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Roland Lameijn over Rob van Delft
“Rob is nooit te beroerd iets te doen 
en dankzij hem (en vele andere 
vrijwilligers) krijgen onze cliënten 
net dat beetje meer aandacht. Rob 
is loyaal, de mensen kennen hem 
en hij kent de mensen. Hij ziet zelf: 
‘Hé, daar kan ik wat betekenen. Die 
mevrouw lust misschien nog wel een 
kopje koffie, die meneer heeft trek 
in een derde boterham.’ En vandaag 
nog, een aantal cliënten maakt een 
uitstapje naar Kijkduin. Er is een 
hand tekort om een rolstoel te duwen 
en Rob biedt zichzelf spontaan aan! 
Het leuke aan deze trouwe vrijwil-
liger is dat hij erg gestructureerd 
is. Hij denkt mee over hoe dingen 
beter kunnen op de afdeling. Dankzij 
een idee van Rob wordt er nu min-
der brood weggegooid. Een cliënt 
ergerde zich aan een stapel spullen in 
haar woonkamer. Rob zorgt voor een 
praktische oplossing en nu staan de 
spullen van de cliënt achter een mooi 
gordijn. Als Rob iets hoort, raakt hij 
enthousiast en gaat hij meteen zelf 
aan de slag. Een aantal bloembakken 
heeft hij omgetoverd tot kleine moes-
tuintjes met groente en fruit. Van de 
groente wordt heerlijke soep bereid 
voor de cliënten. Cliënten zien hem 
als een van de medewerkers. Hij is 
geïntegreerd in ons team. Rob zorgt 
voor zoveel, hij is eigenlijk niet meer 
weg te denken!”

Rob van Delft over Roland Lameijn
“Ik ken Roland zo’n anderhalf jaar. 
De eerste kennismaking was me-
teen al positief. Roland komt relaxed 
over. Hij is een aardige man. En hij 
geeft mij als vrijwilliger de volledige 
vrijheid. Erg prettig werkt dat. Ik pak 
alles met beide handen aan. Dat hij 
mij vertrouwt, heeft denk ik met mijn 
achtergrond te maken. Tijdens mijn 
werkende leven was ik magazijnbe-
heerder en inkoper bij de HTM. Niks 
in de zorg dus. Ja, in de zorg voor de 

bussen! Daar kon ik mij natuurlijk 
ook geen fouten veroorloven. 
Ik wil me zorginhoudelijk nergens 
mee bemoeien. Maar als ik een 
voorstel heb hoe iets beter kan, dan 
probeert Roland hier ook echt werk 
van te maken. Mijn voorstel over hoe 
brood bespaard kan worden, heeft hij 
besproken met Ruud van de keuken. 
‘De meisjes’ van de zorg zijn ook blij 
met Roland als manager. Ze geven 
aan dat ze het vooral waarderen dat 
hij hen echt wil aanhoren. Roland is 
gewoon een vriendelijke vent. 
‘s Morgens komt hij al lachend bin-
nen. Altijd even praatje of een geintje. 
Ja, humor heeft Roland absoluut. 
Laatst zei hij nog tegen me: ‘Rob, 
als het zover is, dan help ik jou als 
vrijwilliger’.”

“We benne op de wereld om mekaar om mekaar om 
mekaar om mekaar te hellepe niewaar”
U herkent de tekst vast. Hij komt uit de televisieserie 
’t Schaep met de 5 pooten. In elke editie van Respect 
Magazine geven we een voorbeeld van dat “mekaar 
hellepe”. In dit nummer Roland Lameijn en Rob van 
Delft. 

Roland Lameijn, afdelingshoofd zorg in Quintus en vrijwilliger Rob 

van Delft werken nu zo’n driekwart jaar samen. Roland: “Je durft Rob 

dingen toe te vertrouwen. We hebben een goede band samen. Ik mag 

Rob alleen bij voornaam noemen en mag vooral geen ‘u’ zeggen tegen 

hem!” TEKST Annemarie Klootwijk BEELD Ronald van Erkel

Niet meer weg 
te denken!

Roland (rechts) over Rob: “Dankzij hem krijgen 
onze cliënten net dat beetje meer aandacht.”
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Goed geheugen? 
Kom in actie!
Hoe heet hij ook al weer, de zoon van jeweetwel? Hoe vaak gebeurt het niet dat we even niet op een naam 

kunnen komen? Bij de meeste mensen regelmatig. Zeker als je ouder wordt, vraag je je weleens af of er niet 

iets meer aan de hand is dan alleen wat vergeetachtigheid. Maar dat is in veel gevallen onnodig, zo blijkt uit 

onderzoek. De Hersenstichting weet hier alles van. TEKST Philippine Polders BEELD Patricia Börger

“W
ist je dat 
jonge-
ren net 
zo vaak 

iets vergeten als gezonde 
ouderen?”, lacht Riekie 
van Nies, hoofd van de af-
deling Gezonde hersenen 

bij de Hersenstichting. “Er 
zijn alleen twee verschil-
len: jongeren zeggen: ‘Ach, 
ik heb gewoon een slecht 
geheugen’, terwijl ouderen 
zich er veel meer zorgen 
om maken. En natuurlijk, 
je geheugen wordt wat 

langzamer als je ouder 
bent; zoals je ook niet 
meer zo hard loopt als 
vroeger.” 
En juist het feit dat oude-
ren zich druk maken om 
die vergeetachtigheid, 
zorgt er volgens Riekie  
voor dat dat alleen maar 
erger wordt. “Want span-

ning en drukte zijn de 
belangrijkste oorzaak van 
vergeetachtigheid. Als je 
kijkt naar de top vier van 
‘normale’ geheugenklach-
ten, blijken die van jon-
geren en ouderen precies 
hetzelfde. Wel is het zo dat 
vijf tot zeven procent van 
de mensen boven 65 jaar  
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Top vier van geheugenklachten:





Goed geheugen? 
Kom in actie!

door ziekte, zoals demen-
tie, aan ernstige geheugen-
problemen gaat lijden. Dat 
zorgt ervoor dat ouderen 
percentueel met meer ge-
heugenproblemen kampen 
dan jongeren.”

Is er meer aan de hand?
Hoe weet je nu of je last 
hebt van gewone vergeet-
achtigheid of dat er meer 
aan de hand is? “Ik zeg 
altijd: als je de namen van 

je kleinkinderen even niet 
meer weet, dan ben je ge-
woon vergeetachtig. Maar 
als je niet meer weet dat je 
kleinkinderen hebt, is het 
verstandig om een arts te 
bezoeken”, vertelt Riekie. 
“Bovendien gaan ziekten 
als dementie vrijwel altijd 
samen met andere klach-
ten, zoals desoriëntatie, 
waarbij je soms niet meer 
weet waar je bent.”

Geheugenverlies
Waarom weten ouderen 
vaak nog veel van vroeger 
en minder van nu? Is dat 

het langetermijngeheu-
gen? “Niet alleen”, zegt 
Riekie. “De dingen die je 
meemaakte toen je jong 
was, gebeurden toen voor 
de eerste keer; dat maakt 
meer indruk, dus onthoud 
je dat beter.” Vergeetach-
tigheid kan verschillende 
oorzaken hebben (zie lijst 
bovenaan deze pagina), 
maar die hebben gemeen 
dat ze invloed hebben op 
aandacht en concentratie. 
En dat is aldus Riekie de 
belangrijkste oorzaak van 
geheugenverlies. “Om iets 
goed te kunnen onthou-

den, moet je het goed 
opslaan in je hersenen. 
Dat kan eigenlijk alleen als 
je het met aandacht doet. 
Natuurlijk zijn er hulpmid-
deltjes, zoals het bekende 
boodschappenlijstje. Maar 
let maar eens op, als je dat 
lijstje – met concentratie 
en aandacht - gemaakt 
hebt, dan heb je het in de 
supermarkt eigenlijk niet 
meer nodig! Je geheugen 
wordt dus niet lui van een 
boodschappenlijstje, wat 
sommige mensen denken, 
maar juist geactiveerd.”

Oorzaken van geheugenklachten
n Spanning en drukte
n Psychische of emotionele problemen
n Lichamelijke oorzaken, zoals hersenletsel, hartklachten, 

medicijngebruik, slechte voeding, slecht slapen, te veel alcohol
n Onzekerheid over het geheugen
n Veranderingen in de hersenen door ouder worden
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Hersenstichting Nederland
Peter Schoof is directeur van de Hersen-
stichting Nederland. “Ons motto is ‘Heel de 
hersenen’. We richten ons dus op alle hersen-
aandoeningen, zowel wat onderzoek als wat 
patiëntenvoorlichting betreft. De afdeling 
fondsenwerving zorgt ervoor dat we zoveel 
mogelijk geld binnenkrijgen uit particuliere 
initiatieven, want daarvan zijn wij volledig 
afhankelijk. Dat gaat dan om donateurs en 
de collecte, maar ook uit nalatenschappen, 
sponsoracties en loterijen. Met dat geld 
initiëren we onderzoek dat door verschil-
lende wetenschappelijke instituten wordt 
uitgevoerd. Dat onderzoek kan variëren 
van een goede diagnose van een bepaalde 
aandoening, het verlichten of genezen tot 
het voorkomen van hersenschade.”
De Hersenstichting deelt de resultaten van 
deze onderzoeken met het publiek via o.a. 
de site, folders en de sociale media. “Ook de 
patiëntenvoorlichting speelt een belangrijke 
rol. Mensen die zich ongerust maken, net 
een diagnose hebben gehoord of met een 
aandoening te maken hebben, kunnen ons 
altijd bellen voor informatie. Ook kunnen wij 
voorlichtingsbijeenkomsten organiseren bij 
verenigingen over bijvoorbeeld het geheu-
gen.”

Meer informatie
n www.hersenstichting.nl  / 070 - 360 48 16 
n www.geheugensteunpunt.nl 
n Psychogeriatrisch adviesteam Respect / 
 070 - 306 91 70 (Servicebureau)

Geheugensteuntjes
n Gebruik lijstjes en agenda’s
n Leer vaste gewoontes aan, bijvoorbeeld 

door dingen op een vaste plek te leggen
n Gebruik ezelsbruggetjes (zoals ’t kofschip, 

maar zoiets kunt u ook voor uw pincode 
verzinnen)

n Orden informatie, zet het in een voor u 
logische volgorde

n Concentreer u, neem de tijd
n Leg verbanden met wat u al weet (hij 

heeft dezelfde naam als de zoon van Piet)
n Visualiseer wat u wilt onthouden, zorg 

dat u er een beeld bij hebt

Zet je hersenen aan het werk
En dat is een van de belangrijkste 
dingen voor het behoud van een 
goed geheugen: zet je hersenen aan 
het werk. “Het maakt niet uit wat. 
Bridgen, spelletjes doen, puzzelen 
of lezen. Doe iets wat je leuk vindt. 
Als je het alleen doet omdat je vindt 
dat het moet, geeft het stress en dat 
is weer niet goed voor je geheugen. 
Daarnaast – hoewel mensen dat 
vaak niet willen horen – is bewegen 
goed voor je hersenen en dus voor 
je geheugen. Gebleken is dat zelfs 
bij mensen met beginnende demen-
tie het geheugen verbeterde als ze 
regelmatig buiten een wandeling 
maakten.”

Vergeetdagboek
Het advies van Riekie aan mensen 
die zich zorgen maken over hun ver-

geetachtigheid is: houd een “vergeet-
dagboek” bij. Schrijf een week of 
drie lang iedere keer op als je merkt 
dat je iets vergeten bent en kijk dan 
wat de oorzaak is. Je zult zien dat je 
vaak bezig was met iets anders, ge-
haast was of onder spanning stond. 
Logisch dus dat je dan iets vergeet. 
Je kunt ook meteen bekijken of 
je voor jezelf een oplossing kunt 
bedenken, zodat het je de volgende 
keer niet weer gebeurt.” 
Bijvoorbeeld: je arriveert zonder je 
bibliotheekboek in de bibliotheek. 
Stom, vergeten! Hoe kwam dat? 
O ja, de telefoon ging toen je op het 
punt stond om weg te gaan, dus je 
hebt het vast even ergens neerge-
legd. Volgende keer meteen in je tas 
stoppen misschien?





U I T  R E S P E C T 
TEKST Kim van Bemmel BEELD Patricia Börger

M
eneer 
Proveniers (73) 
woont wegens 
een COPD-aan-

doening (de ergste vorm 
van deze longziekte) sinds 
november 2013 op afde-
ling Seinpost in Bosch en 

Duin. “Wonen”, benadrukt 
hij, “want dit is nu mijn 
thuis geworden. Als ik na 
een uitstapje weer terug 
kom op deze kamer, word 
ik rustig en voel ik mij 
veilig door de verzorging 
die ik hier krijg. Ik denk 

er niet aan om weer écht 
naar huis te gaan.” Het 
is niet dat hij zijn vrouw 
Corry niet mist, met wie 
hij al 49 jaar getrouwd is. 
“Naar huis gaan kost mij te 
veel inspanning. Daarom 
komt mijn vrouw dagelijks 
bij mij op bezoek. Mijn 
kinderen en kleinkinderen 
zie ik ook met regelmaat. 
En dat is goed zo. Ik heb 
er vrede mee.”

Met een longcapaciteit 
van slechts 18% zijn de 
kleinste handelingen al ex-
treem vermoeiend voor de 
heer Proveniers. Door me-
dewerking van de Techni-
sche Dienst en de jongens 
van ICT is het voor hem 
nu vrij eenvoudig om van-
uit bed contact te maken 
met de buitenwereld via 
de laptop of de iPad. “Daar 
kan ik dan ook uren zoet 
mee zijn. Ook ’s nachts, 
als ik wakker lig en ik lig 
te piekeren. Zo heb ik 
gisterenavond laat nog dit 
stukje geschreven.” Op 
zijn iPad laat hij lezen over 
hoe hij, samen met zijn 
vrouw en de andere cliën-
ten van de afdeling, heeft 

genoten van een optreden 
van de Zingende Slager. 
“Het was een middag om 
niet te vergeten. Wat moet 
dat een organisatie zijn 
geweest. Complimenten 
voor alle medewerkers. 
Ook voor de keuken. De 
hapjes waren heerlijk. Ik 
denk dat andere woon-
zorgcentra nog van ons 
kunnen leren! Zo, ik vind 
dat dit ook eens gezegd 
mag worden!”

Ondanks zijn gezondheid 
en de onzekere vooruit-
zichten, staat de heer 
Proveniers nog heel posi-
tief in het leven. “Gewoon, 
blijven dromen over din-
gen die ik graag had wil-
len doen voordat het over 
is. Ook al weet ik dat die 
echt niet meer mogelijk 
zijn met mijn gezondheid. 
En natuurlijk genieten van 
de kleine dingen om mij 
heen. Zoals gisterenmid-
dag. Zingen en dansen in 
mijn rolstoel. En, wat zou 
ik een tevreden mens zijn 
als ik mijn 50-jarig huwe-
lijksjubileum nog met mijn 
vrouw mag vieren. Dan is 
mijn doel bereikt!”

“Meneer Proveniers, die moet de redactie eens interviewen!”, aldus afdelingshoofd Anita Rip op een zonnige 

zomerdag. Het WK 2014 was nog in volle gang. Dat was in ieder geval te merken aan zijn kamer. Posters van het 

Nederlands Elftal, vlaggen aan de muur, WK-hamsters in siertakken en een oranje deken op zijn bed. ‘Bent u zo’n 

fanatiek volger van het WK?’, “Nee”, grapt meneer Proveniers, “ik houd van wielrennen!” 

Een tevreden mens





Dorien Joosten in gesprek met mevrouw Reinhart.





Hervormingen zorgsector 
in 2015

In 2015 hervormt de overheid de langdurige zorg, omdat die te duur 
wordt en ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen of moeten 
blijven wonen. De AWBZ maakt plaats voor de nieuwe Wet langdurige 
zorg. Andere vormen van ondersteuning, zoals begeleiding, 
dagbesteding en beschermd wonen, regelt voortaan de gemeente 
via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Verpleging en 
verzorging thuis wordt onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

V
eel cliënten die 
thuiszorg krijgen, 
stellen vertrouwen 
in een coördine-

rend verpleegkundige als 
Dorien Joosten. Vaak zijn 
dit kwetsbare ouderen 
die behoefte hebben aan 
iemand om op terug te val-
len. Daarbij hoeft het heus 
niet altijd om complexe 
zaken te gaan. “Ik heb een 
nieuwe cliënt, een kranige 
vrouw van 87. Ze weet 
precies wat ze wil, maar 
zegt toch: ‘Het is fijn om 
samen met jou mijn zorg-
vraag en afspraken door 

te nemen.’ Zij is dankbaar 
dat ze op mij kan reke-
nen. Dat betekent niet 
dat ik het vervoer voor 
haar regel als ze naar het 
ziekenhuis moet, maar ik 
herinner haar bijvoorbeeld 
aan die vriendin die haar 
kan brengen, met wie ze 
vervolgens zelf contact op-
neemt. Ik kijk en denk met 
mevrouw mee, stimuleer 
haar, en vraag na afloop 
hoe het is gegaan. Ik doe 
niet eens zo veel, maar ze 
voelt zich gesteund. Dáár 
gaat het om.”

Netwerk nog belangrijker
Het vertrouwen in de coör-
dinerend verpleegkundige 
is over het algemeen zo 
groot, dat weinig cliënten 
zich op dit moment zorgen 
maken over de verande-
ringen die de thuiszorg 
in 2015 te wachten staan. 
“Ze gaan ervan uit dat 
wij hoe dan ook de zorg 
blijven leveren die zij nodig 
hebben”, weet Dorien. “Dat 
doen we ook, want Res-
pect gaat vanaf 1 januari 
2015 niet opeens heel an-
ders werken. Integendeel, 
onze huidige werkwijze 
sluit juist naadloos aan 
bij de veranderingen. We 
blijven de zorgbehoefte en 
het netwerk van onze  
cliënten in kaart brengen 
en hen ondersteunen, 
alleen gaat de overheid 
het min of meer verplicht 
stellen om zo te werken. 
Dat persoonlijke netwerk 
wordt hierdoor nog belang-
rijker, net als de samenwer-
king tussen instanties in de 
wijk, zoals huisarts, wijk-
steunpunt, maatschappelijk 
werk en zorg- en welzijns- 
organisaties.”

Brede blik
Uitgangspunt voor de zorg 
die Respect biedt, is en 
blijft het intake- of keuken-
tafelgesprek. De coördi-
nerend verpleegkundige 
brengt hierbij samen met 
de cliënt de zorgbehoefte 
in beeld aan de hand van 
vier aandachtsgebieden: 
de woon-leefsituatie, deel-
name aan de samenleving, 
het mentale en het licha-
melijke welbevinden. 
“Wat heeft u nodig, wat 
kunt u zelf, wat doet uw 
familie en als laatste: wat 
kunnen wij doen? Die 
vragen staan centraal”, 
zegt manager extramurale 
zorg Annie van Antwer-
pen, die leiding geeft aan 
de teamhoofden van de 
thuiszorg. “We kijken met 
een brede blik naar de 
cliënt, en verwachten dat 
andere instanties dat ook 
doen. Onze teams pakken 
de noodzakelijke onder-
steuning meteen op. Dat  
kan thuiszorg zijn, maar 
ook begeleiding of het 
inschakelen van huishou-
delijke verzorging. En 
als iemand bijvoorbeeld 

De hervorming van de langdurige zorg met ingang 

van 2015 raakt ook de thuiszorg. Toch veroorzaakt dit 

vooralsnog weinig onrust bij de cliënten, omdat zij erop 

vertrouwen dat Respect de zorg in de wijk blijft leveren 

die ze nodig hebben. Volkomen terecht, vindt coördine-

rend verpleegkundige Dorien Joosten. “Onze zorgverle-

ning blijft praktisch gelijk, want wij werken al zoals de 

overheid wil.” TEKST Paul Kattestaart BEELD Ronald van Erkel

‘Zorg in de wijk 
dichter bij de cliënt’





eenzaam is, kijken we of diegene 
naar activiteiten kan, of er een vrij-
williger op bezoek kan komen of dat 
familie misschien iets meer kan gaan 
betekenen. Die zorgvraag maken we 
samen met de cliënt inzichtelijk.”

Indicatiestelling
Een aankomende verandering die 
direct de thuiszorg raakt, betreft de 
indicatiestelling. Die loopt straks niet 
meer via het CIZ (Centrum indica-
tiestelling zorg), maar is dan een taak 
van speciaal hiervoor geschoolde 
coördinerend verpleegkundigen, die 
in een van de kleine thuiszorgteams 
van Respect werken. Annie: “Het is 
mooi dat onze teams zelf de indica-
tie mogen stellen, want die komen 
toch al bij de cliënt thuis, kennen de 
persoonlijke situatie. De zorg komt 
dichter bij de cliënt, omdat het CIZ er 
niet meer tussen zit.” Dorien vult aan: 
“Nu bepaal ik samen met de cliënt de 
zorgbehoefte, maar verwoord die in 
een verslag aan het CIZ. Straks doe ik 
hetzelfde, maar voeren wij ook snel 
uit wat er is afgesproken, zonder nog 
op toestemming van het CIZ te hoe-
ven wachten. Dat is veel directer.”

Geen zorgen
De verschillende zorgverleners in 
de wijk gaan meer gestructureerd 
aandacht aan het netwerk van de 
cliënt besteden. En voor de cliënt is 
het prettig dat de verpleegkundige 
straks ook de indicatie verzorgt.  
Als dat inderdaad de belangrijkste 
veranderingen blijken te zijn voor 
ouderen die thuiszorg krijgen, hoe-
ven zij zich geen zorgen te maken, 
denkt Annie. “We verwachten dat 
onze werkwijze goed aansluit bij 
de nieuwe situatie. We doen ons 
best om als organisatie hetzelfde te 
blijven werken als voorheen, zodat 
onze cliënten zo min mogelijk hin-
der van de veranderingen ondervin-
den - en er misschien zelfs beter van 
worden. De praktijk zal uitwijzen of 
het inderdaad gaat zoals we denken.

Hervorming langdurige zorg

24-uurs zorg in de
Wet langdurige zorg

LZ**

Recht op zorg, in een instelling  
of thuis 

Zorg voor de meest kwetsbaren:
ouderenzorg, gehandicaptenzorg en 
langdurige GGZ met behandeling  

Ondersteuning bij zelfredzaamheid 
Ondersteuning bij participatie
Beschermd wonen en opvang
Ondersteuning mantelzorg
Cliëntondersteuning

nieuwe ondersteuning in de
Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 2015

Verpleging en persoonlijke verzorging
Behandeling zintuiglijke 
gehandicapten 
Palliatieve zorg 
Intensieve kindzorg

nieuwe zorg in de 
Zorgverzekeringswet (Zvw)

*  Deze infographic is een vereenvoudigde weergave van de hervorming langdurige zorg. 
**  De uitgaven van de langdurige zorg (lz) in 2013 bedragen ca. € 28,5 miljard (AWBZ en Wmo-Huishoudelijke hulp).

 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht:  
 kinderen tot 18 jaar ontvangen de hulp   
 die nodig is. Kinderen die op grond van   
 ernstige beperkingen hun verdere leven   
 24-uurs zorg of permanent toezicht nodig  
 hebben, houden aanspraak op de   
 Wet langdurige zorg (Wlz).

nieuw
Jeugdhulp naar gemeenten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de 
invulling van de ‘Hervorming langdurige zorg’ samengevat in een info-
graphic. Het beeld maakt snel duidelijk waar de verschillende vormen 
van zorg en ondersteuning bij de hervormingen van de langdurige zorg 
worden ondergebracht.* De veranderingen kunnen vragen oproepen. 
De website www.hoeverandertmijnzorg.nl legt uit welke rechten u heeft 
bij de overgang naar de nieuwe zorg. 
* Bron: VWS





In verband met vakantie van 
Rico Kremer is de column deze 
keer van zijn collega, Wessel 
Jenner. Wessel werkt sinds 
2006 als geestelijk verzorger bij 
Respect.

Beeld: Ronald van Erkel

Wanneer de bomen hun bladeren 
moeten loslaten

“Ik voel mij juist in de bloei 
van mijn leven. Voor altijd in 
de zomerfase!”

H
et was op zo’n mooie zonnige dag in 
de herfst. Zo’n verstilde dag met veel 
bladeren, geen wind en daarbij een 
zonnetje om van te genieten.  
Ik fietste naar mijn werk en startte 
de dag daarna met het leiden van 

een gespreksgroep voor ouderen.
De zon en de frisse herfstlucht hadden mij wat poëtisch 
gestemd. En in die stemming maakte ik een vergelijking 
tussen de seizoenen en de verschillende leeftijdsfasen.  
U kent dat wel:
de lente als fase van geboorte, groei en ontluiken van 
knoppen. De levensfase tot aan de pubertijd. De zomer 
daarna als fase van bloei en tot wasdom komen. De 
herfst als fase van na de bloei. Het hoogtepunt is ge-
weest, maar er is nog wel herfstfruit te vinden en er valt 
te genieten van een herfstzon. En dan daarna de winter 
als fase waarin de energie afneemt en weer in de aarde 
verdwijnt. 

Voor altijd zomer
Mijn poëtische vergelijking werd mij niet in dank afge-
nomen. De gespreksgroep was bedoeld voor een groep 
oudere verpleeghuiscliënten. Er deden echter ook wat 
kinderen van deze ouderen mee. En een van deze kinde-
ren, een dame van in de zestig, was het hartgrondig met 
mij oneens! “Dat betekent dat ik dan nu in de herfst van 
mijn leven moet zijn. Dat seizoen bestaat uit striemende 
herfstregens, rukkende wind en bladeren die loslaten. 
Een veel te somber beeld voor mij!”, riep zij geërgerd.  
“Ik voel mij juist in de bloei van mijn leven. Voor altijd in 
de zomerfase!”

Loslaten
Ik probeerde dat beeld nog wat te nuanceren. Want, ja 
het kan stormen in de herfst, maar het is ook van ouds-
her de periode voor de oogst van granen, bessen en 
druiven. Het is ook de tijd van genieten van de laatste 
warme zonnestralen. Waarin de zomer soms nog niet 
helemaal over is en de winter nog niet is gekomen. 

Als druppels water gleden mijn woorden van haar af.  
In de stilte die daarop volgde was het haar moeder, een 
dame van in de negentig, die mij redde. Zacht zei zij: 
“Het gaat om het loslaten, kind!”

Levensles
Deze woorden liet de hele groep even op zich inwerken. 
Wij vroegen haar wat ze met ‘loslaten’ bedoelde. Haar 
antwoord op deze vraag werd een levensles die ik graag 
met u deel: “Het gaat in de herfst om het leren loslaten. 
De ene dag schijnt de zon. De andere dag is daar de 
wind die met alle kracht de bladeren van de bomen 
rukt. Of is daar de regen die wegspoelt wat in de zomer 
nog zo mooi was. Bomen strijden daar tegen, houden 
hun bladeren zo lang mogelijk vast. Proberen hun vruch-
ten nog te koesteren. Maar uiteindelijk wint de wind.  
En dan wordt het winter, de fase waarin ik nu ben, en 
leer je dat het niet gaat om het vasthouden van die blade-
ren. Dat het niet alleen gaat om de oogst of om de bloei.  
Het gaat om de liefde voor het leven zelf en het besef dat 
je dat leven zelf ook los kunt laten. Zonder de periode 
van de herfst met strijd tegen de wind en geluk om de 
oogst had ik dat nooit geleerd. Had ik nooit geleerd om 
los te laten. Dus kind, koester de periode van de herfst. 
Het is een kans om van het leven te leren.”

Met de wijze woorden van deze dame in het achterhoofd 
wens ik u een leerzame herfst. Een herfst waarvan wij 
tussen oogst en regen mogen leren om los te laten en om 
daarmee het leven lief te hebben!







Wijs geworden door
Uitgeleerd zijn we gelukkig nooit. We leren elke dag van onze eigen ‘fouten’. En we kunnen natuurlijk leren van anderen. In deze rubriek 
verkennen we telkens de ‘eigenwijsheid’ van iemand die zo ‘wijs’ was dat met ons te willen delen. In deze editie Willeke Alberti.

TEKST Kim van Bemmel  BEELD Roy Beusker



Op 11-jarige leeftijd maakte ze haar 
TV-debuut in de musical ‘Duel om 
Barbara’. Haar eerste plaat dateert uit 
1958. Als 13-jarige zong zij een duet 
met haar vader, Willy Alberti. ‘Spiegel-
beeld’, ‘Niemand laat z’n eigen kind 
alleen’, ‘Ome Jan’; slechts een kleine 
greep uit haar succesvolle repertoire. 
Willeke Alberti (69), zangeres en actrice, 
moeder van drie kinderen, oma van drie 
kleinkinderen, behoeft eigenlijk geen 
verdere introductie. 

D
ankzij de Stichting Alberti 
Foundation treedt zij regel-
matig op voor ouderen. 
“Hier doe je het toch voor”, 

zegt ze na een optreden in Bosch 
en Duin. “Kijk maar naar al die blije 
gezichten. Het zijn de mooiste men-
sen. Puur, open en oprecht. Het is 
‘telkens weer’ een feestje. Voor mij, 
maar ook voor alle andere mensen 
in de zaal.” 

Familiemens
Willeke zegt een familiemens te zijn. 
“Mijn vader heeft mij veel wijsheden 
meegegeven. ‘Wees vriendelijk de 
berg op’, bijvoorbeeld. ‘Onthoud dat 
je altijd weer naar beneden moet 
en dan kom je iedereen weer tegen. 
Vergeet niet om zo nu en dan een 
zijweg te nemen. Die zijn zeker ook 
de moeite waard!’ Ik denk hier vaak 
aan terug. Ik heb drie lieve kinderen 
en drie schatten van kleinkinderen. 
De wijsheden van mijn ouders hoop 
ik aan hen door te geven. Maar een 

mens is nooit te oud om te leren. 
Mijn kleinkinderen leren mij nog 
dagelijks dat het in het leven gaat 
om eerlijkheid, puurheid en oprecht-
heid. Als oma ben je nooit uitge-
leerd!”

Grote voorbeeld
In 2008 ontving de zangeres de ‘Ma-
joor Bosshardt Prijs’ voor haar liefda-
digheidswerk van de Willeke Alberti 
Foundation. Een prijs die zij erg 
waardeert. “Majoor Bosshardt heb 
ik ontzettend bewonderd om haar 
wijsheid en persoonlijkheid. Mis-
schien ken je het fragment uit het 
televisieprogramma ‘Villa Felderhof’. 
Daarin werd zanger en kunstschil-
der Herman Brood gewassen door 
Majoor Bosshardt. Twee mensen die 
in veel opzichten elkaars tegenpolen 
waren en totaal verschillende levens 
leidden. Na die uitzending is een bij-
zondere vriendschap ontstaan. Ma-
joor Bosshardt accepteerde iedereen 
om wie hij of zij was. Zij is daarin 
mijn grote voorbeeld. Geslacht, leef-
tijd, kleur, het maakt niets uit. Ook 
onaardige mensen zal ik respectvol 
behandelen.”

Hoogte- en dieptepunten
Het leven van Willeke Alberti kent  
veel hoogtepunten. De bijzondere 
vriendschappen die door de jaren 
heen zijn ontstaan, de mooie prijzen 
voor haar werk en als kers op de 
taart uiteraard de geboortes van haar 
kinderen en kleinkinderen. “Dat 

laatste beschouw ik als de échte 
hoogtepunten. Wat zou ik die dagen 
graag opnieuw willen beleven.” 
Een dieptepunt is het overlijden van 
haar moeder. “Zij is al, of pas, drie 
jaar geleden overleden. Een heftige 
gebeurtenis. Sinds die tijd ben ik 
zelf geen kind meer en dat valt mij 
vies tegen. Het gemis is groot en dat 
wordt elke dag alleen maar groter. Ik 
heb lieve mensen om mij heen en ik 
vind het fijn om over mijn moeder te 
praten met haar bekenden. Gelukkig 
heb ik de herinnering nog. Zolang 
je nog over iemand praat, leeft de 
persoon voort in onze harten!”

Willeke geeft aan om nooit spijt te 
hebben van dingen die zijn gebeurd. 
Zij gelooft dat alles gebeurt om 
een bepaalde reden. Dat heeft haar 
gemaakt tot wie ze is. Een liefdevolle 
en populaire zangeres, waar jong en 
oud van blijven genieten! 

DE WIJSHEDEN VAN WILLEKE

“Neem zo nu en dan een zijweg”

“Behandel ook onaardige mensen 
respectvol”

 
“Ieder mens heeft zijn mindere kanten. 

Als je weet wat je mindere kant is, 
kan je er ook wat aan doen” 

“Ook als oma ben je nooit uitgeleerd”

Vriendelijk de berg op



Het regent buiten. Er staat een gure wind. Ik voel me moe en futloos.   Eigenlijk heb ik nergens zin in. Het liefst blijf ik de hele dag in bed. Ben ik depressief?



n Een groot deel van de dag een leeg of somber gevoel hebben, 

bijna elke dag

n Prikkelbaar of geërgerd zijn, wat kan leiden tot ruzie of klagen

n Vermindering van interesses of van plezier in activiteiten

n Gewichtsverlies of gewichtstoename, in een korte periode

n Slaapproblemen, bijna elke dag

n Rusteloosheid

n Vermoeidheid en futloosheid

n Gevoelens van waardeloosheid

n Schuldgevoelens

n Vergeetachtigheid, moeite hebben met nadenken  

en zich niet kunnen concentreren

n Denken aan de dood of aan zelfdoding

n Vermindering van seksuele gevoelens

n Niet kunnen huilen of juist voortdurend huilen

n Vage lichamelijke klachten

n Veel piekeren

n Verwaarlozen van zichzelf of het huis

n Terugtrekken uit sociale situaties

“Iedereen heeft wel eens zo’n dag of een periode waarin het wat minder gaat”, vertelt Saskia Sikkema, psycholoog 

bij Respect. “Meestal gaan die gevoelens vanzelf weer over. Maar in sommige gevallen kunnen deze gevoelens 

leiden tot een depressie. En die kan het leven flink beïnvloeden. Een veel voorkomend misverstand is dat somber-

heid nu eenmaal hoort bij het ouder worden! Toch zijn er meer 65-plussers met een depressie dan men denkt. 

De meesten van hen kunnen heel goed behandeld worden.” TEKST Sanne van Geest BEELD Ronald van Erkel

Wat is een depressie?
Een depressie is een aandoening 
die valt onder de ‘stemmingsstoor-
nissen’. Het is een ziekte van de 
stemming en gevoelens. Van een de-
pressieve stemming is sprake als er 
gedurende een langere periode een 
abnormale somberheid bestaat en/of 
een abnormale lusteloosheid, verlies 
van interesse of een onvermogen 
om ergens van te genieten. Bij een 
depressie kan men kijken naar de 
hoogte van de stemming (zoals een 
beetje somber of héél erg somber) 
en naar de wisselingen in de stem-

ming (zoals wekenlang een somber 
gevoel of een afwisseling tussen de 
positieve stemming en de sombe-
re stemming; maar ook wisseling 
per dag of per aantal weken). Dit 
kan per persoon variëren en zorgt 
ervoor dat een depressie bij ieder-
een anders kan zijn. Saskia Sikkema: 
“Lang niet iedereen wordt depressief 
door een bepaalde ingrijpende ge-
beurtenis. Depressies ontstaan door 
een combinatie van erfelijkheid, 
persoonlijke eigenschappen en wat 
iemand meemaakt in zijn leven.”

Herken een depressie
Bij ouderen is een depressie moei-
lijker te herkennen. Vaak uit de de-
pressie zich in lichamelijke klachten. 
Ook wordt wel eens gedacht dat een 
sombere stemming of het missen 
van een doel in het leven bij de 
leeftijd hoort. Veel symptomen van 
dementie en depressie komen over-
een. Denk bijvoorbeeld aan concen-
tratieverlies en vergeetachtigheid. 
Daarom is het herkennen van een 
depressie bij dementerende mensen 
extra lastig. 

Verschijnselen van een depressie

Herkent u tenminste vijf van bovenstaande verschijnselen bij u zelf of bij iemand anders dan kan er sprake zijn van een depressie. 
Raadpleeg uw huisarts voor een volledige diagnose.  



“H
et begon een paar jaar geleden. Ik zat niet goed in mijn vel. 
Had geen zin om mijn bed uit te komen. Steeds zei ik streng 
tegen mezelf: ‘Je móet opstaan. Doorgaan.’ Dus dat deed ik 
dan maar. Ik ben maar alleen, dus als ik het niet tegen mezelf 

zou zeggen, wie zou dat dan doen? Maar het sombere gevoel hield aan. Ik ben 
langsgegaan bij de huisarts. Hij schreef me medicijnen voor. Die hielpen wel. 
Nog steeds. Maar je moet niet in de put gaan zitten. Je moet het zelf doen. 
Ik ben heel actief. Ik sop en zeem en was”, zegt mevrouw lachend. “En ik ga 
haast iedere dag een uurtje lopen. Naar de supermarkt of de winkelstraat 
in de buurt. Ongeacht hoe ik me voel. En iedere week gymmen. Ook bezoek 
ik theemiddagen en doe ik mee met bingo als dat gehouden wordt. Of ik ga 
pannenkoeken eten. Ik zit op een zangkoor en ben lid van een christelijke 
vereniging waar regelmatig activiteiten vanuit georganiseerd worden. 
Handwerken is ook goed. Doe ik ook. Van lezen houd ik niet, maar dat heb ik 
eigenlijk mijn leven lang al niet gedaan. Woordzoekers vind ik wel leuk om te 
doen trouwens. En ik ben lid van de Taxibus. Het kost niet veel en ik mag nog 
iemand meenemen ook!
Je moet zelf een hoop doen. Ik houd van regelmaat. Dit stimuleert me ook 
door te gaan in mindere periodes. Op vaste tijden eten bijvoorbeeld. Als het 
slecht gaat, wil ik helemaal niets eten. Maar toch dwing ik mezelf dan te koken 
of een boterham te smeren en het op te eten. Waar ik trouwens nooit aan zal 
wennen is ‘s middags warm eten, zoals veel van mijn leeftijdgenoten doen. 
Nee, dat doe ik toch echt liever ’s avonds!” vertelt mevrouw met een knipoog.
“’s Morgens zet ik altijd de radio aan. Radio 5 of christelijke liederen. De liedjes 
van vroeger laten me soms wegdromen naar vroeger. Het geeft me vaak een 
warm gevoel. In slechte periodes zie ik tegen alles op. Ook tegen reizen. Maar 
dan ga ik toch. Ieder jaar tenminste een keer. En als ik er dan ben, doet het me 
toch goed. De frisse boslucht inademen op de Veluwe, heerlijk. En binnenkort 
ga ik weer op vakantie! Wat ik mensen met dezelfde klachten zou aanraden? 
Ga niet zitten piekeren! Kom in beweging. Arbeid adelt. Laat het er niet bij 
zitten.”

* De naam van mevrouw Jansen is om privacyredenen gefingeerd

Het regent buiten. Er staat een gure wind. Ik voel me moe en futloos.   Eigenlijk heb ik nergens zin in. Het liefst blijf ik de hele dag in bed. Ben ik depressief?



“JE MOET HET ZELF DOEN”
Mevrouw Jansen* (76 jaar) kan meepraten over het onderwerp 
‘depressie’. Openhartig doet zij haar verhaal. 
TEKST Annemarie Klootwijk





A
ls een (huis)arts of een 
zorgteam het idee heeft 
dat er sprake zou kunnen 
zijn van een depressie, kan 

iemand doorverwezen worden naar 
een psycholoog van Respect. In 
een gesprek wordt onderzocht of er 
inderdaad een diagnose depressie 
is of dat er mogelijk wat anders 
(denk aan cognitieve stoornissen/
angststoornissen) aan de hand is. 

Begeleiding, advies en behandeling
“Stel dat er sprake is van een 
depressie, dan kunnen we de cliënt 
hierin begeleiden en adviezen 
geven over hoe met deze situatie 
om te gaan”, aldus Saskia. “Ook is 
het mogelijk dat we de depressie 
therapeutisch behandelen door 

verschillende therapievormen. 
Vaak vinden wij het belangrijk dat 
de familie erbij betrokken wordt, 
omdat niet alleen de cliënt, maar 
ook de omgeving een (gedrags-)
verandering ondergaat. Als er 
andere therapeuten betrokken zijn 
of betrokken moeten worden in de 
behandeling, leggen wij contact met 
hen. Omdat de lijntjes tussen de 
collega’s bij Respect erg kort zijn, is 
dit vrij gemakkelijk te realiseren.” 

Beweging en meer
Een belangrijk onderdeel van 
behandelen van depressie is 
activatie, oftewel beweging.  
Vandaar dat andere vakgroepen, 
zoals fysiotherapie, onmisbaar zijn 
voor een goede behandeling.  

“Maar ook kunstzinnige en creatieve 
therapie, maatschappelijk werk en 
de vakgroep geestelijke verzorging 
leveren vaak hun aandeel aan het 
behandelplan. Daarnaast begeleiden 
we de zorgteams bij hoe om te 
gaan met depressiviteit bij cliënten. 
Juist de benadering vinden wij 
belangrijk, omdat dit een positieve 
invloed kan hebben op de stemming 
van de cliënt. Wij bieden ook 
groepsbehandeling voor mensen 
met een beginnende dementie, 
waarin ook ruimte wordt geboden 
om over sombere gevoelens te 
praten (Kopzorggroep).” Soms het is 
het nodig dat er naast behandeling 
ook medicijnen (antidepressiva) 
wordt gegeven. Dit wordt 
voorgeschreven door de arts.

Als er sprake is van een depressie





Hoe vooral NIET  en juist WEL  om te gaan met een depressief persoon? 

Depressieve mensen krijgen vaak te horen dat ze zich niet moeten laten ontmoedigen en dat ze positiever moeten denken. ‘Kop op!’. 
Op welke manier moet je depressieve mensen nou juist niet benaderen en hoe juist wel? Wij zetten de ‘do’s’ en ‘don’ts’ voor u op een rijtje!:  

                                         VOORAL NIET
 Geruststellen Maakt u zich geen zorgen hoor
 (iemand voelt zich Alles komt weer goed
      dan onbegrepen) U ziet er 100 % beter uit

 Afkeuren Praat niet over .......  (dat u dood wil)
                                           Ik vind het niet leuk als u .......
  Ik verwijt u niets

 Wroeten/spitten Ik wil meer horen over
                                           U zou me meer moeten vertellen over .......

 Adviseren Wat u zou moeten doen is .......
  Waarom gaat u niet .......

 Cliché antwoorden Als u dit gaat doen zult u zich veel beter voelen
                                           Mooi weer vandaag he?

 Bagatelliseren Iedereen voelt zich (wel eens) zo
 (= minder belangrijk maken) Morgen voelt u zich wel weer beter

   EN JUIST WEL
 Erkenning geven Hoe gaat het met u?
                                           Hebt u een nieuwe blouse aan?

 Waarnemen U ziet er vandaag gespannen uit.
                                           Aan uw gezicht te zien hebt u niet goed  
  geslapen, klopt dat?

 Openingszinnen Ga eens verder met .......

 Opnieuw de aandacht Wilt u eens meer vertellen over wat  
 richten u net zei? 
  U was bezig te vertellen over .......

 Bevestigen Bedoelt u dat .......
                                           Als u ik u goed begrijp dan .......

 Verduidelijken U zegt dit en dat. Wat betekent  
  dat eigenlijk voor u?

 Samenvatten U lijkt vooral te willen dat .......

Bron / Meer informatie
n Respect Zorggroep 070 - 306 91 70  

(Servicebureau)
n Nederlands Kenniscentrum Angst en 

Depressie www.nedkad.nl/
n Depressie Centrum van het Fonds 

Psychische Gezondheid.  
Tel. 0900-903 903 9 (Psychische 
Gezondheidslijn, € 0,20 p/min.) of  
www.depressiecentrum.nl

n Labyrint-In Perspectief, landelijke 
zelfhulporganisatie van en voor 
familieleden van psychiatrische 
patiënten. Tel. 0900-254 66 74 
(Telefonische Hulplijn, € 0,20 p/min.) 
of www.labyrint-in-perspectief.nl

 

Tips Blijf contact houden, ook al is 

iemand afwijzend. Sta de ander toe 

te huilen. Voorzichtig aanraken kan 

helpen, bijvoorbeeld aan de schouder. 

Wees voorzichtig met grapjes, hoe 

goed ze ook zijn bedoeld.





V A N  J E  F A M I L I E  M O E T  J E  H E T  H E B B E N
Het aantal kinderen per gezin is tegenwoordig vele malen lager dan vroeger. Halverwege de 19e eeuw kregen gezinnen vaak 
nog gemiddeld zes kinderen. Nu is dat in Nederland 1,7. Maar groot of klein: familierelaties spelen in ieders leven een belangrijke rol. 
In Respect Magazine maken we telkens een klein familieportret. TEKST Philippine Polders BEELD Patricia Börger

Trotse Omi met lachende Lola op schoot 
en (van links boven naar rechts), Jolanda, 
Greet en Miranda.





Vijf generaties 
vrouwen
“O

mi, houd jij Lola vast 
of moet Miranda 
haar dragen”, vraagt 
kleindochter Jolanda 

aan haar oma in de rolstoel. “Na-
tuurlijk houd ik haar vast”, reageert 
omi ietwat verontwaardigd. Ze zal 
toch zeker niet zomaar haar eerste 
achterachterkleindochter uit handen 
geven!

In de buurt
Vijf generaties vrouwen hebben zich 
op een regenachtige woensdagoch-
tend verzameld in Quintus. “We 
wonen allemaal in de buurt”, ver-
telt Jolanda (50). “Miranda en ik in 
Monster en mijn moeder op de Oude 
Haagweg. Miranda is nog met zwan-
gerschapsverlof, voor mij is het mijn 
vrije dag en mijn moeder gaat toch 
iedere woensdag bij haar moeder op 
bezoek. Daarom konden we dit mooi 
zo regelen.”
Omi is mevrouw Houweling-De Ja-
ger (98). Zij heeft tot haar vijfentach-
tigste zelfstandig in de Pluvierstraat 
in Scheveningen gewoond. “Ruim 
60 jaar”, vertelt dochter Greet (74). 
“Want we kwamen er wonen toen 
ik 12 jaar was en naar de huishoud-
school ging. Mijn vader was gemeen-
teambtenaar, maar die is al overle-
den toen hij 68 was.”

Op bezoek
Toen mevrouw Houweling 85 werd, 
is ze naar Deo Gratias verhuisd en 
sinds mei dit jaar woont omi in 
Quintus. Voor Jolanda en Miran-
da (26) is dat handig, want vanuit 
Monster makkelijker bereikbaar dan 

Scheveningen. Jolanda: “Ik vind wel 
dat ik te weinig bij mijn oma op 
bezoek ga, maar ik werk en ik pas 
ook op mijn kleinkinderen. Want ik 
heb ook nog twee kleinzonen.” De 
vijfde generatie was dus al bereikt? 
“Ja,” vertelt Miranda, “ik heb al een 
zoontje van 17 maanden en mijn 
broer heeft ook een knul, maar met 
de geboorte van Lola hebben we nu 
vijf generaties vrouwen. Toch wel 
heel bijzonder!”
Mevrouw Houweling vertelt dat 
ze vijf kinderen heeft, die alle vijf 
redelijk in de buurt wonen. “En op 
zondag komen ze altijd allemaal op 
bezoek”, zegt ze tevreden. Het duurt 
even voordat de vier vrouwen – Lola 
pruttelt goedlachs bij omi op schoot 
– uit de gezamenlijke rekensom zijn: 
omi heeft behalve vijf kinderen, 11 
kleinkinderen, 21 achterkleinkinde-
ren en zes achterachterkleinkinde-
ren. 

Familieportret
“Ik weet het allemaal niet meer 
precies, hoor”, fluistert mevrouw 
Houweling. “Vroeger hingen de 
foto’s van alle kinderen aan de muur. 
Dat mag hier niet, dus nu liggen ze 
in een laatje.”
Greet: “Toen ze tachtig werd zijn we 
met alle kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen op de foto geweest. 
Dat was een flinke groep. Veel van 
die familieleden komen gelukkig 
vaak op bezoek. Dat zorgt voor wat 
afleiding, want verder hoeft het 
niet zo erg meer van mijn moeder; 
ze heeft al haar broers en zussen 
overleefd. Ze heeft zelfs tot ze in de 

tachtig was vrijwilligerswerk ge-
daan. Koffie schenken en de bingo 
in het Trefpunt, hè mam.” “Ja, op het 
Tesselseplein”, vult haar moeder aan. 
Dat heeft dochter Greet nu van haar 
overgenomen: “Moeder heeft voor 
dit vrijwilligerswerk zelfs een onder-
scheiding met speldje gekregen van 
de gemeente.” 

Omi, oma visje, ..
Jolanda herinnert zich goed dat oma 
vroeger altijd een heel leuke oma 
was. Ze ging vaak mee met vakan-
tie en dan deed ze overal aan mee, 
ook aan verstoppertje spelen. “Voor 
de vijfde generatie geboren werd, 
noemden we haar gewoon oma. 
Maar we hebben nu zoveel oma’s 
dat het onduidelijk werd. Oma werd 
omi en mijn vader en moeder zijn 
opa en oma Visje, want ze hebben 
een aquarium waar alle kinderen 
gek op zijn. En omdat ik een kat 
heb, ben ik oma Kitty.” “Nou”, lacht 
Miranda, “je bent ook oma Monster, 
hoor; Lola en Boris hebben namelijk 
ook een oma Amersfoort!” Het levert 
haar een verontwaardigde blik van 
de middelste generatie op...

“Ik vind wel dat ik te 

weinig bij mijn oma 

op bezoek ga, maar ik 

werk en ik pas ook op 

mijn kleinkinderen.”





Nieuw geopend: Hospice Scheveningen

Glimlach
Palliatieve zorg gaat in op 
het moment dat er geen 
behandelingen meer mo-
gelijk zijn en er eventueel 
een korte levensverwach-
ting is. “Wij willen graag 
dat een cliënt zich veilig 
voelt bij ons, zodat hij of zij 
echt de rust heeft om op 
zijn of haar eigen manier 

afscheid te nemen van het 
leven”, vertelt Anita Rip, 
afdelingshoofd van Hospice 
Scheveningen. “Omdat wij 
onderdeel zijn van ver-
pleeghuis Bosch en Duin, 
beschikken wij over allerlei 
hulpmiddelen en gespecia-
liseerde zorg. Wij kunnen 
pijn en angst verminderen 
en samen naar oplossingen 

zoeken voor allerlei onge-
makken. Een belangrijk 
deel van ons werk is ervoor 
te zorgen dat iemand zich 
comfortabel voelt, door 
bijvoorbeeld lekkere kus-
sens in bed. Het is fijn als 
we een glimlach op een 
gezicht kunnen brengen. 
Daarbij begeleiden we de 
naasten van een cliënt, 

zodat ze goed afscheid van 
elkaar kunnen nemen.”

Sterven op je eigen manier
Astrid van Tol werkt twaalf- 
eneenhalf jaar bij Respect 
als praktijkopleider. Zij be-
geleidt leerlingen en geeft 
training over palliatieve 
zorg. “Voor dit werk moet 
je stevig in je schoenen 

Werken met je gevoel
Anita Rip en Astrid van Tol werken in het onlangs 

renoveerde hospice van Respect Zorggroep. Hospice 

Scheveningen biedt palliatieve zorg aan cliënten die 

nog een korte tijd te leven hebben. Anita en Astrid 

vertellen hoe het is om voor hen te zorgen. 

TEKST Marieke Keur BEELD Ronald van Erkel, Patricia Börger

Anita Rip (rechts) en Astrid van Tol: “Wij willen graag dat 
een bewoner zich veilig voelt bij ons”

“Je moet snel kunnen handelen en goed kunnen 
luisteren – ook naar de dingen die iemand niet zegt”





Werken met je gevoel
staan”, zegt ze. “Je moet 
snel kunnen handelen en 
goed kunnen luisteren - 
ook naar de dingen die 
iemand niet zegt. Mensen 
die aan het eind van hun 
leven zijn, reageren heel 
verschillend. 
Sommige mensen willen 
veel praten over het einde, 
terwijl anderen er juist 
geen woord over willen 
horen. De een kijkt vooruit, 
de ander wil zijn laatste 
dagen vieren met familie en 
vrienden, of juist getroost 
worden. Wij kunnen een 
geestelijk verzorger in-
schakelen of een psycho-
loog, maar we nemen 
zelf ook alle tijd om naar 
iemand te luisteren. 

Je kunt op zo’n moment 
veel voor iemand beteke-
nen als hij of zij je toelaat. 
Ik vind het fijn deze warme 
zorg te bieden.”

Wensen vervullen
Het hospiceteam kijkt ook 
of een cliënt nog wensen 
heeft die zij kunnen ver-
vullen. Astrid vertelt dat ze 
dikwijls een beroep doen 
op Stichting Ambulance 
Wens (www.ambulance-
wens.nl): “Die kunnen cli-
enten nog een keer ergens 
naar toe brengen als ze dat 
graag willen. Het is echt 
fantastisch wat zij doen.”
Anita: “Vaak gaat het om 
eenvoudige dingen. Iemand 
wil bijvoorbeeld nog graag 

een keer de zon op zijn 
gezicht voelen. Dan zorgen 
we dat iemand naar buiten 
gaat. Of iemand wil samen 
eten met de familie. Dan 
bereiden we met onze 
vrijwilligers een uitgebrei-
de maaltijd. We hebben 
iemand gehad die zich heel 
erg zorgen maakte over de 
opvang van zijn tropische 
vogeltje na zijn dood. Ik 
heb toen een nieuw thuis 
voor het vogeltje geregeld. 
Wij kunnen vaak nog wen-
sen vervullen.”

Tuin
Het hospice is onlangs 
gerenoveerd. Elke cliënt 
heeft een mooie kamer en 
een eigen badkamer, van 

alle gemakken voorzien. De 
familie kan op elk moment 
van de dag langskomen. 
In overleg is veel mogelijk. 
Astrid: “Toen de renovatie 
begon, hebben we met het 
team afscheid genomen 
van de oude kamers. Daar 
waren zoveel herinnerin-
gen aan cliënten die wij 
hebben gekend. Dat vond 
ik heel ontroerend.”
Het team van Hospice Sche-
veningen heeft zelf ook een 
diepe wens. Anita: “Wij 
willen heel graag onze tuin 
opknappen. Er ligt een plan 
voor klaar, alleen de mid-
delen ontbreken nog. Het 
zou fantastisch zijn als onze 
cliënten kunnen genieten 
van een mooie tuin.”





Vechter
Wat met gewoon een beetje 
hoesten begon, eindigde in 
een nachtmerrie. Voor het 
eerst in haar leven sloeg zij 
dicht. “Ik ben een vechter 
en ik geef niet op. 2011 en 
2012 waren niet mijn beste 
jaren. Na nierfalen, een 
hartstilstand, een epilep-
tisch insult en veel infec-
ties, ben ik er nog steeds! 
En 2013 was voor mij dan 
ook weer een fantastisch 
jaar. Genietend vanuit mijn 
eigen huis in de Sleep-
netstraat. Met mijn auto en 
later met de scootmobiel 
kwam ik overal. Zo be-
zocht ik drie keer per week 
de Deeltijdbehandeling 

van Respect. Ik had mijn 
leven weer herpakt.” De 
van origine Haagse woont 
sinds 1945 op Schevenin-
gen. Daar werkte zij bij het 
CIHAN als exportvertegen-
woordiger en bereidde zij 
ter plaatse economische 
missies voor. “Mijn man 
en ik hebben samen geen 
kinderen. Ik koos bewust 
voor mijn carrière. Toen 
mijn man 20 jaar geleden 
overleed, heb ik best wel 
eens verlangd om het ver-
driet te delen met een kind. 
Eenzaam heb ik me nooit 
gevoeld. Door onder andere 
mijn hobby als hondenkeur-
meester ontmoette ik veel 
mensen.”

Uitbehandeld
Na het slechtnieuwsge-
sprek in mei van dit jaar, 
besloot mevrouw Hoze-
man om een chemokuur 
te ondergaan om de ziekte 
enigszins te remmen. Dat 
pakte helaas niet goed 
uit. De kuur was veel te 
zwaar en ze at en dronk 
niet meer. Op een ochtend 
vond een thuiszorgmede-
werker van Respect haar 
uitgeput op het toilet. “Ik 
ben op. Dit is het dan”, wa-
ren haar woorden. In het 
ziekenhuis werd verteld 
dat mevrouw Hozeman 
was uitbehandeld. “Op-
standig als ik was, ging ik 
rechtop in bed zitten en 
zei tegen het hoofd van de 
artsen: ‘Ik ga naar Bosch 
en Duin, of naar de garage, 
maar je brengt me nergens 
anders heen!”

Volle agenda
Tijdens het interview loopt 
Janine Dotinga (fysiothe-
rapeut) binnen. De twee 
begroeten elkaar harte-
lijk. Janine, net terug van 
vakantie, wil een afspraak 
maken met mevrouw 
Hozeman om te trainen 
in de oefenzaal. “Heb je 
al gehoord hoe goed het 
met mij gaat? Sinds ik hier 
verblijf, ga ik met spron-

gen vooruit. Toen ik hier 
binnenkwam, kon ik niet 
eens mijn bed meer uitko-
men. En nu loop ik met de 
rollator in de gang, oefen 
ik aan de loopbrug en kan 
ik zelfs een paar minuten 
fietsen!  Wacht, ik pak 
even mijn agenda om de 
afspraak te noteren. Ik heb 
het hier nog drukker dan 
dat ik thuis had”, lacht de 
positieve tachtiger.

Ongeloof
“En hier zit ik dan. In het 
gerenoveerde Hospice 
Scheveningen. Hier liggen 
mensen van alle leeftijden 
die net als ik dat verschrik-
kelijke bericht hebben 
gekregen. Inmiddels leg ik 
me er bij neer dat het een 
aflopende zaak is. Maar 
accepteren doe ik het niet! 
Ik ervaar genoeg kwaliteit 
van leven en geniet van 
kleine dingen. Dagelijks 
krijg ik bezoek van mijn 
buurvrouw Mari-Anne. 
Mijn steun en toeverlaat. 
Wat zou ik zonder haar 
moeten?  Ik heb hier mijn 
eigen kamer met veel priva-
cy en de medewerkers zijn 
zo vriendelijk. Ik vergelijk 
het hier met een zorghotel. 
Ben ik nou echt in mijn 
laatste levensfase? Ik geloof 
het gewoon niet.”

 
 “Hier zit ik dan. In het 
 gerenoveerde Hospice 
 Scheveningen.”

Ik weet dat het een aflopende zaak 
is, maar accepteren doe ik het niet! 

Donderslag bij heldere hemel. Zo noemt mevrouw 
Hozeman (85) het bericht dat zij afgelopen mei 
ontving van haar arts in Bronovo. “Mevrouw, u heeft 
longkanker met uitzaaiingen naar de lever, bijnier en 
de ruggenwervel.” TEKST Kim van Bemmel BEELD Ronald van Erkel





T O E N  &  N U

Automatisering
Geen zelfgeschreven etiketten meer! 
Maar nog belangrijker is dat de com-
puter waarschuwt als een medicijn 
een wisselwerking heeft met een 
ander medicijn. Pang-Wai Man: “Een 
enorme vooruitgang in medica-
tie-veiligheid.”

Informatieplicht
Patiënten zijn veel mondiger ge-
worden en willen graag informatie 
over hun medicatie. “Waar vroeger 
dokters soms de apotheek verzoch-
ten om geen bijsluiter mee te geven, 
omdat zij bang waren dat de medi-
cijnen dan niet werden ingenomen, 

zijn wij het nu verplicht. Het gebruik 
van medicijnen is nu een samenwer-
king tussen dokter, apotheker én de 
patiënt.” 
Daarnaast krijgt men aan de balie  
altijd uitleg over bijvoorbeeld ge-
bruik en bijwerkingen en een schrif-
telijke voorlichting. “Wij hebben een 
belangrijke bewakings- en controle-
rol voor de medicatieveiligheid van 
patiënten”, licht Pang-Wai Man toe.

Bereiden
Wie aan de apotheek van vroeger 
denkt, krijgt waarschijnlijk een 
beeld van een balie met daarachter 
de apotheker in een witte lange jas 

en heel veel glazen flesjes en potten 
op de achtergrond. Daar werden pil-
len gerold, capsules gemaakt, zalf en 
crèmes met de hand bereid. “Tegen-
woordig komt 95% van de medicatie 
kant-en-klaar binnen. Die andere 5% 
wordt bij Van Greuningen op maat 
bereid, door een van onze assisten-
tes die al 30 jaar daar werkzaam is.”

Geen thuiszorg zonder Baxter
Dat durft apotheker Pang-Wai Man 
hardop uit te spreken. “Thuiszorg-
medewerkers mogen tegenwoordig 
geen medicijnen meer uit doosjes 
halen, wel uit de Baxterrol. Dat is 
een rol met zakjes met voor ieder  
innamemoment van de dag één zak-
je met medicijnen. Op het zakje staat 
de naam, de datum en het inname-
tijdstip vermeld. Een goede ontwik-
keling voor de medicatieveiligheid.”

Opkomst merkloze geneesmiddelen
Vroeger had je van elk geneesmid-
del, één origineel merkpreparaat. 
Tegenwoordig schrijft de arts een  
geneesmiddel voor, maar zorg-
verzekeraars bepalen welk merk 
generieke (merkloze) geneesmiddel 
de apotheker mag afgeven. ”Vooral 
voor ouderen kan wisseling van 
merken verwarrend zijn.” 
Pang-Wai Man geeft aan dat de 
apotheek van tegenwoordig letterlijk 
heel open is. Schroom dan ook niet 
om uw vragen direct aan uw apothe-
ker te stellen. “Laten we met elkaar 
zorgen voor een veilig medicijn- 
gebruik.”

Wie anders dan Pang-Wai Man (55) kan beter vertellen over de ontwikkelingen op het gebied van  

medicijnveiligheid in de apotheekwereld. Sinds 1987 is hij apotheker en samen met Peter Ris eigenaar 

van Apotheek Van Greuningen (Statenlaan 40). Vanaf 2008 is hij toezichthoudend apotheker van de 

locaties van Respect. TEKST Kim van Bemmel BEELD Archief apotheek





Constance Stuffken: “Het is prettig 
dat je echt iets voor mensen kunt 
betekenen”

T
oenmalig verpleegkundige 
Constance besloot in 2007 
een aanvullende opleiding 
tot verpleegkundig specialist 

te volgen. Een beroep dat sterk in 
opkomst was en een uitstekende 
aanvulling op het personeelsbestand 
van Respect bleek te zijn. Er was 
een mooie kwaliteitsslag te maken. 
“Deze functie zit tussen de verpleeg-
kundige en arts in. We hebben een 
verpleegkundige achtergrond, maar 
zijn daarna geschoold in medische 
diagnostiek en behandelen”, licht 
Constance toe. “Wat wij mogen 

doen, is bijvoorbeeld lichamelijk 
onderzoek verrichten, diagnoses 
stellen en medicatie voorschrij-
ven. Werkzaamheden die reguliere 
verpleegkundigen niet mogen doen. 
De belangrijkste voorwaarde is dat 
het niet-complexe medische zorg be-
treft. Als de zorg complexer van aard 
lijkt te zijn, moet ik met mijn super-
visor overleggen of direct doorver-
wijzen naar een arts of specialist.” 

Eerste aanspreekpunt
De werkdag van Constance begint 
meestal met rapportages doorlezen. 

Ze weet dan precies wat de stand 
van zaken rondom de gezondheid 
van haar cliënten is. Vervolgens 
maakt ze een lijst met mensen die 
ze moet bezoeken. Vaak wordt ze 
tussendoor ook gebeld door de afde-
lingen met ad hoc vragen. Iemand 
is bijvoorbeeld benauwd, kampt 
met uitslag of heeft een gedragspro-
bleem. Daarna loopt ze haar visites 
over de afdeling, stelt ze onder meer 
medicatielijsten bij en verricht ze 
medische handelingen. Waar moge-
lijk legt ze werkzaamheden bij de 
verpleging neer. “We doen dit werk 
echt samen”, benadrukt ze. “Ik ben 
weliswaar het eerste aanspreekpunt 
voor medische zaken, maar ik let 
steeds goed op wat ik zelf moet 
doen, wat de verpleging kan doen 
en ook wanneer ik moet doorver-
wijzen. Als een verpleegkundige een 
sonde mag aanbrengen, dan doet zij 
het. Als er niemand beschikbaar is, 
dan doe ik het. Het belangrijkste is 
om ondersteunend te zijn.”

Observeren en coördineren
Bij nieuwe cliënten doet Constance 
daarnaast het opnamegesprek. Ze 
brengt de situatie op medisch, sociaal 
en psychisch gebied in kaart. Daar-
naast zorgt ze voor een juiste me-
dicatielijst en de opstelling van een 
voorlopig zorgplan. Na zes weken 

Verpleegkundig specialisten Respect:  “Wij vervullen een prachtberoep!”
Als verpleegkundig specialisten leveren Constance Stuffken en Tijs Jellema dagelijks zorg aan cliënten en 
patiënten. Dankzij deze relatief nieuwe functie zijn zij in staat de arts in bepaalde situaties te vervangen en is 
goede zorg nog toegankelijker. Constance was de eerste verpleegkundig specialist binnen Respect. 
Ze werkt op drie psychogeriatrische afdelingen binnen verpleeghuis Quintus. “Een prachtberoep”, zo 
omschrijft ze haar functie. Iets wat Tijs, gedetacheerd bij twee huisartsenpraktijken, alleen maar kan 
beamen. TEKST Katja Henderickx BEELD Patricia Börger





“Ik hoef maar te ‘kikken’ en ze 
is er voor me”
Henny Leliveld (85) heeft inmiddels al-
weer drie jaar contact met specialistisch 
verpleegkundige Constance Stuffken. 
De twee jaar oudere zus van mevrouw 
Leliveld is dement en woont op een 
afdeling van verpleeghuis Quintus. “Voor 
mij is Constance eigenlijk de arts. Als ik 
over de gezondheid van mijn zus vragen 
heb, neemt zij alle tijd voor me. Ik hoef 
maar te ‘kikken’ en ze is er. Dat vind ik zo 
geweldig. Onlangs stelde ze bijvoorbeeld 
bronchitis bij mijn zus vast en schreef ze 
medicatie voor. Als ze zelf niet de juiste 
zorg kan of mag bieden, geeft ze dat ook 
aan. Mijn zus heeft bijvoorbeeld veel 
last van huidklachten, waarvoor zij dan 
een doorverwijzing naar de dermatoloog 
regelt. Overigens vind ik dat Constance 
ook goed met mijn zus omgaat. Zij is, 
mede door de dementie, niet de mak-
kelijkste en Constance blijft altijd rustig 
en vriendelijk. Dus ja, ik heb het volste 
vertrouwen in haar en ben bijzonder 
tevreden over de aanwezigheid van zo’n 
specialistisch verpleegkundige.”

Verpleegkundig specialisten Respect:  “Wij vervullen een prachtberoep!”

neemt ze plaats in een multidisci-
plinair overleg met bijvoorbeeld de 
betrokken fysiotherapeut, verpleging, 
diëtist, psycholoog of ergotherapeut. 
Daarin wordt gezamenlijk het defini-
tieve zorgplan opgesteld, dat vervol-
gens met de familie wordt bespro-
ken en eventueel wordt bijgesteld. 
“Kortom: ik doe zeker ook medische 
handelingen, maar ben daarnaast aan 
het observeren, managen en coördi-
neren.”

Kwaliteit in de regio
Tijs is vanuit Respect gedetacheerd 
bij twee huisartsenpraktijken in de 
regio: huisarts Van der Vaart en Huis-
artsen aan Zee. Op regelmatige basis 
ziet hij vaste patiëntgroepen, waarbij 
hij veel handelingen op medisch 
gebied uitvoert. “Mijn patiënten zijn 
vooral mensen met suikerziekte. Die 
komen regelmatig bij mij voor con-
troles, om medicatie aan te passen 

of bijvoorbeeld om hun bloeddruk 
op te meten. Ook zie ik mensen met 
andere aandoeningen, zoals hart- 
en vaatziekten, die dan bij mij ter 
controle komen of vaatonderzoek 
laten verrichten. Daarnaast voer ik 
longfunctietesten uit en verzorg ik 
inhalatie-instructies voor mensen 
met COPD (longaandoening). Verder 
doe ik veel handelingen tussen-
door, zoals oren uitspuiten en ECG’s 
maken en beoordelen. Ik krijg veel 
patiënten op spreekuur voor con-
sulten, maar doe ook huisbezoeken 
aan mensen die niet naar de praktijk 
kunnen komen. Daartoe behoren 
bijvoorbeeld kwetsbare ouderen.”

Samenwerking opzoeken
Tijs volgde de opleiding tot ver-
pleegkundig specialist zo rond 2011. 
“Huisartsen in de regio Schevenin-
gen gaven toentertijd aan steeds 
meer behoefte te hebben aan goed 
opgeleide praktijkondersteuners. 
Respect had op dat moment al 
duidelijk voor ogen om nadrukkelij-
ker de samenwerking op te zoeken 
met de zorgverleners in de regio. 
Ze wilde meer kwaliteit van zorg 
bieden. Daar heeft de organisatie 
vervolgens adequaat naar gehandeld 
- onder meer door mij deze opleiding 
te laten volgen. En nog steeds zet 
Respect zich in om de samenwer-
king op een hoger niveau te tillen. 
Onderdeel van de zorg voor kwets-
bare ouderen in de diverse huis-
artsenpraktijken zijn de GPO’s. Dit 
staat voor ‘gestructureerd periodiek 
overleg’, waarin de huisartsen een 
regiefunctie vervullen en overige 
hulpverleners zitting nemen. Ook 
medewerkers van Respect nemen 
hieraan deel. Daarnaast faciliteert 
Respect de jaarlijkse bijeenkomsten 
van het Geriatrisch netwerk.”

Tijs Jellema: “Het is een grote uit-
daging om mensen voortdurend 
te helpen om zich beter te voelen. 
Dankbaar werk.”





U I T  R E S P E C T 

Met Respect Zeker Thuis verzekert u 
zich van deze zeven zekerheden:

1.  24-uurs bereikbaarheid
In geval van nood kunt u zeven 
dagen per week, 24 uur per dag, 
terecht bij Respect Zorggroep. 

2.  Persoonlijk contact met service-
 medewerker
Heeft u zorg nodig, dan helpen onze 
medewerkers u verder. Zij verwijzen 
en bemiddelen als dat nodig mocht 
zijn. Verder bezoekt onze coördi-
nator u thuis en kunt u een beroep 
doen op deskundigen van Respect 
Zorggroep.

3.  Persoonlijke alarmering (optioneel)
Met Respect Zeker Thuis krijgt u 
korting op het alarmeringsabon-
nement. Met de alarmknop kunt u 
altijd en overal verbinding maken 
met de meldkamer. 

4.  Binnen dertig minuten zorg op de 
stoep (in combinatie met persoonlijke 
alarmering)

Dat is toch een fijn idee: u hoeft 
nooit langer dan een half uur te 
wachten om de zorg te krijgen die u 
nodig heeft.

5.  Kortingsregelingen
Voordeel bij de kapper, op wens-
kaarten, op bloemen, op de film, 
de pedicure, een gratis kopje koffie, 
een APK keuring van uw rollator: 
met uw klantenpas van Respect 
Zeker Thuis profiteert u van allerlei 
kortingen. 

6.  Gezamenlijk eten en gratis activiteiten 
We organiseren regelmatig allerlei 
aardige activiteiten. Leuke dingen 
zoals een high tea of een boottocht 
en voorlichtingsbijeenkomsten over 
allerlei onderwerpen. 

7.  Tweemaandelijkse ledenbijeenkomst
Altijd fijn om nieuwe mensen en 
oude bekenden te ontmoeten! 
Onder dat motto bieden wij u de 
mogelijkheid om elke twee maanden 
een ledenbijeenkomst bij te wonen.

Als u nu abonnee 

wordt, ontvangt u een 

welkomstpakket 

ter waarde van € 50 

bestaande uit:

n  Gratis eerste behandeling door pedicure 
aan huis

n  Gratis eenmalig dagmenu te gebruiken 
op een van de Respect locaties 

n   Kortingsbon van 10% op de eerste 
behandeling bij kapsalon Maritzka

n   Pasje waarmee direct voordeel kan  
worden verkregen bij verschillende 
winkels en organisaties

n   Gratis veiligheidscheck van uw woning 
door ergotherapeut

Respect Zeker Thuis

Meer zekerheid, meer samen
Respect Zorggroep heeft Respect Zeker Thuis ontwikkeld: een abonnement speciaal voor mensen die nog 

niet direct zorg nodig hebben, maar het wel fijn vinden om van een paar dingen op aan te kunnen. 

Wat kost het?
Het abonnement kost € 8,40 per 
maand voor alleenstaanden en 
€ 12,15 per maand voor samen-
wonenden (voor twee personen 
samen).

Meer weten?
Wij komen graag bij u thuis voor 
informatie en advies. Dat verplicht u 
tot niets. Neem contact op met het 
Respect Servicebureau op telefoon-
nummer 070 - 306 91 70 of stuur een 
e-mail naar servicebureau@respect-
zorggroep.nl.

Anneke Teske, aanspreekpunt voor 
de abonnees van Respect Zeker 
Thuis
“Het contact met de mensen, dat zit in me. 
Daarvoor zit je in de zorg. Met mijn zorgach-
tergrond kan ik mensen informatie geven 
over wat het abonnement nu precies inhoudt 
en wat dat voor hen betekent. Ons doel is 
dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen, zonder zorg als dat kan, met 
zorg als dat nodig is. Wij zijn de achterwacht: 
als ze iets nodig hebben of als ze iets willen 
weten, kunnen ze ons bellen.”





Healing environment, eigentijdse domotica, ruime eenpersoonskamers en kleinschalige woonvoorzieningen mét 
heerlijke buitenruimten. Respect is trots op het gerenoveerde Bosch en Duin. Onlangs heeft de officiële herope-
ning plaatsgevonden. Wethouder Karsten Klein heeft samen met een cliënt en een medewerker het gedicht op de 
gevel onthuld. TEKST Kim van Bemmel BEELD Ronald van Erkel

Seniorfit is een groepstraining onder begeleiding van 
een fysiotherapeut met als doel om conditie, spier-
kracht, houding en balans te verbeteren. 

Voor aanvang van de training vindt een intake plaats 
en bespreken we of deze training voor u een meer-
waarde heeft.

Trainingsdagen en -tijden 
Op maandag en woensdag van 
15.45 uur tot 16.45 uur (gedurende drie maanden)

Kosten € 35,00 per maand

Locatie   
Oefenzaal fysiotherapie in Bosch en Duin

Meer informatie of aanmelden
070 - 306 91 83

Seniorfit
Wilt u meer beweging in u leven? Kom trainen bij Respect!

U I T  R E S P E C T 

Cursus valpreventie ‘In Balans’
 
Respect Zorggroep en Welzijn Scheveningen orga-
niseren dit najaar een cursus valpreventie waarin u 
leert wat u moet weten én kunt doen om vallen te 
voorkomen.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten in een 
groep van maximaal 14 cursisten en staat onder 
begeleiding van een professionele docent.
U ontvangt een cursusboek, theoretische informa-
tie en gaat praktisch aan de slag met eenvoudige 
oefeningen.
 
Locatie
Het Uiterjoon, Vissershavenstraat 277

Data/tijd
Maandag 20 en 27 oktober, 3 en 10 november
van 14.00 tot 16.00 uur inclusief koffie/theepauze.

U kunt zich uiterlijk 7 oktober 2014 aanmelden bij 
ouderenadviseur Emilie Ceulemans, via telefoon-
nummer 070 - 416 20 20.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.





T
wee weken later bel ik be-
deesd aan, twee keer was me 
gezegd, want dan wist ze dat 
de afspraak er was. Met een 

beetje lood in mijn schoenen, ik ben 
een kwartier te laat. “Dat komt juist 
wel goed uit”, wimpelt ze tot mijn 
verrassing weg. Ze is net terug uit 
het Bronovo, haar man is daar be-
handeld, en het liep allemaal wat uit. 

Ingevingen opschrijven
En verhalen heeft ze. Over hoe ze 
als klein meisje in het begin van de 
oorlog van de hoge Bankastraat naar 
het Benoordenhout verhuisde, naar 
een huis met centrale verwarming 
op kolen. “Een hele luxe in die tijd!” 
Over haar tijd op een kostschool in 
Limburg (“Streng, maar iedereen 
werd hetzelfde behandeld”) en haar 
werk bij een organisatiebureau, op-
gezet door een ambtenaar die voor 
zichzelf was begonnen en op zoek 
was naar mensen die misschien van 
nut konden zijn. “Ik heb daar veel 
georganiseerd: congressen voor drie-
duizend mensen, de festiviteit bij het 
150-jarig bestaan van de Nederland-
sche Bank, een feest voor 12.000 

man bij Stork, teksten, uitnodigingen 
en programmaboekjes gemaakt en 
ga zo maar door. Je moest vooruit 
denken, achteruit denken, begro-
tingen maken en alles controleren. 
In teamverband, want alleen kun je 
dat allemaal niet. En dat allemaal in 
een tijd zonder computers! Daarna 
kwam ik bij een architectenbureau. 
Het was het tijdperk van mannen 
met lange haren en baarden, maar ze 
accepteerden mij, meisje uit het Ben-
oordenhout, wel. We hadden het erg 
gezellig. Vergeleken met mijn vorige 
baan, was het een makkie. Ik lag ’s 
nachts niet meer met pen en papier 
naast mijn bed om ingevingen te 
kunnen opschrijven.” 

Fulltime mantelzorger
Mevrouw Goedhart kijkt er met veel 
plezier op terug. Begin jaren zeven-
tig trouwt ze met Adriaan Goedhart 
en stopt ze gedeeltelijk met werken. 
Ze beleven heel en veel gelukkige ja-
ren (“Ondanks ons leeftijdsverschil, 
hebben we dit jaar toch mooi 40 jaar 
huwelijk gehaald”). Anno 2014 is de 
gezondheid van Adriaan verslech-
terd. Hij, 98 inmiddels, heeft veel 

zorg nodig. Dat heeft haar tot full-
time mantelzorger gemaakt. “Mijn 
man is heel erg doof, daardoor is de 
communicatie moeilijk. Ik moet alles 
voor hem regelen, ik denk de hele 
dag voor hem. Ze zeggen wel eens 
‘jij hebt je man nog’, maar kom eens 
een dag meelopen. Ik sta de hele dag 
tot zijn beschikking, doe alles wat 
hij niet meer kan. Hij kan geen tele-
foon of bel meer aannemen. Er ko-
men extra dingen op mijn pad, die 
veel energie kosten.” Ze schetst hoe 
hun dag eruit ziet en concludeert dat 
er ‘netto’ niet veel uren overblijven. 
“Ik ben ook niet altijd op mijn alle-
raardigst tegen mijn man, maar dat 
hoort hij toch niet, denk ik maar.” 
Maar klagen wil ze niet, integendeel: 
“Mijn man is zo blij dat hij thuis kan 
wonen en de hele dag assistentie 
heeft. Hij bedankt mij ook iedere 
dag. En ik ben blij dat hij er nog is. 
Je wordt niet ongestraft oud, zeg ik 
dikwijls en dat moeten we accepte-
ren. We mogen blij zijn dat we in dit 
land wonen en een beroep kunnen 
doen op de zorg.”

Rust in dagelijks patroon
In hun geval is dat Respect Thuis-
zorg. Dat in principe geen uitzend-
krachten meer inschakelt. Ze wil 
het even gezegd hebben, want daar 
heeft ze niet altijd goede ervarin-
gen mee. “Mijn man hoort dus heel 
slecht, begrijpt daardoor de dingen 
niet goed en zegt altijd ‘ja’. 
De vaste krachten weten daarmee 
om te gaan, vreemden weten dat 
niet. Ik ben blij met de nieuwe rege-
ling: het geeft rust in het dagelijks 
patroon.”

Fulltime mantelzorger
MEVROUW GOEDHARTDe eerste kennismaking is een vermaning. Ik bel in de 

middag voor een afspraak. “U bent van de zorg, hoe kunt 

u dan nu bellen. Mijn man ligt te slapen.” Een kritische 

mevrouw, die mevrouw Goedhart, was me al ingefluisterd 

door de verpleegkundige. “Maar”, had ze daaraan toe-

gevoegd, “een dame met een verhaal. Daar moet je naar 

toe.” TEKST Jan Willem Bloemen BEELD Ronald van Erkel





iPad uitkomst
Maar over die vaste medewerkers, 
geen kwaad woord: “Ze zijn pret-
tig, betrouwbaar, heel bescheiden, 
aardig en opgewekt. Ze komen door 
regen, wind, sneeuw en ijs. Als ik 
ze dan vraag of ze een leuke baan 
hebben, antwoorden ze: ‘dat hoort 
er bij, daar heb ik zelf voor geko-
zen.’ Ik vind het knap hoe ze met de 
cliënten omgaan. Het sociale contact 

is heel belangrijk. Voor mensen die 
alleen zijn, moet het prettig zijn als 
zij één of twee keer per dag zo’n 
aardig meisje of jongen over de vloer 
krijgen. Mijn man is heel dank-
baar voor de hulp en gesteld op de 
thuiszorgmedewerkers van Respect. 
‘Meisjes, jullie komen toch wel 
terug’, vraagt hij dan, want hij blijft 
een charmeur.” De iPad vindt ze een 
uitkomst: “Ik hoor dan hoe laat wel-

ke medewerker komt, zodat ik daar 
met mijn dagindeling rekening mee 
kan houden.”

“Sorry dat ik u zo lang aan de praat 
heb gehouden”, zegt ze bij het af-
scheid. Maar zo heb ik dat niet erva-
ren. Integendeel, het gesprek met de 
‘kritische’ mevrouw Goedhart was 
me een waar genoegen.

“Meisjes, jullie 
komen toch wel 
terug”, vraagt 
hij dan, want hij 
blijft een 
charmeur.

Fulltime mantelzorger

D
e 

d
a

m
e 

o
p 

d
e 

fo
to

 i
s 

n
ie

t 
m

ev
ro

u
w

 G
o
ed

h
a

rt





Z O E K  D E  7  V E R S C H I L L E N

COLOFON
RESPECT MAGAZINE IS EEN UITGAVE 
VAN RESPECT ZORGGROEP

6e jaargang
Nummer 3, oktober 2014
Oplage: 4.000 exemplaren
Kwartaalmagazine

Voor gratis abonnementen, reacties op arti-
kelen, adreswijzigingen en advertentiemoge-
lijkheden kunt u terecht bij de redactie.

REDACTIEADRES
Respect Zorggroep
T.a.v. Redactie Respect Magazine
Postbus 84050, 2508 AB Den Haag
070 – 306 91 70 (Respect Servicebureau)
respectmagazine@respectzorggroep.nl
www.respectzorggroep.nl

REDACTIE
Respect Zorggroep
Sanne van Geest
Kim van Bemmel
Annemarie Klootwijk

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE:
Katja Henderickx
Marieke Keur
Paul Kattestaart
Philippine Polders
Jan Willem Bloemen
Patricia Börger
Ronald van Erkel
Saskia Sikkema
Wessel Jenner
De Fabriek Communicatie-werken
Drukkerij Van Deventer

Twee keer de haven van 
Scheveningen. Maar wie goed 
kijkt, zal ontdekken dat de 
afbeeldingen niet precies 
gelijk zijn. Er zijn 7 verschillen 
te ontdekken. Kunt u ze 
vinden? 
Voor de oplossing: ze staan 
hieronder op z’n kop.

1) De ‘W’ van Walvis 2) Luchtrooster op de voorste zeilboot 
3) een blauw stootkussen 4) Naam van de zeilboot rechts 5) 
Vlaggenmast met vlag op het Havengebouw 6) ‘A B’ op een van 
de aanlegpalen 7) Aanleg lijn voorste zeilboot.

De redactie: (v.l.n.r.) 
Sanne van Geest, 
Annemarie Klootwijk en 
Kim van Bemmel





Horizontaal: 1. geheugensteun 
8. grote bank 11. Duits lidwoord 
12. vrl.schaap 13. geldgebrek 
15. hoofdbedekking 17. doodmoe 
18. bekende Nederlander 19. in 
orde 20. dierenroep 22. wentel-
wiek 23. koude lekkernij 25. ego 
26. gelofte 27. erg leuk 29. inter-
netgebruiker 31. eerstvolgende 
33. groot water 34. vlekkenwater 
36. weekdier 38. met name 
39. Hollands gerecht 42. vulka-
nisch gesteente 44. voorbij 
45. Oud-germaans schriftteken 
47. 100 gram 48. gedachtegoed 
50. dwarsmast 51. oude lengte-
maat 52. bloeimaand 54. kroon 
55. lidwoord 56. Grieks plein 
59. uitroep 61. kaasstad 
63. onder andere 64. Brandaris 
67. sporenplant 68. oosterlengte 
69. electrisch geladen deeltje 
70. wat vaststaat 71. afkijkpapiertje
Verticaal: 1. roem 2. onwel 
3. griezelig 4. plaats in Brabant 
5. seizoensdrank 6. meisjesnaam 
7. bevel 8. imperatief 9. nummero 
10. herinnering 14. kledingstuk
16. stekelvarkens 19. trekdier 
21. scheepstoeter 23. behaagziek 
24. vervolgens 28. bepaald per-
soon 29. op stap 30. ivoor 
32. rustgevend middel 35. sterke 
drank 36. kunstmatig meer 
37. kauw 40. stemming 41. zwaard-
walvis 43. Zweeds automerk 
46. ontkenning 49. Nederland 
53. bijna 54. biljartstok 57. gigame-
ter 58. communist 59. handreiking 
60. lang stuk hout 62. lichte over-
jas 64. roofdier 65. meisjesnaam 
66. onbewolkt 67. mejuffrouw 
70. effe

Oplossing Quizfilippine Respect 
Magazine Zomer 2014

ER IS NIETS NIEUWS ONDER 
DE ZON

Winnaar: C. Keus
Meeuwenstraat 8
 
Van harte gefeliciteerd! U wint 
de cd van ‘The Autoreverse Jazz 
Orchestra’. De prijs komt zo snel 
mogelijk naar u toe!

H E R F S T  K R U I S W O O R D P U Z Z E L
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Maak kans op een leuke prijs!
Stuur uw oplossing naar Respect Zorggroep, t.a.v. Redactie Respect Magazine, 
Postbus 84050, 2508 AB Den Haag of respectmagazine@respectzorggroep.nl.





D
ominique Moser is gestart 
met het werken volgens de 
Ouderenmodule. Hierdoor 
kunnen oudere patiënten 

binnen haar praktijk nog beter in 
kaart gebracht worden. Zorg en 
aandacht worden zo goed mogelijk 
aangepast aan hun zorgbehoefte. 
“Iedere acht weken vindt er nu 
multidisciplinair overleg plaats 
tussen een thuiszorgmedewerker, 
fysiotherapeut, diëtist, apotheker, 
de praktijkondersteuner en ikzelf 
als huisarts. We kijken samen of er 
passende oplossingen zijn bij proble-
men die de patiënten ervaren. Doel 
is verbetering van de situatie van de 
patiënt. Oplossingen kunnen op al-
lerlei niveaus liggen, zoals op sociaal 
gebied bij een cliënt die eenzaam 
is, het aanpassen of veranderen 
van medicatie door de apotheek of 
het aanpassen van voeding door de 
diëtist.
De praktijkondersteuner bezoekt 
patiënten van 75 jaar en ouder. Er 
wordt gekeken met behulp van een 

aantal gestandaardiseerde protocol-
len of een oudere ‘kwetsbaar’ is.
Patiënten waarbij al sprake is van 
problemen worden eerst bezocht. 
De praktijkondersteuner brengt 
verschillende zaken in kaart, zoals 
onder andere het geheugen. Ook 
wordt de zelfstandigheid van de  
patiënt in kaart gebracht en bepaald 
hoe zelfredzaam een patiënt nog is. 
De praktijkondersteuner overlegt 
eerst met mij als huisarts wat er voor 
hulp geboden kan worden. Ver-
volgens wordt met alle disciplines 
multidisciplinair overleg gevoerd. 
Fijn en nuttig.”

Samenwerking met Respect
Mevrouw Moser werkt als huisarts 
veel samen met Respect. Ze geeft 
aan goede ervaring te hebben en 
waardeert het dat Respect hier ook 
in geïnvesteerd heeft. “Bij Respect 
wordt met het net ontwikkelde 
digitale programma Elektronisch Ge-
structureerd Patiëntoverleg (EGPO) 
gewerkt. Op niveau kan per discipli-

ne digitaal aangegeven worden waar 
de problemen zitten. Met ‘gezonde 
oudere’ als gemeenschappelijk doel.” 

Een betere situatie voor de patiënt
Dankzij het werken met de Oude-
renmodule kan veel dieper ingegaan 
worden op de problemen van een 
patiënt of echtpaar. “Door de mul-
tidisciplinaire benadering is er veel 
aandacht voor de patiënt (met vaak 
meerdere aandoeningen) en dat is 
veel waard. Daarbij komt, dat ik als 
huisarts het directe contact met 
mijn patiënten erg leuk vind. En ook 
mijn kennis wordt steeds verbreed. 
Tijdens ieder multidisciplinair over-
leg nodigen we namelijk steeds een 
gastspreker uit, naar aanleiding van 
een casus uit de praktijk. Zo komt er 
wel eens een welzijnswerker langs 
die informatie geeft over welke mo-
gelijkheden er zijn. Of een ergothe-
rapeut gespecialiseerd in Parkinson.
De bedoeling is altijd met de infor-
matie een betere situatie te creëren 
voor de patiënt.

Huisarts Dominique Moser:

Dominique Moser is ruim 25 jaar huisarts in 

Archipel. Zij runt de praktijk alleen. In deze tijd 

best een unicum. “Voordeel is dat ik al mijn 

patiënten goed ken. De lijnen zijn kort. Sinds 

kort werk ik met andere professionals samen 

volgens de Ouderenmodule. Zo is er nóg meer 

aandacht voor de oudere patiënten.” 

TEKST Annemarie Klootwijk BEELD Patricia Börger


