

15.07  “Wij kijken goed hoe klanten zo lang mogelijk zelf-

redzaam kunnen blijven. Een hulpmiddel dat daarbij kan helpen 

is de Medido. De Medido is een apparaatje dat klanten eraan 

herinnert om de medicijnen in te nemen. Het apparaat geeft een 

piepje als het tijd is en de medicijnen komen in een zakje uit het 

apparaat. Heel handig en heel gebruiksvriendelijk. Als klanten de 

Medido gaan gebruiken, geef ik een uitleg hoe het werkt. Voor de 

zorg scheelt dat een paar zorgmomenten per dag als wij niet 

langs hoeven te komen voor de medicijnen. Die tijd kunnen we 

dan besteden aan klanten die andere zorg nodig hebben.” 
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We schetsen een portret van een 
Opellaklant aan de hand van korte,  

maar krachtige vragen en antwoorden. 
Als herkenning, inspiratie of  

overdenking voor uzelf.

14

EENS EVEN PUZZELENTIPS  VAN DE PROFESSIONAL PORTRET

Mevrouw Swagemakers is geboren en getogen in Wage-
ningen. Ze bezoekt daar drie dagen per week de dagbe-
steding en maakt gebruik van wijkverpleging en hulp bij 
het huishouden van Opella. Ze heeft de ziekte van 
Alzheimer.  

TEUN SWAGEMAKERS (78) 
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Hoe zou u zichzelf omschrijven?

“Ik ben creatief. Vooral breien, dat deed ik vroeger al. Nu brei 

ik voor kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het laatste dat 

ik maakte is een wit babyvestje en op dit moment werk ik aan 

een babytruitje. Sinds ik 2,5 jaar geleden bij de dagbesteding 

ben gekomen, schilder ik ook.” 

Wat is uw mooiste of juist uw moeilijkste 

karaktereigenschap?

“Mensen omschrijven mij als een apart mens. Dat komt 

doordat ik hard ben voor mezelf. Ik voel geen pijn, pas als het 

heel heftig wordt.”

Wat zijn de mooie dingen in uw leven?

“Ik ben blij met mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Via de tablet appen we elkaar regelmatig en ze komen ook bij 

mij langs. Bij allebei mijn dochters eet ik een keer per week; 

mijn schoondochter is kapper en doet mijn haar. Ook heb ik 

goed contact met mijn buren. Elke week drinken we thee met 

elkaar en als ik in het weekend eten over heb, breng ik het bij 

hen langs.”

Wat zouden anderen van u kunnen leren?

“Ik ben een vraagbaak voor ouderwetse huishoudelijke tips. 

Bijvoorbeeld: hoe verwijder je een lastige vlek in kleding (leg 

het in een bak met zout water!). Of de kleinkinderen bellen 

hoe ze stoofperen of hachee moeten maken. Ik kook niet 

meer zoveel zelf, maar dat weet ik nog wel.”

Het liefst verander ik aan mijn leven …?

“Ze zeggen dat ik Alzheimer heb, maar dat geloof ik eigenlijk 

niet. Mijn geheugen wordt wel wat minder, maar ik kan nog 

zoveel zelf, ben goed bij de tijd. Ik vind het bijvoorbeeld leuk 

zo nu en dan iets te veranderen aan de inrichting van mijn huis. 

Op televisie kijk ik graag programma’s die gaan over de inrich-

ting van huis en tuin. En ik doe zelf mijn boodschappen en de 

lichte huishoudelijke klussen. Ik ben een heel tevreden mens.”

Voor veel mensen betekent de decembermaand 
lekker eten. En dat is helemaal niet verkeerd, 
vertelt Eline Berrevoets, diëtist bij Opella. 

LEKKER EN GEZOND 
ETEN EN DRINKEN

“We zien dat ouderen en mensen met een chronische ziekte 

soms te maken hebben met ondervoeding. Met de feestdagen 

eten zij vaak wat meer en dat is helemaal niet verkeerd. Geniet 

ervan en eet wat u lekker vindt. Buiten de feestdagen blijven er 

nog een heleboel ‘gewone’ dagen over. Let erop dat u juist 

buiten de feestdagen de goede voedingsstoffen binnen krijgt.”

Dit zijn de tips van Eline voor eten en drinken als u ouder wordt, 

herstelt of een chronische ziekte hebt.  

TIP 1
Kies producten die goede voedingsstoffen bevatten, zoals 

vezels en eiwitten. Bij het ouder worden, herstellen of bij ziekte 

heeft u extra eiwitten nodig. Eiwitten zorgen onder andere 

voor het behoud van spiermassa. Eiwitrijke producten zijn 

bijvoorbeeld in kaas, vlees, vis, ei en noten. Een andere 

belangrijke voedingsstof zijn vezels. Die helpen bij een goede 

stoelgang. Vezels zitten in volkorenproducten, fruit en veel 

groenten. 

TIP 2
Om botten sterk te houden, is voldoende calcium nodig. Daarbij 

helpt vitamine D om de calcium goed op te laten nemen door 

uw lichaam. Iedereen boven de vijftig jaar krijgt het advies om 

extra vitamine D in te nemen. Tabletjes zijn te koop bij apotheek 

en drogist. De zon is een bron van vitamine D en ook vette vis, 

margarine en halvarine. Calcium vindt u in zuivel en kaas. 

Ongeveer vier porties per dag zijn nodig. 

TIP 3
Vindt u het ook moeilijk om voldoende te drinken op een dag? 

Een bekend probleem bij ouderen is dat zij minder een prikkel 

hebben om vocht tot zich te nemen. Vocht is wel heel belangrijk 

voor goed werkende nieren en daarmee het afvoeren van 

afvalstoffen. Aanbeveling is 1,7 liter per dag, dat zijn ongeveer 

10 glazen. Zorg voor afwisseling met koffie, thee en 

melkproducten. Af en toe een sapje kan ook. 

TIP 4
Wees alert op signalen van ondervoeding. Houd uw gewicht in 

de gaten. Uw eetlust kan afnemen en dan sluipt ondervoeding 

erin. Bij ondervoeding wordt u meer vatbaar om ziek te worden 

of te vallen. De spiermassa wordt namelijk minder. Weeg uzelf 

dus wekelijks of let erop dat uw kleding niet wijder gaat zitten. 

Valt u af, trek dan aan de bel. Bijvoorbeeld bij de huisarts of uw 

zorgverlener van Opella. Eventueel kan de arts u doorverwijzen 

naar een diëtist. Die kan samen met u uw voedingspatroon 

bekijken en adviezen en tips geven.
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CLIËNTENRAAD

Hoe beleeft u 
de december-
maand? 

Thijs Clercx: 

“Ik heb een kroeg 

op het Museumplein 

in Ede. Met de 

kerstdagen en met 

de jaarwisseling 

moet ik dus veel 

werken – afhankelijk 

van corona uiteraard. 

Het is druk, maar 

ook heel gezellig. 

Natuurlijk is het veel 

schakelen tussen 

werk en tijd voor het 

gezin. Maar gelukkig 

is er wel ruimte 

om er echt voor de 

kinderen te zijn.”

Vertrek voorzitter cliëntenraad

Opella wijkverpleging Bennekom

Met enorme toewijding, betrokkenheid, zorgvuldigheid en professionaliteit is de 

zorg geleverd. Hierdoor werd een ‘hartewens’ werkelijkheid gemaakt: thuis 

sterven. Coördinatie van zorg door regieverpleegkundige was uitstekend op orde, 

zowel binnen de organisatie als met samenwerkende (andere) zorgverleners / 

disciplines - korte lijnen waren overstijgend zichtbaar. Flexibel werd ingespeeld 

op de in korte tijd verslechterende situatie. De missie en visie van de organisatie: 

‘thuis geven’ - werd werkelijkheid door aandacht voor het hele gezinssysteem. In 

een moeilijke tijd zijn de medewerkers van thuiszorg Opella voor ons van grote 

waarde geweest: lichtpuntjes!

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 Zorgkaart-

Nederland.nl. U helpt daar niet alleen 

anderen mee om een keus te maken voor 

een zorgorganisatie. Wij leren ook graag 

van de verbeterpunten die in de reviews 

worden genoemd. 

“In 2013 werd ik benoemd als voorzitter van de centrale cliënten-

raad van Opella. Iedere zorgorganisatie is verplicht een cliënten-

raad te hebben,  maar hoe ze die inrichten is aan de organisatie. 

Opella heeft gekozen om de kwaliteit van leven van de klant, zoals 

thuis, centraal te stellen. Daarbij paste een omvorming van 

5 lokale cliëntenraden naar een aantal thuisraden, samen met een 

cliëntenraad (CR) met representatieve en deskundige leden.  De 

eerste jaren van mijn voorzitterschap heb ik samen met de 

bestuurder veel tijd besteed aan het inrichten van deze vorm van 

(mede)zeggenschap. Opella is daarin redelijk uniek en werd door 

het ministerie van VWS dan ook regelmatig als voorbeeld 

genoemd. Daar mogen we best trots op zijn.  

Als CR hebben we natuurlijk de formele wettelijke rol om adviezen 

te geven over verschillende onderwerpen. In de afgelopen 8 jaar 

kwamen zo voorbij: de Wet zorg en dwang, diverse vastgoed-

projecten, de begrotingen, benoemingen, maar ook bijvoorbeeld 

het behoud van de functie van restaurant de Baron.

Naast al die formele adviezen is natuurlijk het contact met de klant 

van groot belang. Een ander mooi voorbeeld is de ingrijpende 

verbouwing van de Nudehof. Alle bewoners werden geïnterviewd. 

Daarin werden ze gevraagd wat ze belangrijk vonden in hun 

toekomstige woonomgeving. Wat een mooie gesprekken hebben 

we gehad. Dat leverde waardevolle inzichten op en was aanleiding  

voor directie en projectmanagement om een aantal dingen anders 

aan te pakken. 

Tot slot wil ik ook noemen: het jong-en-oud(er)koor. Daarin 

gingen basisschoolleerlingen samen met bewoners zingen. Naast 

het zingen leverde dat prachtige contactmomenten tussen de 

generaties op. 

Mijn termijn zit er op. Maar het werk van de CR gaat door. Ik heb 

de overgang van AWBZ naar WLZ en WMO meegemaakt, maar de 

zorg zal nog verder veranderen. Ik ben benieuwd wat er in 

Nederland zal gebeuren. Dat er iets zal moeten gebeuren staat 

vast; we kunnen niet zo door blijven gaan. Ik wens Opella daarbij 

alle wijsheid toe.” 

Geeske Telgen
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Rien Brand is de nieuwe voorzitter van de 
cliëntenraad van Opella. Hij stelt zich hier 
graag aan u voor.

“Ik vind het ontzettend leuk om voorzitter te zijn van 

de cliëntenraad van Opella. Mijn werkverleden ligt in 

het jongerenwerk en de hulpverlening aan mensen 

met een verstandelijke beperking of psychiatrische 

problemen. Ik ben jarenlang bestuurder geweest van 

zorginstellingen. Daarom denk ik dat ik als voorzitter 

van de cliëntenraad ook goed kan zoeken naar een 

balans: we willen als cliëntenraad de belangen van 

cliënten behartigen en tegelijkertijd hebben we te 

maken met de realiteit van de zorg in Nederland en 

die bij Opella in het bijzonder. Er is een tekort aan 

personeel en ook een hoge werkdruk. Daar moeten 

we samen zo goed mogelijk uit komen.”

“Ik ben vorig jaar net voor coronatijd met vervroegd 

pensioen gegaan. Dat was een bijzondere situatie. 

Mijn plannen kwamen stil te liggen. Nu ben ik gestart 

als voorzitter van de cliëntenraad van Opella. 

Daarnaast heb ik passie voor de natuur. Via IVN 

Natuureducatie wandel ik met mensen in de natuur en 

ik ben vrijwillig educatief boswachter. In mijn directe 

omgeving zie ik en heb ik gezien wat ouder worden en 

een chronische ziekte kan betekenen voor je leven, 

namelijk bij mijn eigen ouders en schoonmoeder. Ik 

kom graag in contact met cliënten van Opella, zowel 

de mensen die bij Opella wonen als de mensen die 

thuis zorg en/of ondersteuning krijgen. Ik wil u 

uitnodigen als u onderwerpen heeft die voor de 

cliëntenraad van belang zijn om vooral contact met de 

cliëntenraad op te nemen. Wij kunnen onze taak beter 

uitvoeren als we weten wat er bij u leeft.”

Cliëntenraad Opella - telefoon 06 1558 4457 - 

clientenraad@opella.nl
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De klant heeft bij Opella de regie in eigen hand en heeft zeggenschap over de eigen situatie. Over gemeenschap-

pelijke zaken worden dichtbij keuzes gemaakt. Opella werkt hiervoor met thuisraden op haar woonlocaties en 

wijkbijeenkomsten voor klanten die zelfstandig wonen. Een thuisraad bestaat uit klanten en/of hun naaste, de 

medewerkers en vrijwilligers van Opella. Samen maken zij afspraken over onderwerpen die van belang zijn in het 

dagelijks leven. Bijvoorbeeld over hoe de dag wordt ingericht, waar de inzet van medewerkers nodig is en waar 

het anders kan. Maar ook over omgaan met elkaar en over veiligheid. Op de website van Opella vindt u een 

animatie waarin wordt uitgelegd wat een thuisraad is. Naast de thuisraden en wijkbijeenkomsten kent Opella een 

cliëntenraad, voor de collectieve belangenbehartiging van alle klanten. Via de cliëntenraad Opella oefenen 

klanten invloed uit op het beleid van de organisatie. De thuisraden en wijkbijeenkomsten vormen een bron van 

informatie voor de cliëntenraad om haar taak goed te kunnen uitvoeren. De cliëntenraad is gesprekspartner van 

de Raad van Bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, zoals wettelijk is vastgelegd.

MAAK KENNIS 
MET DE NIEUWE 
VOORZITTER
CLIËNTENRAAD



WINTER 2021

Hoe beleeft u 
de december-
maand? 

Froukje Davidse: 

“Ik ben projectleider 

van Ede viert Kerst, 

een programma met 

kerstactiviteiten voor 

én door Edenaren. 

Ede viert Kerst draait 

om het creëren van 

verbinding tussen 

mensen. Juist in 

deze tijd hebben we 

behoefte aan zinvol 

contact. Voor mij is 

het event geslaagd 

als er verbindingen 

ontstaan tussen 

inwoners, groepen 

en organisaties. Daar 

draag ik met veel 

passie aan bij.”

MIJN HOBBY

Maak kans op een irischeque van 25 euro door 

uw oplossing van deze woordzoeker naar ons op 

te sturen voor 15 februari 2022. 

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

APPELBEIGNET
AVOND
BEIGNET
CHAMPAGNE
DRIEKONINGEN
DRINKEN
DUIVEKATER
ETEN
EZEL

FEEST
GEBAK
GESCHENK
GESPREK
GEVEN
GEZANG
GLAS
GOUD
GROT

KAARSEN
KAMEEL
KERST
KERSTBOOM
KERSTMIS
KERSTVERSIERING
KIND
KRANSJE
KRIBBE

KURK
MIRRE
NACHT
NIEUWJAAR
OLIEBOLLEN
PIEK
POINSETTIA
PRET

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

Jettie Roest (28) woont in Harskamp en krijgt hulp bij het huishouden van Opella. Negen jaar geleden 
raakte zij vanaf borsthoogte verlamd en belandde ze in een rolstoel na een val van een paard. Ondanks 

dit traumatische ongeluk bleven paarden Jetties grote passie en heeft ze er alles aan gedaan om 
weer te kunnen rijden. 

Hoe werkt het?
“Mijn Friese paard Daline staat bij een speciale stal voor 

mensen met een handicap: de BIO manege in Arnhem. Ik rij 

ongeveer één keer per week en dan lopen er drie mensen met 

mij mee: één stapt met Daline door de bak en aan weerskanten 

loopt er iemand naast mij mee. Ik ben namelijk bang om te 

vallen, omdat ik geen rompbalans meer heb en snel omval. 

Met een speciale tillift word ik op Daline gezet. Daline blijft 

dan rustig staan.” 

Wat betekent je hobby voor jou?
“Paardrijden betekent alles voor mij. Het ongeluk heeft mij veel 

afgepakt, maar het paardrijden niet, dat laat ik niet gebeuren. 

Door het ongeluk heb ik een angststoornis en het rijden is een 

uitdaging met mijn beperkingen en mijn heup die slechter 

wordt. Maar stoppen is geen optie. Ik ga bijna dagelijks naar stal 

en dat brengt mij meteen onder de mensen. De band tussen 

Daline en mij is erg bijzonder, mijn paard past zich aan mij aan 

en accepteert wie ik ben. Dit heeft mij door meerdere moeilijke 

periodes heen geholpen toen ik het niet meer zag zitten. Daline 

is mijn harige beste vriendin en maakt alles een stuk leuker.” 

PAARDRIJDEN
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