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“IK PROBEER ELKE DAG EEN STAPJE
 VOORUIT TE ZETTEN.”

FINANCIËLE PROBLEMEN VOORKOMEN: OVERZICHT GEEFT INZICHT
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LEREN VAN JE FOUTEN
Foutloos leren! Toen ik deze term voor het eerst hoorde, vroeg ik mij af 

waarom je geen fouten zou willen maken. We leren toch als mens juist van 

onze fouten? Maar bij mensen met dementie werkt dat anders. Fouten 

maken frustreert hen en dat staat het leren van nieuwe dingen in de weg. In 

dit Opellamagazine vertelt regieverpleegkundige Hetty Veenhuizen van 

Opella hoe leren met dementie wél mogelijk is. 

Ook in de verpleeghuizen van Opella gaan we voor eigen zeggenschap en zelf 

doen door bewoners. Dit voorjaar mocht ik de groep mensen met dementie 

op jonge leeftijd de eerste thuisraadpas overhandigen. Zo’n thuisraad bestaat 

uit bewoners en/of hun vertegenwoordiger en medewerkers van de woning. 

Samen maken zij afspraken over het dagelijks leven. Elke thuisraad krijgt 

budget, om zelf mogelijk te maken wat de bewoners belangrijk vinden.  

Zelf aan de slag blijven en nieuwe dingen leren kan veel plezier geven. 

Meneer Wesselingh vertelt in dit magazine hoe hij vroeger in zijn werk 

praktische oplossingen zocht voor problemen. Hij doet dat nu ook voor de 

zorg en hulp die hij op 98-jarige leeftijd nodig heeft. Hij ontwikkelde 

bijvoorbeeld een plankje dat lekkage van een stoma voorkomt. Daardoor 

gaat hij weer met vertrouwen de deur uit. 

Wilt u stappen zetten om een deel van uw zorg of hulp zelf te leren? Ga met 

onze medewerkers in gesprek over de mogelijkheden. Ervaar ook  de 

voldoening van ‘zelf doen’. 

André Kok, bestuurder
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Wanneer geniet u echt 
van uw dag?

Pluk de dag: dat is soms makkelijker 

gezegd dan gedaan. We hebben de 

invulling van onze uren niet altijd zelf 

in de hand. Toch krijgen we de kans 

om iets moois te maken van de dag. 

Opellamagazine ging de straat op en 

vroeg mensen wat hun dag kleurt. 

U leest de reacties in de kantlijn van 

de volgende pagina’s.
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COLOFON

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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Wanneer 
geniet u echt 
van uw dag?

Sabine Boers: 

“Als het zonnetje 

schijnt: fijn naar 

buiten, een 

zwembadje opzetten 

voor de kleine, een 

wijntje erbij en de 

barbecue aan. En als 

ik moet werken? Dan 

doet het me goed als 

ik leuk contact heb 

met collega’s. Wat 

dat betreft ben ik 

blij dat er weer meer 

mensen op kantoor 

zijn: het werkt 

toch lekkerder met 

anderen om je heen.”
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Hetty: “Belangrijk is ook dat de sfeer goed blijft. Als 

iets ‘moet’, lukt het meestal niet. Alle mensen die 

betrokken zijn – naasten en professionals – moeten 

het op dezelfde manier aanpakken: zelfde volgorde, 

zelfde woorden. Samenwerking is belangrijk.”

Associatieleren

Hierbij gebruiken we associaties die onbewust 

aanwezig zijn. Als iemand bijvoorbeeld boos is en 

niet geholpen wil worden, kan een afbeelding van 

een baby op een schort de stemming verbeteren. De 

associatie is: de baby is lief, dus is degene die zorg 

geeft ook lief.

Emotieleren

Hierbij gebruiken we positieve emoties. Wil iemand 

niet met de rollator lopen? Ga samen de rollator 

versieren met bloemen en slingers. Zo wordt het 

een rollator om trots op te zijn. Grote kans dat hij 

vaker gebruikt wordt.

Operant leren

Deze manier van leren volgt de theorie van negeren 

en bevestigen. Gedrag of handelingen die je niet 

wilt, kun je negeren. Belonen kan bestaan uit iets 

heel gewoons: door over een iPad te vegen (swipen), 

verschijnt een nieuwe foto. Dat is een ‘beloning’ die 

herhaling oproept.

“Het is belangrijk dat we weten hoe leren met 

dementie werkt”, zegt Hetty. “En dat we daar 

bewust mee omgaan in het contact. Dat maakt de 

omgang met mensen met dementie voor iedereen 

gemakkelijker. Ook de mensen zelf voelen zich 

gelukkiger. Dat komt onder andere doordat ze meer 

zelf kunnen blijven doen. Het vergroot dus hun 

zelfredzaamheid.”

Wilt u meer lezen over leren met dementie? Kijk dan 

op www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/

zelfstandig-blijven of op de website 

www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl

Wanneer 
geniet u echt 
van uw dag? 

Rinus van Leuven: 

“Als ik op de fiets kan 

stappen en lekker over 

de hei kan fietsen, of 

naar de rivier – net 

waar ik zin in heb. Ik 

geniet ook van het 

vrijwilligerswerk dat 

ik doe in de Winkel 

van Sinkel. Dat geeft 

heel veel gezelligheid. 

Ik ben met pensioen 

maar ik krijg mijn 

dagen prima gevuld 

zo, soms kom ik tijd 

tekort.”
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Wie te maken heeft met dementie, merkt dat het steeds moeilijker is iets nieuws aan te leren. Toch 
kan het wel. Gelukkig. Leren met dementie kan op vier manieren. Het is altijd maatwerk.

”Om iemand met dementie iets aan- of af te leren, gebruiken 

we geheugen dat er nog is”, zegt Hetty Veenhuizen, 

regieverpleegkundige bij de Honskamp, verpleeghuis van 

Opella in Lunteren. “Foto’s kunnen herinneringen oproepen. De 

geur van de aftershave van een geliefde kan mooie momenten 

uit een huwelijk terughalen. 

Ook gebruiken we het onbewuste geheugen. Zeg maar: de 

automatische piloot. Komt iemand aan dezelfde kant uit bed 

als thuis? Heeft iemand een vaste volgorde om kleding aan te 

trekken? Dronk iemand uit een kopje of een mok? Welke 

muziek werd gedraaid op de bruiloft? Het is belangrijk dat 

iedereen die dicht bij een persoon met dementie staat, hier 

bewust mee omgaat. Het helpt om het welzijn te verbeteren 

van mensen met dementie.”

Deskundigen onderscheiden vier manieren van leren voor 

mensen met dementie: foutloos leren, associatieleren, 

emotieleren en operant leren. Welke manier de voorkeur heeft, 

blijkt in de praktijk en in gesprek. Dit is echt persoonlijk.

Foutloos leren

Foutloos leren passen we toe als we een nieuwe handeling aan 

willen leren. Bijvoorbeeld: hoe gebruik je een magnetron. Ten 

eerste: kies een eenvoudig apparaat. Doe samen stap voor stap 

wat moet gebeuren. Herhaal dit tot iemand het alleen kan. 

Let op. De persoon met dementie mag geen kans krijgen 

fouten te maken. Want dat frustreert en dit staat het leerproces 

in de weg. Dus zo gauw een aarzeling optreedt, moet je als 

begeleider een aanwijzing geven. Zeg bijvoorbeeld: ”Druk nu 

het groene knopje maar in.” 

IETS NIEUWS LEREN 
MET DEMENTIE

LEREN MET DEMENTIE BINNEN OPELLA
• De wetenschapscommissie van Opella vraagt regieverpleegkundige Hetty 

Veenhuizen aan de slag te gaan met het onderwerp Leren met dementie. De 
afstudeeropdracht voor haar opleiding tot hbo-verpleegkundige besteedt ze aan 

 dit onderwerp.

• In 2021 start Opella bij de Honskamp in Lunteren een training voor 
eerstverantwoordelijk verzorgenden, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psycholoog 
en activiteitenbegeleider. Frans Hoogeveen, ouderenpsycholoog en auteur van het 
boek Opnieuw geleerd, oud gedaan geeft de training. Andere medewerkers krijgen 
een workshop over het lerend vermogen van mensen met dementie.

• Een werkgroep gaat aan de slag om de inzichten uit de training binnen Opella in de 
praktijk te brengen. Uiteindelijk doel: de kennis rond ‘leren met dementie’ toepassen 
voor alle klanten van Opella die te maken hebben met dementie. Als zij bij Opella 
wonen of verblijven en als zij zelfstandig wonen. 
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Opgewekt opent Coby van Kuijk (82) de deur van haar ruime appartement in Ede-Centrum. Dit is de plek 
waar verpleegkundigen van Opella bijna dagelijks de wond aan haar arm verzorgen. 
Bijna dagelijks, want op zondag doet dochter Anne-Karin de wondzorg. “Ideaal om die ene dag niet op 
de tijd te hoeven letten. En ook een fantas-tische oplossing bij vakanties of familiefeestjes.” 

Het opgeruimde karakter van mevrouw Van Kuijk helpt haar om 

het beste te maken van elke dag. Ondanks de ernstige wond aan 

haar arm die veel pijn doet. “Het begon als een klein gaatje bij mijn 

hand, bijna acht jaar geleden. Jarenlang bezocht ik allerlei artsen 

en niemand kon de oorzaak ontdekken. In 2020 kreeg ik toch een 

diagnose: een zeldzame, kwaadaardige tumor in de pols. 

Inmiddels heb ik een grote wond en uitzaaiingen naar de hele arm, 

in het bloed en de lymfeklieren. Behandeling is niet mogelijk.” 

Goede zorg bij wonden is ontzettend belangrijk voor genezing 

of voor het voorkomen van infecties. Opella biedt professionele 

wondzorg door haar eigen verpleegkundigen en wond-

consulent. Mevrouw Van Kuijk: “Met de wondconsulent heb ik 

elke maand contact. En ik ken inmiddels alle verpleegkundigen 

van Opella voor de wondzorg, want ze doen dit al heel wat jaar. 

Op zondag vind ik het fijn om wat langer uit te slapen en op mijn 

gemak te kunnen douchen.” Dochter Anne-Karin vult aan: “En 

daarom heb ik met de wijkverpleegkundige overlegd of ik op 

zondag de wondzorg kan doen. Ik had al vaak gezien hoe de 

verpleegkundigen de wond verzorgen en vind het bijzonder dat 

ze mij dit toevertrouwen. We leren van elkaar en delen 

bijvoorbeeld hoe je het meest handig de arm kunt verbinden.”

Voor mevrouw Van Kuijk betekent het veel dat haar dochter de 

wondzorg kan doen. “Als we nu een familiefeestje hebben of we 

gaan samen op vakantie, dan is dat geen probleem. We nemen 

het koffertje met de spullen voor de wondzorg mee en gaan op 

pad. Dat is heel fijn voor mij. Ik haal mijn energie uit dit soort 

uitstapjes.” Anne-Karin: “Deze oplossing ontlast ook nog eens 

de professionele zorg. Die weekenddiensten zijn best lastig in te 

vullen. Ik vind het fijn om daaraan bij te dragen.”
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De zomer staat weer voor de deur. Misschien gaat 
u zelf nog op vakantie of gaan de mensen om u 
heen er even tussenuit. Een goed moment om stil 
te staan bij de zorg en hulp die u krijgt van onze 
professionals of van de mensen om u heen. Zijn er 
mogelijkheden om iets van deze zorg of hulp weer 
zelf te gaan doen? Dat kan veel plezier geven. 

Bram Wesselingh (98) stelde zichzelf vorig jaar als uitdaging om 

zelf zijn steunkousen aan te trekken. Hij had al eens zonder 

succes een hulpmiddel daarbij gebruikt. De zorgmedewerkers 

van Opella kwamen langs voor de steunkousen. “Ik vond een 

eenvoudige oplossing in een deurmat! Als ik de steunkous aan 

heb, moet ik hem goed op de plek krijgen. Daarvoor gebruik ik 

een kortharige sisal deurmat, dat werkt prima bij mij.”

Meneer Wesselingh geniet ervan om zelf praktische oplossingen 

te bedenken voor zaken waar hij tegenaan loopt. “Ik maak al 

jarenlang gebruik van een stoma, een tweedelig systeem. Veel 

stomagebruikers kampen met lekkage. Dat is heel vervelend, kan 

soms een ramp zijn. Meestal zijn de plooien in de plakrand bij de 

stoma de oorzaak. Een hulpmiddel om die plooien te voorkomen, 

is een plankje. Zo’n plankje is een eenvoudig hulpmiddel, elke 

doe-het-zelver kan het maken van multiplex of kunststof. Ik maak 

het al jaren zelf en ben van de meeste lekkages af. Ik gebruik 

hierdoor ook nog eens veel minder wegwerpmateriaal bij de 

stoma. Plooiloos plakken met het plankje van Wesselingh!”

Zelf oplossingen zoeken voor problemen. Dat deed meneer 

Wesselingh ook tijdens zijn werk als deskundige bij het ministerie 

van Landbouw en in Wageningen op het gebied van machinaal 

melken. “Die melksystemen kwamen uit het buitenland en 

werkten hier niet altijd goed. Praktische oplossingen vinden was 

mijn dagelijks werk. En nu doe ik dat nog steeds. Soms denk ik 

dat mijn oplossing te simpel is. Maar ik herken mij in de uitspraak 

van Boerhaave: ‘Eenvoud is kenmerk van het ware’.”

Zelf leren en de regie nemen kan veel voldoening geven. De 

medewerkers van Opella kunnen u helpen als u zelf stappen wilt 

zetten om eens zelf iets uit te proberen. Ga erover in gesprek met 

onze medewerkers.  

SAMEN VOOR GOEDE WONDZORG 
ÉN EEN PRETTIGE ZONDAG

HET PLEZIER VAN ZELF OPLOSSEN
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Doe het zelf
Een meneer met dementie krijgt hulp bij het 

douchen, maar vindt dat eigenlijk niet nodig. 

Hij bespreekt dit met de casemanager 

dementie en ze vinden een goede manier 

waarop hij zelf kan douchen. De huishoudelijke 

hulp legt voor hem stapeltjes kleding klaar voor 

de hele week. 

Meneer krijgt op vaste momenten een 

telefoontje van een familielid dat het tijd is om 

te douchen. 

Als hij gebruik gaat maken van een zorgrobot, 

is het telefoontje niet meer nodig. Deze robot 

in de vorm van een plantje herinnert hem aan 

afspraken, dus ook aan het douchen. Op deze 

manier blijft hij zelfstandig. 

1 Denk niet te snel dat iets niet meer kan

Nog eens naar uw favoriete pannenkoeken-

restaurant? Doen. Houdt u van dansen? Dat kan 

ook met een stok.

2 Ga er samen op uit

Blijf verbonden met anderen. Op de website van 

Malkander (www.malkander-ede.nl) vindt u 

allerlei gezellige activiteiten die u samen kunt 

doen in Ede. Ook in andere gemeenten zijn er dit 

soort initiatieven.

3 Blijf anderen opzoeken

Elkaar opzoeken kan ook digitaal, bijvoorbeeld 

via (beeld)bellen.

4 Ga naar buiten, blijf in beweging

Maak een wandeling. En waarom altijd op 

een rustige tijd naar de supermarkt? Midden 

op de dag komt u sneller iemand tegen voor 

een praatje.

5 Houd goede gewoontes in stand

Geniet u van uw ontbijtje? Uw krantje? 

Blijf dat doen.

6 Praat over wat u bezighoudt

Praat met anderen over uw levensvragen. Heeft 

u niemand om deze vragen mee te bespreken? 

Neem dan contact op met het Centrum voor 

Levensvragen in de Vallei, telefoon 06 5888 5781.

ZES TIPS VOOR EEN ZINVOLLE DAG

Zinvolle momenten geven een dag betekenis. U voelt zich dan lichamelijk en 
mentaal beter. Hoe houdt u ook wat zingeving betreft het heft in eigen hand? 
Marcel Wielhouwer, geestelijk verzorger bij Opella, geeft tips.

Steunkoushulp

Veel mensen vinden het lastig hun steunkousen 

aan te trekken. Marieke: “Veel klanten van 

Opella gebruiken een hulpmiddel als de Easy 

Slide en de Doff ’N Donner.”

De Easy Slide is een gladde zak die u over uw 

onderbeen legt. De steunkous gaat daar 

gemakkelijk overheen. De zak trekt u daarna 

weg, de kous blijft zitten. 

Een ander hulpmiddel is de Doff ’N Donner. 

Marieke: “We leggen natuurlijk precies uit hoe 

het werkt. Eventueel vragen we een ergothera-

peut mee te kijken.” 

Druppelbril

De druppelbril is een bril met gaatjes. De flacon 

met oogdruppels past hier precies in. Een soort 

‘wasknijper’ helpt het flesje in te knijpen. Zo 

kunt u zelf uw oog druppelen.

Technische hulpmiddelen

Marieke: “Er zijn ook geweldige oplossingen voor 

mensen met geheugenproblemen die nog thuis 

wonen.” Opella werkt met de Medido: een 

apparaat dat op het juiste tijdstip het juiste 

medicijn vrijgeeft. 

Een ander technisch hulpmiddel is de app 

Timesteps. Afhankelijk van wat u nodig heeft, 

hoort u bijvoorbeeld een stem die zegt: de 

kapper komt zo langs. Of: het is nu tijd om te 

eten. De berichten kunnen op afstand in de app 

worden gezet door familie of andere naasten. Als 

klant heeft u geen digitale kennis nodig om er 

gebruik van te maken. 

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR THUIS

Er zijn veel slimme hulpmiddelen om zo zelfstandig mogelijk te leven en regelmatig 
komen er nieuwe mogelijkheden bij. Iedereen kent een rollator, looprek en stok. En 
steunen en beugels in toilet en douche. “Minder bekend is de badplank”, vertelt 
wijkverpleegkundige Marieke Roozendaal. “Deze plank komt over uw bad. U kunt 
hier stabiel op zitten. Zo kunt u toch veilig ‘in bad’ als u minder mobiel bent.”

IN DE PRAKTIJK

88
9

Hoe fijn is het om thuis uw eigen gang te gaan. 
Op uw eigen manier en op uw eigen tijd. Zelfstan-
digheid is een groot goed. Echt iets om van te 
genieten. Hoe houdt u het heft in eigen handen? 
Marieke Roozendaal en Marcel Wielhouwer van 
Opella reiken u tips aan die variëren van praktisch 
tot betekenis geven aan de dag.  

ZELFSTANDIG LEVEN: 
NEEM HET HEFT 
IN EIGEN HAND
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Wanneer geniet 
u echt van uw 
dag? 

Berry Vos:  

“Als er geen file is! Als 

vrachtwagenchauffeur 

ben ik veel op de weg, 

dan is het fijn als je 

een beetje door kunt 

rijden. Ik houd er 

ook van als mensen 

vrolijk zijn en zich 

goed gedragen in het 

verkeer. Zelf probeer 

ik ook om positief te 

zijn in het contact 

met mensen. En als 

ik vrij ben, geniet ik 

ervan om muziek te 

maken of iets met de 

kinderen te doen.”
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OVERZICHT GEEFT INZICHT

Het werk tijdens de coronaperiode was voor de 

medewerkers van Opella intensief: veel uren maken, 

werk van zieke collega’s overnemen, werken met 

beschermende kleding. “Op hun adrenaline klom-

men ze de berg op”, vertelt Marcel. “Maar afdalen is 

soms zwaarder dan klimmen. Corona treedt nu minder 

op de voorgrond, toch zijn sommige medewerkers 

lichamelijk en mentaal nog niet op het oude niveau. Ze 

moeten de kans krijgen te herstellen. Dan komt ook de 

energie weer terug.”

Tijd en aandacht 

Daarnaast speelt een ander probleem: in heel Neder-

land is een tekort aan (zorg)medewerkers. Een zorg-

medewerker vraagt zich continu af: hoe verdeel ik mijn 

tijd en aandacht op een eerlijke manier. Marcel: “Dat 

levert stress op. Een medewerker wil zijn werk goed 

doen. Vanuit hun betrokkenheid willen medewerkers 

er zijn voor klanten. Dus vragen ze zich af: doe ik wel 

het goede voor deze klant?”

Goed gesprek

Marcel raadt aan regelmatig een ‘goed gesprek’ te heb-

ben. Om te bespreken: welke zorg is nodig de komende 

tijd? Kan een familielid een keer de medicijnen geven? 

Kunnen we een keer het douchen overslaan om rustig te 

praten over een ander probleem? Kan ik zelf mijn kleren 

alvast klaarleggen? Marcel: “Samen stilstaan bij wat er 

nodig is hoe we het samen oplossen. Ook klanten kunnen 

het initiatief nemen voor zo’n gesprek.”

Veerkracht

Gelukkig ziet Marcel de veerkracht onder medewerkers 

langzaam weer terugkomen. “Medewerkers hebben hart 

voor hun vak. Ze willen écht iets betekenen voor mensen. 

Als ze uitgerust zijn komt dat gevoel weer terug. Denk 

met hen mee wat voor u als klant en voor de medewerker 

kan helpen om goede zorg en hulp te krijgen. Is een ander 

moment geschikter? Zijn er andere afspraken mogelijk? 

En wat ook helpt: zo nu en dan een compliment. Bent u 

als klant tevreden over de zorg? Spreek het uit. Een wel-

gemeend ‘dank-je-wel’ geeft ook energie. Als de mede-

werker met plezier werkt, verloopt de zorg ook prettiger.”

“Laat u niet verrassen”, zegt Jacqueline Duits, financieel coach 

bij Opella. “Herinneringen op de mat? Dan bent u eigenlijk al te 

laat. Maak een overzicht: wat komt erin, wat gaat eruit? 

Overzicht geeft inzicht. Wees dan eerlijk en kritisch. Doe ik bij 

elke rilling de thermostaat hoger of trek ik een vest aan? 

Hoeveel geef ik aan boodschappen uit? Gooi ik eten weg? Heb 

ik écht al mijn abonnementen nodig? Wil ik die vakantie echt? 

Kan ik minder met de auto?”

Onvoorziene veranderingen

Financiële problemen ontstaan vaak doordat onvoorzien iets 

verandert in het leven. Bijvoorbeeld ziekte, scheiding of verlies 

van een deel van het inkomen. Het systeem waarin we leven, 

werkt ook niet mee. De overheid is de grootste schuldeiser. 

Banken verdienen aan u als u rood staat. Supermarkten zijn 

verleidelijk ingericht zodat u meer producten koopt dan u van 

plan was. Als u gaat shoppen lokken de verleidingen u toe: ijsje, 

koffie, broodje. 

Ook mensen die geen buffer hebben, zijn kwetsbaar. Wat als de 

auto kapotgaat? De wasmachine? De stofzuiger? Het Nibud 

raadt aan een buffer op te bouwen. Hoe groot uw buffer moet 

zijn, kunt u zelf berekenen met de Nibud bufferberekenaar. 

www.nibud.nl/onderwerpen/sparen/een-financiele-buffer-

opbouwen/

Problemen voorkomen

Geldproblemen wil je graag voorkomen, want ze kunnen veel 

zorgen geven. Jacqueline tipt: “Doe eenmaal per week 

boodschappen, maak een boodschappenlijstje en houd u 

daaraan. Doe geen boodschappen met een hongerige maag of 

als u moe bent. En ga eens het bos in met een picknickmand in 

plaats van een middagje winkelen in de stad. De beste 

bestrijding van de verleiding is nog altijd de vermijding. Als aan 

het eind van uw salaris elke keer nog een stuk maand over is, is 

dat een signaal om stil te staan bij uw inkomsten- en 

uitgavenpatroon. Maak een overzicht en trek aan de bel als u er 

niet uitkomt. Voorkom dat de eerste herinneringen op de 

deurmat gaan vallen”, zegt Jacqueline. 

HANDIG VOOR U

Energieprijzen stijgen, alles wordt duurder. En dan moet de eindafrekening van de energierekening nog 
komen. Grote kans dat u moet bijbetalen. Wat kunt u doen om financiële problemen te voorkomen? 

Voor veel medewerkers van Opella was twee jaar werken met het coronavirus een 
zware tijd. Marcel Wielhouwer is geestelijk verzorger bij Opella en lid van het onder-
steuningsteam. Dat team ondersteunt medewerkers met een luisterend oor. 

VEERKRACHT MEDEWERKERS 
KOMT LANGZAAM TERUG
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8.55 uur  “Vanmorgen start mijn dag bij buurthuis de Velder 
in de wijk Veldhuizen in Ede. Eens per maand heb ik daar een 
‘kwartiertafel’, een overleg dat wordt georganiseerd door 
Malkander. Het is een mix van medewerkers uit bijvoorbeeld 
het sociaal team en vertegenwoordigers van 
vrijwilligersorganisaties als De Zonnebloem en de kerken. 
Samen kijken we welke hulpvragen er liggen van mensen uit de 
wijk, die wij kunnen koppelen aan een vrijwilliger. Bijvoorbeeld 
de vraag om samen boodschappen te doen of iemand zoekt 
een wandelmaatje. De kwartiertafel is een succesvolle 
samenwerking tussen alle werkers in de wijk. Hier ontstaan 
mooie nieuwe verbindingen.”

10.03 uur  “Ik stap regelmatig in de auto op weg naar een 
huisbezoek. Mensen met een hulpvraag melden zich aan via de 
website van Maatschappelijk Werk Ede of worden verwezen 
door bijvoorbeeld een praktijkondersteuner van de huisarts. De 
hulpvragen kunnen over allerlei onderwerpen gaan zoals 
financiën, relaties, rouw en vragen rond huisvesting. Het is fijn 
als er iemand met je mee kan denken op het moment dat je zelf 
het overzicht even kwijt bent. In een aantal gesprekken breng 
ik structuur aan en zet ik mensen weer in hun kracht.”

10.22 uur  “De cliëntgesprekken die ik voer, gaan regelmatig 

over geldzorgen. Soms rollen mensen van het één in het ander: 

vanwege gezondheidsproblemen kun je niet meer werken, het 

inkomen valt weg, het betalen van de huur lukt niet meer en je 

moet noodgedwongen verhuizen. Ik denk dan praktisch mee en 

bied een luisterend oor. Om grip te krijgen op de financiën verwijs 

ik naar de financieel coaches. Ik denk mee over het netwerk, kan 

dat misschien uitgebreid worden? Kunnen vrijwilligers iets 

betekenen? Vaak valt er een last van de schouders als je mensen 

op die manier even een duwtje in de rug geeft.”

13.47 uur  “Bij ons kantoor aan de Keesomstraat doe ik mijn 

administratie. Hier werk ik de gespreksverslagen uit achter de 

computer en beantwoord ik de vragen die ik via de e-mail krijg. 

We hebben net een stagiaire aangenomen die in september bij 

ons begint en nog wat vragen heeft. Bij het begeleiden van 

stagiaires investeer je in de jongere generatie. Het is leuk om hen 

het vak te leren. Ook zit ik veel aan de telefoon. Bijvoorbeeld om 

af te stemmen met een psycholoog over de samenwerking 

rondom de begeleiding van een cliënt. Of met de gemeente Ede 

over de aanvraag van huishoudelijke ondersteuning.” 

15.08 uur  “Ik neem vanmiddag deel aan een bijscholing van de 

Christelijke Hogeschool Ede. Zij organiseren samen met Movisie de 

leertafel ‘Moed en Lef’ over huiselijk geweld en hoe je daar als 

hulpverlener mee omgaat. Tijdens de leertafel gaan hulpverleners 

in gesprek met iemand die huiselijk geweld in de praktijk heeft 

meegemaakt. Samen bespreken we hoe de hulpverlening destijds 

is ervaren, wat ging goed en wat kan beter. Ook van een hulpver-

lener vraagt het lef en moed om een lastig gesprek te voeren met 

slachtoffers én daders. Bij de leertafel krijg ik wat extra handvatten 

hiervoor. Omdat ik aanspreekpunt ben binnen Opella op dit gebied 

vind ik het belangrijk om mijn kennis op peil te houden.”

18.51 uur  “We organiseren vanuit Maatschappelijk Werk Ede 

regelmatig trainingen en activiteiten, zoals de assertiviteits-

training. En ik begeleid elke woensdagavond in Lunteren de 

gespreksgroep alcohol en 55+. Dat doe ik samen met een collega 

en met ervaringscoach Henk van Iriscovery. Mensen die 

belemmeringen ervaren door het gebruik van alcohol of andere 

middelen kunnen vrijblijvend deelnemen aan deze gespreks-

groep. Een gespreksgroep met allemaal gelijkgestemden kan 

helpen om minder te drinken en je leefstijl aan te passen. Samen 

lukt dat beter dan alleen. De groep is vrij toegankelijk voor alle 

55-plus inwoners van Ede. Loop gerust een keer binnen om 

kennis te maken.”  

Margreet Kingma   •   maatschappelijk werker

De werkdag van Margreet Kingma is nooit saai. De goedlachse Margreet wisselt serieuze gesprekken 
af met veel gevoel voor humor. Ze werkt als maatschappelijk werker bij Maatschappelijk Werk Ede, 
een samenwerking tussen Opella en Stimenz. Inwoners van de gemeente Ede kunnen met allerlei 

hulpvragen terecht bij het maatschappelijk werk. 
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DIT  IS  MIJN DAG
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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

Madeleine woont in Bennekom. Ze bezoekt twee keer per 
week met veel plezier de dagbesteding van Opella in 
Bennekom en krijgt hulp bij haren wassen en schoonma-
ken van het huis. Madeleine heeft MS en neuropathie.

MADELEINE TROOSTER (61)

15

Hoe zou u zichzelf omschrijven?

“Ik ben zorgzaam, vrolijk en optimistisch, ik ben geen 

zeurpiet. Mensen weten wat ze aan me hebben. Ik kan slecht 

tegen onrecht en heb moeite met mensen die alleen maar 

klagen en negatief zijn.”

Wat is uw mooiste of juist uw moeilijkste 

karaktereigenschap?

“Natuurlijk voel ik me wel eens alleen en denk ik: wat brengt 

de toekomst. Toch probeer ik uit elke dag positieve dingen te 

halen en een stapje vooruit te zetten.”

Wat zijn de mooie dingen in uw leven?

De geboorte van mijn zoon is het mooiste wat me is 

overkomen. Hij heeft ook een zorgzaam karakter: kom niet 

aan zijn moeder. Ik ben trots op de Praktijk voor Chiropraxie 

die ik in Velp vanaf nul heb opgebouwd. In 2020 ben ik 

hiermee gestopt. Ik krijg nog steeds waarderende reacties van 

mensen die mijn praktijk bezochten. En ik geniet van de 

paradijselijke plek waar ik woon.”

Wat zouden anderen van u kunnen leren?

“Eerst proberen, dan pas zeggen dat je iets niet kunt. Soms 

heb ik een slechte dag, dan vraag ik me af of ik met mijn 

rollator de brievenbus wel haal. Ik doe het dan toch. Als ik 

halverwege te moe ben om verder te gaan, geniet ik even van 

mijn kippen en ga ik weer terug. Ik heb het dan tóch 

geprobeerd, dat geeft een goed gevoel.”

Het liefst verander ik aan mijn leven …?

“Het liefst zou ik zonder rollator, met sterke benen, hand in 

hand met mijn kleinzoon door de tuin lopen. Of gewoon op de 

grond kunnen zitten om met hem te spelen.”

Hoe houd je regie over je leven terwijl je zorg en 
hulp krijgt van anderen? Deze vraag houdt veel 
mensen bezig. 

ZORG VOOR VASTE 
STRUCTUUR EN 
ZINVOLLE DAGBESTEDING

Bertina Weideman werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij 

Opella, bij de nieuwe locatie voor Observatie en Diagnostiek. Zij 

staat met klanten van Opella en hun naasten stil bij lastige 

situaties in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld na een 

hersenbloeding, maar ook bij een psychiatrische diagnose of 

tijdens een depressie.

Dit zijn Bertina’s tips hoe u de regie houdt over 
uw leven als u zorg en hulp krijgt van anderen.

TIP 1
Praat erover. Ga niet kniezen, laat uw omgeving weten wat u 

dwarszit. Natuurlijk kunt u terecht bij de medewerker van 

Opella, maar bijvoorbeeld ook bij een familielid, vriend, 

buurvrouw of andere naaste.

TIP 2
Zorg voor dagstructuur: rust, reinheid, regelmaat. Sta op tijd op, 

ga op tijd naar bed, gebruik drie maaltijden per dag, zet uw kopje 

koffie. Zo zorgt u voor een goede balans in de dag. Ook zorgt u 

zo voor een normaal bioritme: uw lichaam weet wanneer het tijd 

is om te eten, te drinken, te slapen en naar het toilet te gaan.

TIP 3
Zorg voor een zinvolle dagbesteding. Doe leuke dingen, samen 

met anderen. Zet uw netwerk in. Ga bijvoorbeeld op vaste tijden 

boodschappen doen of met iemand een stukje wandelen. Heeft 

u niemand? Verstevig dan uw netwerk. Klop eens aan bij de 

buurvrouw. Word lid van een wandelclubje. Pak weer eens een 

oude hobby op. 

TIP 4
Vraag om hulp. Als het met uw netwerk niet lukt, vraag om 

professionele hulp om mee te denken. Maak bijvoorbeeld 

een afspraak met de praktijkondersteuner ggz van uw 

huisartsenpraktijk.

TIP 5
Tip voor hulpverleners en mantelzorgers: stem de zorg 

onderling goed af. Niet: Sabine doet iets wel, Clara doet iets 

niet. Het gevolg laat zich raden: in de ogen van de klant doet 

Sabine haar werk goed, Clara deugt niet. Iedereen is gebaat bij 

duidelijkheid. Zo blijft de zorg voor alle partijen plezierig.
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CLIËNTENRAAD

Wanneer 
geniet u echt 
van uw dag? 

Sytske Mann: 

“Als ik lekker buiten 

actief ben en als de 

kleinkinderen er 

zijn. Ook al wonen 

ze niet in de buurt, 

ze komen toch 

regelmatig – we 

zijn een hechte 

familie. Dan gaan 

we samen leuke 

dingen doen: naar 

het bos bijvoorbeeld, 

kikkervisjes vangen, 

of naar een pretpark. 

En samen op 

kampeervakantie 

doen we ook.”

CLIËNTENRAAD: NOG 1 PLEK VRIJ! IETS VOOR U?

Opella Hospice Bennekom

Door de situatie van het ziektebeeld van mijn vrouw hoorden wij/ik van de arts 

dat door de ziekte de levensverwachting snel zou afnemen. Geschokt heb ik 

met en via de huisarts contact gezocht, niet wetend wat en hoe je het moet 

regelen. Gebeld met Opella voor plaats, liefst dichtbij. Door een zeer vriende-

lijk dame te woord gestaan wat mij gelijk tot rust bracht. En blij dat ik ook nog 

mocht komen kijken naar de kamer, waar alles uitgelegd werd. En dan de 

verzorging waar ik en mijn drie kinderen zeer ontroerd van waren, zo liefdevol. 

En dat in een week van nieuwjaar waar andere feestvieren. Heb in het 

bijzonder een heel goed gesprek gehad, dat beurt een mens op in die situatie. 

De nazorg tijdens en na overlijden was zeer goed verzorgd. Zou niet weten 

hoe dat beter kan. En tenslotte de vrijwilligers. Als we die niet hadden. Super 

dames en heren.

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. 

Als u dit leest, dan bent u op wat voor manier dan 
ook betrokken bij Opella. Binnen Opella bestaan 
thuisraden en een cliëntenraad (CR). Beide zijn er 
voor de klanten van Opella en hun verwanten of 
wettelijk vertegenwoordigers. Opella vindt 
zeggenschap voor de klant erg belangrijk en dus 
neemt ook een cliëntenraad een belangrijke plek 
in. Ook wettelijk is vastgelegd dat een 
cliëntenraad het bestuur van Opella gevraagd en 
ongevraagd adviseert. 

Op dit moment heeft de CR zeven leden en we zijn op zoek naar 

een achtste lid. Bij voorkeur iemand met verstand van financiën. 

Eind dit jaar nemen we namelijk afscheid van twee leden. Het is 

belangrijk dat de CR over voldoende deskundige leden beschikt. 

De CR geeft advies over allerlei zaken die voor de klanten van 

Opella belangrijk zijn. We kijken bijvoorbeeld positief-kritisch 

naar hoe het geld besteed wordt en welke plannen er voor de 

zorg en de locaties zijn. We zijn als het nodig is de ogen en oren 

van al die mensen die hun zorg en begeleiding krijgen van de 

medewerkers van Opella. We zijn er dus voor u.

De CR werkt hierin nauw samen met de thuisraadondersteuners. 

De thuisraden zijn voor ons ook een informatiebron. Iedere woning 

in een verpleeghuis van Opella kent een thuisraad. Een thuisraad 

bestaat uit bewoners van Opellalocaties en/of hun vertegenwoor-

diger en medewerkers van de woning. Samen maken zij afspraken 

over onderwerpen die van belang zijn in het dagelijks leven.

Opella neemt uw medezeggenschap heel serieus. Daarom 

hopen we, nu alles weer open is, u een keer te ontmoeten en 

met u te spreken over wat u binnen Opella belangrijk vindt. Als 

we bij u in de buurt zijn, laten we u dat weten. 

Met vriendelijke groet, 

Rien Brand 

voorzitter cliëntenraad

Cliëntenraad Opella 

telefoon 06 1558 4457

clientenraad@opella.nl
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Verpleeghuisbewoners van Opella en hun 
naasten krijgen sinds dit jaar een eigen 
budget. Dit kunnen zij naar keuze inzetten 
ten gunste van bewoners die met elkaar 
een woning delen. Deze ‘thuisraadpas’ 
biedt verpleeghuisbewoners de mogelijk-
heid zelf geld uit te geven aan zaken die 
zij belangrijk vinden in het dagelijks leven.

Bestuurder André Kok van Opella reikte dit voorjaar 

in Bennekom de eerste thuisraadpas uit. Hij deed dat 

bij de thuisraad voor mensen met dementie op jonge 

leeftijd, aan bewoner Martin en zijn partner Carin. 

Martin is enthousiast: “We kunnen het geld uitgeven 

aan groene containers, zodat we afval kunnen scheiden. 

En ik zou ook graag een keer met z’n allen een attractie-

park bezoeken.” Ook Carin heeft wensen genoeg: 

“We droomden kort geleden zonder grenzen over wat 

we zouden willen voor de mensen met dementie op 

jonge leeftijd. Deze pas geeft ons een kans om iets 

van deze dingen ook echt te gaan organiseren.”

Zeggenschap versterken

Opella vindt het belangrijk dat mensen die in een 

verpleeghuis wonen, net als ieder ander, zoveel 

mogelijk hun eigen beslissingen kunnen nemen over 

hun dagelijks leven. Bestuurder André Kok vindt het 

eigen budget een logische stap. “Hiermee wordt 

(mede)zeggenschap van onze bewoners nog verder 

versterkt.” Opella werkt met thuisraden op haar 

woonlocaties. Een thuisraad bestaat uit bewoners en/

of hun vertegenwoordiger en medewerkers van de 

woning. Samen maken zij afspraken over onder-

werpen die van belang zijn in het dagelijks leven. 

Bijvoorbeeld over hoe de dag wordt ingericht, waar 

de inzet van medewerkers nodig is, over omgaan met 

elkaar en over veiligheid. Wilt u weten wat een thuis-

raad precies is? Op de website van Opella vindt u infor-

matie en een video: www.opella.nl/medezeggenschap. 

Ten gunste van bewoners

Iedere thuisraad mag het budget naar eigen inzicht 

besteden, het belangrijkste aandachtspunt daarbij is 

dat het ten goede komt aan de bewoners en het 

samenleven met elkaar. Het kan een kleine aanschaf 

zijn, zoals een wekelijkse bos bloemen of  aankleding 

van de woning. Thuisraden kunnen de budgetten van 

1000 euro per woning ook gezamenlijk besteden aan 

een grotere uitgave, bijvoorbeeld een fietslabyrint, 

waarmee virtuele fietstochten kunnen worden 

gemaakt in een eigen gekozen omgeving.

Opella heeft zes verpleeghuizen: de Baronie, Machtella 

en Walraven in Bennekom, Torckdael in Wageningen, 

de Honskamp in Lunteren en Metje in Harskamp. 
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EIGEN BUDGET VERPLEEGHUISBEWONERS 
VERSTERKT ZEGGENSCHAP 
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Wanneer 
geniet u echt 
van uw dag? 

Tim Klaassen: 

“Ik vind het fijn als 

het me lukt om 

werk en vrije tijd 

goed gescheiden te 

houden. Overdag 

voor de studie, 

’s avonds voor sport 

en andere dingen. Als 

student is het soms 

best een kunst om 

studie en privétijd 

goed gescheiden 

te houden, vooral 

als je in een periode 

met veel colleges 

zit. Nu ik mijn 

afstudeeronderzoek 

doe, gaat het beter.”

IN  DE BUURT

In de vorige editie van Opellamagazine waren bij 
het plaatsen van de woordzoeker helaas 
woorden weggevallen. Toch wisten meerdere 
lezers de juiste oplossing in te sturen!
Dit keer een nieuwe kans op een irischeque van 

25 euro! Stuur uw oplossing naar ons op voor 15 
augustus 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

AANPASSEN
ANGST
BANG
BERG
DAL
DANKBAAR
ELASTICITEIT
EMOTIE
ENERGIE
FLEXIBEL
GEBEURTENISSEN

GELOOF
GELUK
GEVOEL
GROEIEN
HERSTEL
HUILEN
HULP
INCASSEREN
KANSEN
KEUZES
LACHEN

LEREN
LES
LEVEN
LOSLATEN
MEDITEREN
MEEVEREN
OPTIMISME
PROBLEEM
REKBAARHEID
RUST
STEUN

STRIJDBAAR
TEGENSLAG
TERUGVAL
TRANEN
TROTS
UITDAGINGEN
VEERKRACHT
VERANDERING
VERTROUWEN
ZELFBEHEERSING
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EENS EVEN PUZZELEN

Welke leuke, sociale en inspirerende activiteiten worden er georganiseerd bij u om de hoek? 
Opellamagazine gaat de buurt in, op zoek naar mooie initiatieven. Dit keer: Eten met Zin.

Wat is Eten met Zin?
Een voedzame maaltijd met een goed gesprek als dessert: dat 

is Eten met Zin. Elke maand kunt u aanschuiven in Ede en 

Wageningen en binnenkort ook in Veenendaal. Nadat het eten 

op is, gaat u samen in gesprek over een thema dat raakt aan 

zingeving: van ‘vrijheid’, ‘inspiratiebronnen’ of ‘kunst’ tot 

‘heimwee’ of ‘verlies’. Aan elke tafel zit een gespreksleider die 

het gesprek begeleidt.

Voor wie is het?

Voor iedereen – jong en oud – die ervan houdt om na te denken 

over de kleine en grote vragen van het leven. In een 

ongedwongen sfeer kunt u ervaringen delen en luisteren hoe

anderen tegen mooie en moeilijke zaken aankijken. Vaak 

herkenbaar, regelmatig ook verrassend.

Hoe werkt het?

Eten met Zin wordt georganiseerd in Ede (elke 2e maandag van 

de maand in Cultura, Molenstraat 45) en Wageningen (elke 1e 

donderdag van de maand in Thuis Wageningen, Stationsstraat 32).

De avonden duren van 17.30 tot 19.30 uur. Binnenkort gaat ook 

Veenendaal van start. Mee-eten? Reserveer dan een plekje via 

www.etenmetzin.nl. De kosten zijn € 5,- per maaltijd.

Eten met Zin is een initiatief van lokale samenwerkende 

organisaties, waaronder Opella. www.etenmetzin.nl.

ETEN MET ZIN
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