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Hoge bloeddruk, feiten en fabels
92 jaar en online



“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 Jaap Mooiman en zijn dochters.

Op de zesde etage van Het
Uiterjoon woont de 104-jarige
Jaap Mooiman. “Een zorgzame
man die nog volop belangstelling
heeft voor ons, zijn kleinkinderen,
achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen”, vertelt zijn
73-jarige dochter Sjaan Mooiman.
Samen met haar 77-jarige zus
Dikkie de Vreugd-Mooiman komt
zij dagelijks bij haar vader op
bezoek. Vaak zelfs twee keer op
een dag.
Tekst Katja Henderickx Beeld Ronald van Erkel



Jaap Mooiman:
“104 is niet zo
bijzonder hoor”

Mevrouw Mooiman over haar vader:
“Als er iets is, dan helpt hij”

De heer Mooiman over zijn dochters:
“Ze doen alles voor me”

“We komen hier graag; het voelt
nooit als een verplichting. We drinken ’s ochtends koffie, ruimen een
beetje op en praten over onze familie, het weer of dingen van vroeger.
Mijn vader hoort en ziet niet meer
zo goed, maar hij is nog zeer helder
van geest. Hij heeft zijn interesse
voor de wereld om hem heen nooit
verloren. Als er iets is, dan helpt hij.
En zelfs op zijn leeftijd denkt hij nog
aan verjaardagen en vraagt hij ons
iets voor de kleinkinderen te kopen.
Momenteel verheugen we ons op de
lente; dan kunnen we op zijn balkon
van het uitzicht op zee genieten.
Heerlijk in het zonnetje. Ook daar is
mijn vader nog steeds gek op.”

“Ik zou willen dat ieder oud mens
gezegend was met twee dochters
zoals die van mij. Ze doen alles voor
me. Gezellig een kop koffie drinken,
schone kleding brengen of bijvoorbeeld even wat boodschappen
halen. Ja, ik ben erg blij met mijn
oude dag. Onder mijn bed liggen de
klapstoelen, omdat het bezoek soms
niet in de kamer past. Ik heb twee
dochters, vier kleinkinderen, zes
achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen. Dan is het al
snel een drukke boel hier. Wat mijn
geheim is om 104 te worden? Ik heb
altijd hard gewerkt, maar 104 is niet
zo bijzonder hoor. Op 22 september
word ik 105; dan heb ik echt iets om
te vieren.”

Respect vernieuwt!
Voor u ligt een geheel nieuwe versie van het
voormalig kwartaalmagazine “Met Respect”, dat
aan circa 15.000 65-plussers in Scheveningen,
Benoordenhout, Archipel, Duinoord en Segbroek
werd verzonden.
De oorsprong van het blad was gelegen in een
grote informatiebehoefte bij senioren over alle
wet- en regelgeving en voorzieningen die relevant
waren voor hen. Na ruim vijf jaar richten wij
ons op die senioren door wie nadrukkelijk is
aangegeven de informatie op prijs te stellen.
Vanzelfsprekend ontvangen ook cliënten,
abonnees en verwijzers het relatiemagazine.
Het doel en de doelgroep verandert en daarmee
ook de naam. Wij stelden uw mening op prijs en
hebben daarom een digitale enquête uitgezet
onder onze relaties. ‘Respect Magazine’ werd door
86% van de ondervraagden gekozen als nieuwe
naam. Hartelijk dank voor uw stem. Benieuwd of
u de winnaar bent van de VVV-bon? Blader dan
snel door naar pagina 15.
De redactie heeft meer dan 1250 enthousiaste
reacties ontvangen en nog dagelijks komen
aanmeldingen binnen voor dit gratis magazine.
Er is een actuele adreslijst gemaakt om u
gerichte informatie te kunnen geven op basis van
behoeftepeilingen. Uw inbreng is belangrijk! We
wensen u veel leesplezier.
Paul Schoof (links) en Frank Lentz
Raad van Bestuur
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De wijkverpleegkundige: terug van weggeweest

Rogier Goedhart (31) is wijkverpleegkundige “Zichtbare schakel” in
Scheveningen. Daarnaast is hij praktijkondersteuner bij twee huisartsenpraktijken. Hij werkt sinds zijn achttiende in de zorg en heeft het
vak behoorlijk zien veranderen. Ouderen blijven langer thuis wonen
en daardoor wordt de zorg in de wijk, rondom de oudere, steeds
belangrijker. Tekst Marieke Keur Beeld Patricia Börger

“V

roeger reed de
wijkverpleegkundige op de solex door
de wijk,” vertelt hij.
“Toen is die een tijdje
wegbezuinigd en nu is die er weer
– en hoe. Vanaf 2009 eerst in de zogenaamde krachtwijken – de sociaal
zwakkere stadswijken – maar nu ook
in de wijken waar veel 75-plussers
wonen. Zoals in Scheveningen. Persoonlijk vind ik dat een heel goede
ontwikkeling. Ik heb een tijdlang in
de thuiszorg gewerkt. Hoewel ik bij
de mensen thuis kwam, had ik veel
minder goed door wat daar allemaal
speelde. Maar dat is nu anders. Nu
weet ik het heel goed. Ik heb allerlei

contacten in de wijk, van de buren
tot de huisarts tot de welzijnsorganisaties, die ik kan inzetten om
iemand te helpen. Daardoor kunnen
we betere zorg bieden aan ouderen
in de wijk.”

Korte lijntjes met de huisarts
De wijkverpleegkundige-nieuwe stijl
heet wijkverpleegkundige ‘Zichtbare schakel’, omdat deze allerlei
netwerken op wijkniveau aan elkaar
schakelt. Daarnaast is iemand heel
zichtbaar, heel aanwezig in de wijk.
De samenwerking met de huisarts
staat centraal, vertelt Rogier. “De
wijkverpleegkundige neemt de
huisarts werk uit handen door bij

ouderen langs te gaan. De ene keer
kom ik gewoon eens kijken hoe het
gaat en om een praatje te maken;
een andere keer, omdat de huisarts
en ik ons zorgen maken. Bijvoorbeeld omdat we iemand al een tijd
niet meer hebben gezien, terwijl
we weten dat iemand slecht loopt
en zijn huis moeilijk uit komt. Gaat
het wel goed? Soms ga ik bij iemand
langs, omdat ik gewaarschuwd ben
door de buren dat iemand er steeds
vaker onverzorgd bijloopt of een verwarde indruk maakt. Er zijn allemaal
redenen om af en toe bij ouderen
langs te gaan. De huisarts heeft daar
domweg geen tijd voor, maar de
wijkverpleegkundige wel. En we zijn

geduldig. Sommige ouderen doen de
eerste keer de deur niet open, omdat
ze je niet kennen of geen zin hebben
in bezoek. Dan komen we gewoon
een andere keer terug, net zolang
tot het vertrouwen gegroeid is en
iemand wel opendoet.”

Samenwerking met Welzijn Scheveningen
Naast de huisarts heeft de wijkverpleegkundige ook contacten met
zorginstanties in de wijk, zoals
welzijnsorganisaties. Rogier: “Kortgeleden is er een Centrum voor
Ouderen geopend in het Kalhuis aan
de Badhuisstraat. Dat wordt gedraaid
door ouderenconsulenten en de
wijkverpleegkundigen. Wij hebben
van maandag tot en met vrijdag een

inloopspreekuur voor ouderen, van
11.00 uur tot 14.00 uur, waar zij
al hun vragen kunnen voorleggen
over wonen en zorg. Zo vroeg laatst
iemand hoe en waar je aanpassingen
in huis kunt regelen, en huishoudelijke hulp. We zijn er samen voor
gaan zitten en hebben de aanvragen
samen gedaan. Zo helpen wij de
mensen verder. Wij kennen de weg
in de wirwar van instanties en zorgen ervoor dat iemand de zorg krijgt
die hij nodig heeft.”

Aansterken na een crisis
Rogier vindt het op zich een goede
ontwikkeling dat ouderen langer
thuis blijven wonen. “Dat willen ze
vaak zelf en het is prima om ze daar-

Rogier Goedhart (31) is wijkverpleegkundige ‘Zichtbare schakel’ in
Scheveningen. “Wij kennen de weg
en zorgen ervoor dat iemand de
zorg krijgt die hij nodig heeft.”
in te ondersteunen. Wat ik jammer
vind, is dat de kortdurende opname
wegbezuinigd is. Soms komen ouderen in een crisis terecht en dan is
het goed als zij door een korte opname in een verzorgingstehuis kunnen
aansterken. Ouderen moeten zo’n
opname nu zelf betalen, maar dat is
niet voor iedereen weggelegd. Als
je dat geld niet hebt, wordt het een
ziekenhuisopname. Dat is veel duurder en voor sommige ouderen een
grotere belasting.”



Hoge bloeddruk



feiten en fabels
“Als je gezond oud wilt worden, moet je op tijd doodgaan”, lacht Hans Beker, specialist ouderengeneeskunde
bij Respect. “We leven gemiddeld langer en sterven steeds minder aan hart- en vaatziekten, maar dat komt
vooral door betere behandelmethoden.” Tekst Philippine Polders Beeld Corbis – Patricia Börger

W

e weten het allemaal
wel: te hoge of te lage
bloeddruk, te hoog
cholesterol, roken,
diabetes, overgewicht
en stress zijn slecht voor je hart
en bloedvaten. “Bij vrijwel iedere
65-plusser is, naast erfelijkheid, een
of meerdere van deze risicofactoren
aanwezig”, vertelt Beker. “Maar zelfs
als je de leeftijd van 45 jaar hebt
bereikt zonder ergens last van te
hebben, stijgt de kans dat je aan een
hart- of vaatziekte sterft met 45% als
je daarna met een van die factoren
te maken krijgt.”
“In de meeste gevallen kun je er
best iets aan doen; met medicijnen
en door gezonder te leven”, weet
de specialist ouderengeneeskunde.
“Maar dat wil niet zeggen dat je als
een asceet door het leven moet gaan
en je je alle pleziertjes moet ontzeggen. Een glaasje wijn of een borreltje
op z’n tijd en af en toe een sigaar
kan geen kwaad. Het leven moet
– zeker als je oud bent – ook wel
prettig blijven. Je moet je alleen wel
bewust zijn van de risico’s.”

Hoge en lage bloeddruk
Een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten is
een te hoge of te lage bloeddruk.
De verschijnselen zijn hoofdpijn,
duizeligheid, hartritmestoornissen

“Je hoeft niet als asceet door het leven te gaan”

en problemen met zien. Beker: “Laat
je bloeddruk altijd door de (huis)arts
meten; die heeft de juiste apparatuur
en kan de meting goed interpreteren. Tegenwoordig beschouwen
we voor ouderen 140/90 mmHg als
normale bloeddruk. Onderzoek van
de laatste jaren heeft namelijk uitgewezen dat een te lage bloeddruk
minstens zo gevaarlijk is als te hoge
bloeddruk. Als je lichaam in rust is,
dus als je slaapt, daalt je bloeddruk
nog verder. Daarom komen CVA’s en
TIA’s (zie kader op pag. 8, red.) zo
vaak ’s nachts voor. Veel huisartsen
doen tegenwoordig bij patiënten met
hartklachten een 24-uurs bloeddrukmeting. Dan kun je controleren hoe
laag de bloeddruk ’s nachts is. Dat is
een sterkere voorspeller van hart- en
vaatproblemen dan de meting overdag. En eigenlijk moet je deze meting altijd een keer doen bij mensen
die bloeddrukverlagers slikken om
te checken of de bloeddruk onder
invloed van de medicijnen ’s nachts
niet te veel naar beneden gaat.”

bijwerkingen het medicijn kan hebben. Hypertensie (hoge bloeddruk)
is helaas een chronische ziekte; de
kans is groot dat je de rest van je leven aan de medicatie vastzit. Mocht
je echt willen stoppen, overleg dat
dan met de (huis)arts.”

Medicijnen

Op dieet?

Een probleem is dat patiënten met
een te hoge bloeddruk snel geneigd
zijn om met de medicatie te stoppen.
De therapie-ontrouw bij deze patiënten is groot, weet Beker. ”Ze voelen
zich weer prima; vinden dat ze lang
genoeg medicijnen hebben geslikt
of lezen in de bijsluiter welke akelige

Wel adviseert Beker om bij te hoge
of te lage bloeddruk de levensstijl
aan te passen. “Doe iets aan overgewicht, hoe moeilijk dat misschien
ook is. Je ziet veel ouderen met een
dikke buik. Die bestaat voor het
grootste deel uit vetcellen (adipocyten) en die maken weer hormonen

Cholesterol
Erg enthousiast is Beker over Statines, een ‘wondermiddel’, dat de
productie van cholesterol verlaagt.
“Daardoor daalt het risico op een
beroerte met 30%. De grootste winst
in levensverwachting is aan dit middel te danken.”
Cholesterol is een vet dat je aders
dichtslibt. Vetten zoals van vette vis,
zijn wel gezond; een van de redenen waarom Japanners en Eskimo’s
vaak een laag cholesterol hebben.
Het eten van margarine met plantensterolen helpt volgens Beker niet
erg: “Je moet iedere ochtend zes
flink besmeerde boterhammen eten,
wil het effect hebben. Dat is een
hele klus!”





Wijs geworden door

Te hoog, te laag: hoe zit dat?
Bij een te hoge bloeddruk (hypertensie) moet het hart te hard werken en worden de vaten te
zwaar belast. De vaatwand raakt ontstoken, waardoor de aderen verkalken. Die verkalking
zorgt voor nauwere vaten, waardoor organen (hersenen, nieren e.d.) te weinig zuurstof krijgen
en er cellen afsterven. Bovendien zorgt de verkalking voor stolsels in het bloed. Roken verergert de ontstekingen.
Maar als de bloeddruk te laag is (hypotensie), krijgt het bloed zelf te weinig zuurstof. Ook
hierdoor komen er stolsels in het bloed. En stolsels kunnen een TIA of CVA veroorzaken.
aan die de eetlust opwekken. Zo
word je alsmaar dikker. Nadeel
daarvan is ook dat je gevoeligheid
voor glucose daalt en je het risico
loopt om diabetes te krijgen. En dat
is weer slecht voor je vaten, met alle
gevolgen van dien.”
Op dieet is dus het advies. “Het
effect van diëten is meestal maar
beperkt, zo blijkt uit studies. Toch
moet je ook naar het eetpatroon
kijken. Niet alleen naar calorieën,
maar ook naar het gebruik van zout.
Zoutloos is zelden nodig, maar voor
patiënten met een hart- of vaatziekte
is te veel zout eten onverstandig.
Heel vervelend, want als je ouder
wordt, gaat je smaaksensatie achteruit. Je wilt dus eigenlijk alleen maar
zouter en gekruider eten, terwijl

Wat is wat?
n

n
n

n

Tot de cardiovasculaire aandoeningen
(hart- en vaatziekten) behoren alle problemen met het hart (cardio), zoals hartaanval, hartritmestoornissen en hartstilstand,
en vasculaire problemen (met vaten) als
een CVA of TIA, oftewel beroerte.
Hypertensie is een te hoge bloeddruk;
hypotensie is te lage bloeddruk
Een TIA (transient ischemic attack) is een
kortdurende verstopping van een vat, een
voorbijgaande beroerte. Waarschuwing
voor een ernstige hersenberoerte.
Een CVA (cerebro vasculair accident) is
een beroerte of attaque. Dat kan zijn een
herseninfarct (stolsel) of hersenbloeding
(lekkage).

Voor meer informatie:
www.hartstichting.nl
www.voedingscentrum.nl

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 Joop Alberti, voormalig docent van de Oranjeschool aan de
Scheveningse Westduinweg en voor veel Scheveningers een bekend gezicht.
Tekst Katja Henderickx Beeld Patricia Börger

dat slecht voor je hart is. Want zout
trekt water aan. Dat komt in je bloed
en dus moet je hart harder werken,
terwijl dat al niet goed in conditie is.

Trots

Stress
Als iemand zich erg druk maakt, dan
roept de omgeving: “Denk om je
bloeddruk!”. Inderdaad is stress een
van de risicofactoren. “Als je ouder
wordt, vermindert je flexibiliteit en
creativiteit”, vertelt Beker. “Je kunt
minder makkelijk omgaan met problemen en ergernissen. Je struikelt
als het ware over je omgeving en die
laat zich niet zomaar opzij zetten.
Dat geeft stress en is slecht voor je
bloeddruk. Maak je dus minder druk
en geniet van het leven.”

“Ik weet het nog goed. Ik zal een jaar of
dertig zijn geweest en ik werd lid van de
bond. Mijn vader, Bep Alberti, zei toen:
‘Jongen, in het leven is er niemand die voor
je vecht. Als het erop aankomt, zal je het
zelf moeten doen.’ Hij heeft deze uitspraak
nooit meer herhaald, maar ik denk er nog
vaak aan terug”, glimlacht Joop Alberti
(65), voormalig docent van de Oranjeschool
aan de Scheveningse Westduinweg.
De wijze uitspraak van zijn vader
loopt als een rode draad door het
leven van Joop Alberti. Het heeft zijn
rug gerecht, zoals hij dat zelf omschrijft. “Mijn vader was een bijter,
hij heeft volop doorgepakt na de
oorlog om iets van het leven te maken. Hij heeft jarenlang banketbakkerij Alberti in het Bezuidenhout gehad en daar keihard gewerkt. Ik had
het niet rijk toen ik jong was, maar
kijk wel terug op een goede jeugd.
Er kon veel. Mijn ouders gaven me
zo goed mogelijk advies, maar lieten
me wel mijn eigen stommiteiten
begaan. Ze vonden het belangrijk
dat ik overal iets van leerde. Hoe
vaak ik wel niet van mijn moeder
Rina Alberti heb gehoord: ‘Je komt
er nog wel achter …’. Iets waar ze
bijna altijd gelijk in had”, lacht Joop
Alberti.

Ook van zijn moeder heeft hij de
nodige wijsheden overgenomen.
“Ik herinner me vooral dat ze nooit
wilde dat ik bij de pakken neer ging
zitten. Ze zei dan: ‘Je kunt leren van
je fouten, maar ga niet in een hoekje zitten kniezen. Achterom kijken
heeft geen zin’. Een wijsheid die ze
overigens ook in haar eigen leven
toepaste. Ze had geen goede gezondheid en kampte onder meer met
longemfyseem, maar zei geregeld
tegen zichzelf: ‘Kom op Rina, niet
zeuren. Het kan altijd nog erger.’ Ze
is vorig jaar overleden – mijn vader
al bijna dertig jaar geleden – maar
ze bleef zo positief tot op het laatst.
Ze deed alles wat nog binnen haar
bereik lag. Die zelfstandigheid heb
ik dus ook van haar meegekregen.
Iets waar ze heel trots op was, zo
vertelde ze me eens.”

Puzzelstukjes
“De laatste vijf jaar denk ik steeds
meer na over wat mijn ouders me
hebben meegegeven. Het dringt
meer tot me door; het komt als een
echo terug. Net als de uitspraak van
mijn oma: ‘Toen ik kon, wilde ik
niet. En nu ik wil, kan ik niet.’ Dat
zijn van die wijsheden; die zitten in

mijn hoofd. Ik denk dat iedereen dat
heeft die ouder wordt. Ik merk ook
dat dingen niet voor niets gebeuren. Als je achteromkijkt, dan valt
je leven als een legpuzzel in elkaar.
Op het moment zelf zie je de samenhang tussen alle puzzelstukjes niet,
maar nu weet je waarom alles zo
gelopen is. Ik zie dat ik door allerlei
gebeurtenissen en de wijze opvoeding van mijn ouders veel winst heb
ervaren. Daardoor heb ik van alles
durven ondernemen en ervaren. Dat
heeft me sterker gemaakt.”

Compliment
“Of ik mijn wijsheid ook overbreng?
Ik heb zelf geen kinderen, maar wel
42 jaar voor de klas gestaan. Daar zei
ik inderdaad ook altijd tegen mijn
leerlingen dat ze niet moesten blijven hangen in gebeurtenissen. Recht
je rug en loop door. Ik wil altijd
proberen te helpen – net als mijn ouders – maar je moet het uiteindelijk
wel zelf doen. Een tijd geleden sprak
ik een oud-leerlinge, een vrouw die
inmiddels zelf rond de veertig is.
Zij vertelde me dat ze het bijzonder
vond dat ik mijn leerlingen nooit als
kleine kinderen behandelde. Dat
was kennelijk blijven hangen. Een
mooi compliment.”

Joop Alberti (65): “Hoe vaak ik wel
niet van mijn moeder heb gehoord:
je komt er nog wel achter...”





V a n je f ami l ie moet je het hebbe n
Het gemiddeld aantal kinderen per gezin is tegenwoordig vele malen lager dan vroeger. Halverwege de 19e eeuw kregen gezinnen vaak nog gemiddeld 6 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.

“De vrouwen in de familie zijn
helemaal niet zo mondig, en dan
opeens zo onverzettelijk zijn.
Kun je nagaan hoe diep dit zit!”

Karin van Altenborg (links), dochter Amanda, moeder Ada Pronk,
kleindochter Abigail en oma Diny
Simmers.

”Mijn oma en moeder kregen jong kinderen. We zijn begonnen met foto’s maken toen we vier generaties konden
fotograferen. Sinds kort kunnen we ook met vijf generaties op de foto. Mijn kleindochter Abigail is in april zes
maanden en mijn oma wordt deze zomer 93. Daar ben ik echt wel trots op!” Tekst Marieke Keur Beeld Persburo Jos van Leeuwen

K

arin van Altenborg (53)
spreekt met liefde over haar
familie. Ze woont zelf in
Amersfoort en haar dochter
Amanda (28) met de kleine
Abigail in Tilburg. De rest van de familie van haar oma woont in Scheveningen en Den Haag. Oma woont al
20 jaar in Respect Deo Gratias. Ook
al heeft ze twee gehoorapparaten
en kan ze alles niet zo snel volgen,
ze is nog helemaal bij de tijd. Karins
moeder neemt de iPad mee als ze op
bezoek gaat, zodat oma alle filmpjes
en foto’s kan zien die er in de familie
rondgaan.
Karins moeder (74) is niet zo lang
geleden terugverhuisd naar Scheveningen. “Door het werk van mijn

vader zijn we regelmatig verhuisd.
Mijn moeder is teruggekomen om
dicht bij oma te zijn – en haar drie
broers - en ook omdat Scheveningen
gewoon haar plek is.”
Deo Gratias wordt de komende jaren
gesloopt en herbouwd en daarom
moet oma verhuizen, vertelt Karin.
“Dat is jammer, want ze woont erg
mooi met uitzicht op het Westbroekpark. Dat verhuizen vindt ze maar
niets: ze is al zo oud en heeft het
daar erg moeilijk mee. Ze stond op
de lijst om naar Respect Quintus te
verhuizen, maar toen heeft ze de directeur gebeld en gezegd dat ze daar
niet naar toe wil. Dan maar naar Het
Uiterjoon bij de boulevard – maar
niet weg uit Scheveningen!” Karin

lacht. “De vrouwen in de familie zijn
helemaal niet zo mondig, en dan
opeens zo onverzettelijk zijn. Kun je
nagaan hoe diep dit zit!”
Oma vindt het prachtig als de
kleine Abigail met Amanda op
bezoek komt. Karin: “Ze is heel lief
en zorgzaam – altijd geweest. Ze
heeft 25 jaar bij een mevrouw in de
huishouding gewerkt en was altijd
heel druk met haar gezin. Zelf had
ze drie jongens en een meisje. In
de oorlogsjaren stond ze er alleen
voor, want mijn opa was varen. Mijn
moeder was vijf jaar toen ze haar
vader voor het eerst zag, na de oorlog. Mijn moeder vertelde dat opa
en oma iedere zondag haar neefje
en nichtjes ophaalden. Die woonden
in het weeshuis op de Schevening-

seweg. Als kind heb ik veel bij haar
gelogeerd. Als ze Abigail op schoot
heeft, zie ik hoezeer ze van haar geniet. Sommige dingen blijven en dat
zorgzame en liefdevolle zit gewoon
in onze genen.”
Als Karin naar de vijf generaties
vrouwen kijkt, is er nog iets wat
haar opvalt. “We passen allemaal op
elkaars kinderen. Oma paste op die
van mijn moeder, zodat mijn moeder
kon werken in de officiersmess aan
de Van Alkemadelaan. Mijn moeder
heeft op mijn drie kinderen gepast,
zodat ik een opleiding kon volgen. En
nu ga ik binnenkort op Abigail passen, zodat Amanda weer haar werk
kan oppakken als receptioniste in
een bungalowpark. Terwijl ik vroeger altijd zei dat ik nooit zou gaan
oppassen! Wat mijn moeder voor mij
gedaan heeft, ga ik voor mijn dochter
doen. En hetzelfde heeft mijn oma
weer voor mijn moeder gedaan. Ach,
het zit er gewoon in.”





Belevingsgericht schoonmaken

“Daar zeg
je geen nee
tegen”
Het is zeven uur in de ochtend. Ambtenarenstad Den Haag ligt nog op
één oor. Maar in woonzorgcentrum Quintus is er volop bedrijvigheid. In
de keuken staan de pannen op het vuur, de eerste cliënten worden uit
bed geholpen en een stoere jongen met vriendelijke ogen rijdt behendig zijn schoonmaakkar een huiskamer binnen. De werkdag van Yoni
Sackman is begonnen. Tekst Jan Willem Bloemen Beeld Ronald van Erkel

Y

oni heeft begrepen dat het
‘belevingsgericht’ schoonmaken een succes is. Maar
hoe het vroeger was, dat
weet hij niet. Hij werkt hier
sinds mei en viel met zijn neus in de
boter: “Ze vertelden me dat Respect
met een pilot bezig was, waarin
zelfstandigheid en klantvriendelijkheid voorop stonden. Dat sprak me
aan. Mijn collega’s vertellen dat er nu
meer contact is met cliënten. We zijn
een luisterend oor, ze kunnen hun
verhaal ook bij ons kwijt.” Medewerker Transport en Schoonmaak is zijn
officiële functie. “Maar we zijn eigenlijk manusje van alles”, lacht hij.

“We doen allemaal hetzelfde en kunnen zaken van elkaar overnemen.
Dat is heel prettig.”

Standaard en wensen
De vloer van de huiskamer is gedweild. We stappen de kamer van
mevrouw De Groot binnen. “Goedemorgen”, zegt Yoni met zachte stem.
Mevrouw is blij hem te zien; na een
gesprekje gaat Yoni ook hier aan
de slag. “De standaarddingen doen
we altijd, de wc schoonmaken, de
vloer en dat soort zaken. Daarnaast
hebben we ruimte om de wensen
van cliënten in te vullen, daar zeg je
geen nee tegen, en tijd genoeg voor
een babbeltje.”





Klant is Koning voor Yoni en collega Anita.

“We zijn eigenlijk
manusje van alles.
We doen allemaal
hetzelfde en kunnen
zaken van elkaar
overnemen.”
Op de volgende kamers wordt duidelijk welke extra dingen dat kunnen
zijn. Bij mevrouw De Jong geeft Yoni
de plantjes water. De heer Van Eck
vraagt hem of hij een paar boodschappen voor hem kan doen. Yoni:
”Dat overleggen we altijd eerst met
de verzorging”. En mevrouw Visser
vraagt Yoni even naar de DVD-speler
te kijken die kuren vertoont. “We vogelen eerst zelf uit of we iets kunnen
oplossen. Als dat niet kan, roepen
we er de verzorging bij of de Technische Dienst”, legt hij uit.

Met zijn allen voor de cliënt
Duidelijk wordt ook dat Yoni met
sommige cliënten een band heeft
opgebouwd. Halverwege de ochtend
schiet een cliënt van de jongerenafdeling hem aan. Hij vertelt Yoni uitgebreid wat hij heeft gegeten bij het
ontbijt. Yoni moedigt hem aan: “Goed
gedaan Marcel, want je moet wel
goed eten hè? Dat is zo belangrijk.”
Dan gaat de telefoon. De activiteitenbegeleider heeft in het restaurant een
piano nodig. Yoni is al onderweg. Vijf
minuten later zie ik hem met drie collega’s de piano versjouwen. “Ik ben
blij dat dat zo makkelijk gaat”, zegt hij
even later bij de koffie. “Je hebt het
gevoel dat je er met zijn allen voor
de cliënt bent. Dat geeft heel veel
voldoening. Een lach op hun gezicht,
wat wil je nu nog meer?”

Mooi concept met hoge score
Een schrikbeeld. Zo duidt Yvonne Veenendaal, hoofd Dienstverlening van Respect Zorggroep,
de vroegere tevredenheidscores aan voor de ‘ervaren schoonmaak’ in Bosch in Duin. Ze krabde
zich eens goed achter de oren. Met de schoonmaak an sich, daar was ze van overtuigd, was
weinig mis. Wat beter moest: de beleving van de schoonmaak, zowel bij cliënten als medewerkers. Daarmee was het concept ‘belevingsgericht schoonmaken’ geboren. In 2013 vond een
pilot plaats in woonzorgcentrum Quintus. Met verbluffend resultaat: cliënten voelen zich meer
betrokken bij de schoonmaak en de tevredenheidsscore schoot omhoog. Inmiddels loopt die
naar de negen.
“Het allerbelangrijkste is dat onze medewerkers communiceren met cliënten en met de zorg”,
verklaart Yvonne Veenendaal het succes. “De wens van de cliënt is leidend, daar vragen we
dus naar. Naast de verplichte basisschoonmaak is er ruimte om extra dingen te doen die de
cliënt wil. Onze medewerkers zijn allrounders geworden, ze maken allemaal schoon, ze vervoeren allemaal kleding en ze doen allemaal onderhoud. Hierdoor kunnen ze elkaar opvangen én
ondersteunen. We hebben sterk gestuurd op competenties als klantgerichtheid, initiatief nemen en verantwoordelijkheidsgevoel. En we hebben ook deelgenomen aan familieavonden.”
De zorg is zeer te spreken over die belevingsgerichte schoonmaak. Afdelingshoofd Frances van
Balen: “Wij krijgen geen klachten meer over de schoonmaak en we werken veel meer samen.
De medewerkers zijn flexibel, je kunt door het intensieve contact snel inspelen op de behoeften van cliënten. Het is een mooi concept. Goed dat het ook in het vernieuwde Bosch en Duin
toegepast gaat worden.”
Hoe tevreden zijn cliënten over de schoonmaak?
		
Schoonmaak woonruimte
Schoonmaak algemene ruimten
Wensen cliënt
1 x per dag schoonmaak
Cijfer dienstverlening
Cijfer klantvriendelijkheid
Gemiddelde score

Nulmeting
7,9
8,4
4,3
6,2
7,5
8,1
7,0

Meting na half jaar
9,0
9,1
8,0
9,7
8,0
8,4
8,7

1251, 12
52, 1253
...
De red
a

?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
ontvan ctie heeft 1
2
magaz gen voor gra 50 aanmeld
ingen
ine. W
tis lidm
u
1253?
i
Laat he e-o-wie wor aatschap va it de wijk
dt lidn
n dit
t ons w
umme
eten!
r 1251,
1252,

In deze nieuwe rubriek van het Respect Magazine kunt u als lezer
oproepen plaatsen. U heeft misschien spulletjes over, of u bent
juist op zoek naar iets. Of u wilt en kunt andere mensen helpen
met een bepaalde dienst. Of u zoekt juist hulp. Vakantiehuisjes,
legpuzzels, hulp bij het invullen van uw belastingformulieren,
zelfgebakken appeltaarten: alles komt in aanmerking!

ht
Versterking gezoc

Wilt u een oproep plaatsen in deze rubriek, stuur dan een e-mail
naar respectmagazine@respectzorggroep.nl of bel met
070 – 306 10 20.
U kunt u oproepen ook schriftelijk insturen op dit adres:
Respect Zorggroep
T.a.v. Redactie Respect Magazine
Postbus 84050
2508 AB Den Haag
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Nieuw: gespecialiseerd verpleegkundige voor ouderen



De 25-jarige verpleegkundige Lisette Koppert werkt al vanaf haar zestiende in de zorg. Stil blijven staan,
dat kan ze niet. Ze wil zich continu blijven ontwikkelen en verdiepen in haar vak. Daarom vroeg ze een jaar
geleden aan haar leidinggevende op de afdelingen Zeeleeuw/Robben (woonzorgcentrum Quintus) of ze de
post-hbo-opleiding Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie mocht volgen. Inmiddels heeft ze het diploma
op zak en brengt ze haar kennis in de praktijk. Ze mag zichzelf nu een gespecialiseerd verpleegkundige voor
ouderen noemen. Tekst Katja Henderickx Beeld Patricia Börger

“Iedereen moet
zich bij ons
veilig,
gewaardeerd
en thuis
voelen”

“W

e zien dat
de ouderenzorg steeds
ingewikkelder wordt.
Niet alleen
door alle wettelijke wijzigingen,
maar ook door de vergrijzing van de
bevolking. Mensen worden steeds
ouder en de zorg wordt complexer.
Om de kwaliteit van zorg te blijven
garanderen, is het goed om op een
hoger niveau kennis in de organisatie te hebben. Ik merk een positief
effect op de afdelingen sinds Lisette
de opleiding heeft afgerond”, licht
manager PO&O Hanneke Cloudt
toe. Volgens haar is Lisette nu in
staat overkoepelend te kijken naar
de specifieke zorg die ouderen nodig
hebben. Ook kan zij goed inspelen
op vragen van collega’s, de cliënten
zelf en hun familieleden. Met de
opleiding leren studenten dan ook
nieuwe kennis, ontwikkelingen en
overheidsbeleid te vertalen naar
directe zorg op de werkvloer.

Verdieping
“Tijdens mijn opleiding heb ik mij
verdiept in twee vakgebieden: de
geriatrie en de gerontologie”, vertelt
Lisette. “Tijdens de vakken voor

geriatrie leerde ik veel over ouder
worden. Wat komt daarbij kijken en
hoe is het om oud te worden met een
chronische ziekte? Interessant is dat
zowel de psychologische als
lichamelijke invalshoeken aan de
orde kwamen. Tijdens de vakken
voor gerontologie gingen we in op
onderwerpen als gezondheidsrisico’s, mobiliteit, voeding, medicatie,
mantelzorg en bijvoorbeeld eenzaamheid van ouderen. Ik heb geleerd
hoe ik mensen daarop kan screenen
en gericht actie kan ondernemen.
Daarnaast heb ik veel kennis opgedaan over kwaliteitsverbetering door
goede verbeterplannen te maken en
uit te zetten. Ook kan ik nu gerichte
literatuurstudies doen, zodat we voor
allerlei soorten problemen de oorzaken kunnen uitzoeken.”

In de praktijk
Inmiddels heeft Lisette veel kennis
uit de boeken al kunnen toepassen
in de praktijk. “Ik merk inderdaad
dat ik nu een breder perspectief heb
en zaken sneller signaleer. Ik herken
veel. Een simpel voorbeeld. Als een
van onze cliënten niet lekker is en
veel op bed ligt, heeft hij kans op
doorligplekken. Ik zorg nu sneller
voor een wisselligging of geef een

ander matras. Natuurlijk ondernamen we voorheen ook actie, maar
ik denk nu meer vooruit. Ik zie alle
gevolgen beter in. Ook merk ik dat
mijn contact met families is verbeterd. Veel mensen hebben moeite
met mantelzorg. Ik kan nu concrete adviezen geven om de relatie
tussen cliënten en familieleden te
verbeteren. Daarbij haal ik ook vaak
voorbeelden uit mijn studie aan en
overleg ik meer met de psycholoog.
Ik merk dat iedereen dit prettig
vindt.”

Het vervolg
Volgens Hanneke Cloudt biedt de
opleiding een duidelijke meerwaarde voor de betrokken afdelingen.
De afdeling PO&O zal zich gaan
buigen over een eventueel vervolgtraject voor andere verpleegkundigen. Lisette kan de komende jaren in
elk geval met plezier naar haar werk
blijven gaan. “Ik vind dit beroep het
allerleukste en ben blij dat ik nu nog
meer handvatten heb in mijn contact
met ouderen. Ik vind het heerlijk
dat ik hun dag kan goedmaken en
kan ondersteunen bij wat ze nodig
hebben. Iedereen moet zich bij ons
veilig, gewaardeerd en thuis voelen.
Dat is het allerbelangrijkste.”

Geriatrie is het medisch specialisme voor de oudere patiënt. De naam geriatrie komt van het Griekse geron, dat ‘oudere’ betekent,
en iatros, dat ‘arts’ betekent. Ouderen lijden vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk, die elkaar kunnen beïnvloeden. Het
specialisme is hier speciaal op gericht Gerontologie is de tak van wetenschap die het ‘ouder worden’ bestudeert, zowel in
lichamelijk, maatschappelijk als in geestelijk opzicht.





De digitale wereld: sommigen kunnen geen dag meer zonder, terwijl anderen er zo min mogelijk mee te
maken willen hebben. Ons redactielid Kim van Bemmel ging haar licht opsteken bij een vrijwilliger van
Respect. Een voor wie het wereldwijde web weinig geheimen meer kent. Tekst Kim van Bemmel Beeld Ronald van Erkel

H

et magazine van Respect
is nog niet verschenen, of
mijn opa (80 jaar) hangt
al weer aan de telefoon
met reflecties en ideeën.
Zo ook na de laatste editie. “Zeg
lief, waar de redactie eens aandacht
aan kan besteden, is al dat gedigitaliseer. Ik ben zelf veel te oud om
daarin mee te gaan. En ik denk, met
mij, nog meerderen. Je bent zo’n
vergeten groep in de maatschappij,
met al die verwijzingen naar het
wereldwijde web. Besteed daar nou
eens aandacht aan.” Hij wordt op
zijn wenken bediend. Ik heb een
afspraak gemaakt met meneer Van
Erkel, in wie ik denk een ‘lotgenoot’
van mijn opa te hebben gevonden.

Schoonschrift
Deze 92-jarige vrijwilliger van
Respect en voormalig tekstschrijver
voor het magazine mag ik een paar

vragen stellen over digitalisering.
Onderweg naar Bosch en Duin bedenk ik hoe het gesprek kan verlopen. Deze man heeft de wereld zien
veranderen. Jarenlang legde hij ziel
en zaligheid in het kopiëren, stencilen en rapen van het huisblad. Niets
digitalisering of automatisering! Het
uitwerken van interviews doet hij
ook nu nog steeds met de hand. In
een sierlijke, bijna ‘oud-Hollandsche’
stijl, maar voor de kenner redelijk
te lezen. “Ik denk er niet aan om
interviews digitaal aan te leveren.
Dat zoeken naar de letters op het
toetsenbord duurt mij veel te lang.
Zonde van mijn tijd.” We hebben
hem nooit kunnen overtuigen van
de voordelen ervan. Deze digibeet
moet wel een kritische kanttekening
kunnen plaatsen bij het digitale
tijdperk.
Die indruk wordt bevestigd. Meneer
Van Erkel ontvangt mij vriendelijk in
het restaurant. “Ik hoop dat ik u iets
kan vertellen. Want echt veel weet
ik niet over dit onderwerp”, zegt hij.
Het maakt niet uit hoe oud je bent.
Meneer Van Erkel vousvoyeert.
Drie maal per week reist hij vanuit
Santpoort met de bus, trein en tram
naar Respect. Van deur tot deur is
hij ruim twee uur onderweg. “Is dit
niet te zwaar voor u?” “Welnee, een
werkdag in Bosch en Duin is voor
mij een feestdag!”

Ik surf, jij surft

Mooi toch?

Maar, wat blijkt? Hij heeft wel een
pc! “Tot drie jaar terug had ik er
geen behoefte aan. En het was ook
niet nodig. Maar mijn dochter en
haar man dachten daar heel anders
over. Toen mijn schoonzoon op een
dag met een computer aan kwam
zetten, kon ik er niet meer onderuit.
Ook ik moest mee met de tijd. En
nu durf ik wel te zeggen dat ik
aardig mijn weg gevonden heb op
het world wide web. Ik gebruik het
ook voor mijn vrijwilligerswerk.
Voor cliënten draai ik regelmatig
muziek. Voordat ik hen bezoek op
de afdeling, surf ik op het net, op
zoek naar achtergrondinformatie
van de betreffende componist.
Dit wordt altijd goed ontvangen
door de cliënten. ‘Hoe weet u dit
toch allemaal?’, werd onlangs nog
gevraagd.”

“Door mijn vrijwilligerswerk in Bosch
en Duin spreek ik veel cliënten. Ik merk
dat veel van hen profijt hebben van
de digitalisering. Zo communiceren
zij bijvoorbeeld digitaal met familie
en vrienden die soms ver weg wonen.
Een paar weken geleden had ik met
een cliënt afgesproken om samen
muziek te luisteren. Ik moest even
op de gang blijven wachten, want hij
was nog in gesprek met zijn zus in
Australië. Via Skype. Met de iPad liet
hij zijn gerenoveerde kamer zien. Hoe
de flexibele douchewand werkt en
hoe handig zo’n multifunctioneel lcdscherm kon zijn. Mooi toch? Mensen
ervaren zo veel meer aansluiting met
de maatschappij. Een druk op de knop
en je bent aan de andere kant van de
wereld.”

Door de komst van de mobiele
telefoon zijn de sociale contacten
tijdens zijn reis wel veel minder
geworden. “Negen van de
tien mensen in de trein kijken
voortdurend op hun smartphone.
Dat vind ik jammer. Met die ene
persoon die dat niet doet, probeer
ik altijd een praatje te maken. En
daardoor krijg je soms bijzondere
gesprekken.”

Liever via de mail
Aan het eind van het gesprek laat ik
de heer Van Erkel weten dat hij een
papieren versie van dit artikel via de
post ontvangt, zodat hij het nog even
kan nalezen. Daarop antwoordt hij
resoluut: “Stuur het maar liever via de
mail. Dat gaat sneller en is bovendien
goedkoper.”

PS Het toeval is dat ik een computer
heb gewonnen. De schoonzoon van
meneer Van Erkel heeft mij op een idee
gebracht. Wie weet, is opa straks 81 en
online!



Kennismaken met de computer, leren internetten en
e-mailen of bijvoorbeeld foto’s bewerken? Volg dan een
computercursus!



Bosch en Duin, Scheveningseweg 76-78

Computercursus in Het Uiterjoon
Waar

1. In 1946 betrok Stichting Bosch
en Duin Scheveningseweg 74 met
bijbehorend koetshuis Frankenslag
14. Bosch en Duin was in die tijd
een van de 11 door de gemeente
Den Haag erkende ‘rusthuizen’.
Scheveningseweg 76 met
het koetshuis Frankenslag 12
werd in 1963 aangekocht. De
nieuwbouw van de achterbouw
vond plaats in 1969. In 1971 werd
de nieuwbouw van de voorbouw
aan de Scheveningseweg 74 en 76
opgeleverd en betrokken door de
stichting.

Internetcafé Het Uiterjoon 2e etage, Vissershavenstraat 277

Wanneer/wat
n

En nog zo’n blije gebruiker: Dhr. Proveniers (72),
COPD-cliënt, afdeling Seinpost in Bosch en Duin.
“Ik ben altijd hovenier geweest en heb eigenlijk nooit
met computers te maken gehad. Maar sinds twee
jaar ben ik zeer actief op Internet. Ik woon nu in
Bosch en Duin en mis mijn familie ontzettend. Maar
met de iPad kan ik heel makkelijk skypen met mijn
dierbaren. Ik vind het echt geweldig. Heb het mezelf
aangeleerd. Op aandringen van mij, heeft mijn vrouw
ook eindelijk een iPad aangeschaft. In het begin was
ze wat huiverig. ‘Ga nou een half uurtje even zitten,
met een handboekje erbij en lees hoe zo’n iPad werkt.’
Je hoeft ook niet bang te zijn dat je iets stuk maakt
of bestanden kwijt raakt, want alles blijft in dit gekke
ding bewaard’. Ik kan het iedereen aanraden”, aldus
meneer Proveniers.

n
n

Dinsdag en woensdag 13.00 tot 14.30 uur voor beginners (o.a.
kennismaken met de PC en internet en e-mail) en gevorderden
(o.a. opslaan en ordenen van bestanden, foto’s ordenen en
bewerken, beveiliging en back-up)
Dinsdag en woensdag van 15.00 tot 16.30 uur Windows 8,
Tablet iPad en Tablet Android
Elke dinsdag en woensdag is er van 10.00 tot 12.00 uur
inloop voor vragen of problemen

Duur

1

2

8 weken

Kosten
€ 20 + € 7,50 voor het lesmateriaal (uiteraard met koffie!)

Aanmelden/Meer informatie

2. De panden Scheveningseweg 78,
78a en 78b kwamen in het bezit
van de stichting in respectievelijk
1971, 1973 en 1976.

Willem van den Berg (06-49770124),
John Kamphuis (06-15614303),
Marianne Quispel (070-3529292),
Leo van Dongen (06-53818448)

Seniorweb Den Haag – computercursus in het Trefpunt
Waar

3

3. In 1976 is Scheveningseweg 78
gesloopt voor nieuwbouw van
het verzorgingshuis dat in 1977 is
opgeleverd.

4

Het Trefpunt, Tesselsestraat 71

Wat
n
n
n
n
n
n
n
n

Een mooi tafereel op de Branding, afdeling Revalidatie
in Bosch en Duin. Kim, dochter van EVV’er Claudia
Pronk, wisselt ervaringen met de iPad uit met cliënt
mevrouw Van der Ende. Onder het genot van een
kopje thee spreken zij over e-mailen, foto’s versturen,
spelletjes en de schoolapp van Kim. “Leuk om te zien”,
vertelt Claudia. “Een vlotte dame van 86 die oprecht
geïnteresseerd is in de moderne apparatuur en daarover wil leren, samen met een meisje van 12. Zoveel
lol als ze samen hebben. Prachtig, dit zou veel meer
moeten gebeuren. Jong en oud kunnen zoveel van
elkaar leren!” Mevrouw Van der Ende en Kim zetten
hun gezamenlijke hobby voort. De volgende keer gaan
ze samen skypen.

n

Windows Vista, 7 en 8/ Kennismaken met de PC of vervolg/
opfriscursus
Internet en e-mail
Tablets zoals iPad, Samsung, Asus
Foto’s ordenen, bewerken en delen
Tekstverwerking
Facebook – het sociale netwerk
Fotoboek maken
Inloopspreekuur
Andere cursussen op maat

Duur
Afhankelijk van de cursus

Kosten
€ 10,- tot € 70,- (leden van Seniorweb krijgen € 5,- korting per
cursus. Houders van de Ooievaarspas ontvangen 50% korting per
cursus. Op korte cursussen wordt geen korting gegeven).

Aanmelden
Via Seniorweb cursuscoördinatie, Pluvierstraat 132, 2583 GK
Den Haag of via seniorweb.denhaag@gmail.com

Meer informatie
Via voorzitter Seniorweb Jan van Hal (070-3585677) of via
seniorweb.denhaag@gmail.com

4. In 1984 is Scheveningseweg
78a/b gesloopt en is nieuwbouw
gepleegd voor uitbreiding van het
verzorgingshuis.

5

5. In 1996 is ook de achterbouw
uitgebreid met nieuwbouw. De
entree van Bosch en Duin was in
die tijd kleurrijk.

6
7

6. In 2006 werd het verzorgingshuis
verbouwd tot zogenoemde
groepswoningen en kreeg de
entree van Bosch en Duin een
nieuw aangezicht.
7. In 2009 is een kantoorverdieping
op de achterbouw gerealiseerd
en in 2013/2014 volgde een
grootschalige renovatie van
Bosch en Duin. Als eerste
werd de voorbouw aan de
Scheveningseweg opgeleverd.





Tekst Philippine Polders Beeld Corbis – Ronald van Erkel

Oefening baart
kunst...
In de oefenzaal van Bosch en Duin
is het druk. Cliënten werken er
hard aan hun mobiliteit en conditie,
onder de deskundige begeleiding
van geriatriefysiotherapeut Janine
Dotinga en haar collega’s.
“Bewegen moet, vooral voor ouderen”, dat weet Janine als geen ander.

Van de 55- tot 64-jarigen beweegt
ongeveer 40% onvoldoende volgens
de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Van de groep 65- tot 74-jarigen
is dat bijna 44% en van de 75-plussers beweegt bijna 54% onvoldoende. Uit onderzoek blijkt bovendien
dat bij 75-plussers het wel of niet
zelfstandig wonen een bepalende
factor is voor het beweeggedrag.
Zo voldoet minder dan 15% van de
niet-zelfstandig wonende 75-plussers
aan de norm. Van de zelfstandig wonenden voldoet meer dan 40% wel
aan de NNGB.
Naarmate we ouder worden gaan we
dus minder bewegen. Maar waarom
is bewegen zo belangrijk?

Voordelen van bewegen
1. Bewegen vertraagt de processen van
het ouder worden.
Het menselijk lichaam ondergaat
tal van veranderingen naarmate het
ouder wordt. Vaak zijn de eerste
tekenen van veroudering merkbaar
in het bewegingsapparaat. Door te
bewegen kunnen een aantal belangrijke verouderingsprocessen worden
vertraagd. Door te bewegen vertraag
je de afname van de botdichtheid en
van de spiermassa (wat gewichtstoename weer voorkomt). Verder blijft
de conditie beter op peil en blijven
we leniger.

2. Bewegen houdt u gezond en vitaal.
Bewegen vermindert het risico op
chronische aandoeningen. Voldoende bewegen draagt aantoonbaar bij
aan het voorkomen van onder meer
een hoge bloeddruk, overgewicht

Bronnen: Unie KBO, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

en een te hoog cholesterolgehalte,
het ontstaan van hart- en vaatziekten en het bevordert een gezonde
stoelgang. Maar ook op depressie en
dementie. Door te bewegen blijven
bovendien het brein (het verstandelijke vermogen) en geheugen in
conditie. Ook helpt bewegen voor
een betere balans en coördinatie.
Hierdoor kunnen valongelukken
worden voorkomen.

3. Bewegen geeft een positief gevoel.
Als derde voordeel: bewegen kan
een goed gevoel geven en gezelligheid met zich meebrengen als het in
groepsverband gebeurt. Bewegen
geeft in elk geval energie: letterlijk én
figuurlijk. En dit zorgt er weer voor
dat we ons beter gaan voelen omdat
we ons meer ontspannen en tevreden voelen. En als laatste: door meer
te bewegen slaap je beter!

“Natuurlijk neemt de mobiliteit af
als je ouder wordt. Daarom is het superbelangrijk om zo lang mogelijk te
blijven bewegen. Iedere dag vijf tot
vijftien minuten is het advies. En dat
kan ieder op zijn eigen niveau doen.”

Kunnen en willen
Wie problemen heeft met zijn mobiliteit, kan voor fysiotherapie terecht
in de oefenzaal van Bosch en Duin.
Dat geldt voor zowel mensen uit de
buurt als de cliënten van de locatie.
Janine: “We testen eerst wat de cliënten kunnen en kijken dan wat ze willen bereiken. Daarop stellen we een
oefenprogramma op. Soms ga ik met
de ergotherapeut samen naar een
cliënt om de thuissituatie te bekijken.
Vaak kun je met wat aanpassingen in
combinatie met oefeningen of hulpmiddelen ervoor zorgen dat mensen
langer thuis kunnen blijven.”

Goede voorbeelden doen goed volgen...
De heer en mevrouw Van der Berg zitten – hand in hand – in de oefenzaal. Mevrouw (87)
woont in Bosch en Duin en draait zittend in een rolstoel de pedalen van de Motomed rond.
Haar man vertelt: “Ik neem haar een paar keer per week mee om oefeningen te doen. Eerst
‘fietsen’ en straks nog even op de loopbrug. Zolang ze een beetje in beweging blijft en kan
staan, kan ze zelf, met wat hulp, naar de wc en met de stalift naar bed.”
De heer Van Loon (69) heeft eind vorig jaar
een nieuwe nier gekregen. In de oefenzaal
probeert hij zijn conditie terug te krijgen.
“Mijn vrouw heeft in Bosch en Duin gewoond, dus ik ken het hier. Fijn dat ik in
deze zaal kan oefenen, want ik wil absoluut
niet afhankelijk van anderen zijn. Ik doe hier
krachttraining, fiets op de hometrainer en
loop op de loopband. Het gaat nu nog moeizaam, maar er zit alweer verbetering in.”

Mevrouw Cornet (73) woont zelfstandig –
met partner – in de buurt en heeft MS. Ze
is in Bosch en Duin terecht gekomen via
een beweegclubje en doordat haar schoonmoeder hier woonde. “Je weet bij MS dat je
fysiek achteruit gaat, maar door in beweging
te blijven, probeer ik die achteruitgang te
vertragen. Ik houd hier mijn conditie een
beetje op peil en probeer niet te langzaam
te worden. Dat vind ik zo vervelend voor
degenen die mij altijd helpen. Bovendien wil
ik heel graag zo lang mogelijk mezelf in huis
kunnen redden.”




Beeld Ronald van Erkel

Rico Kremer (50) is getrouwd en
vader van drie kinderen. Hij is
inmiddels 18 jaar werkzaam als
geestelijk verzorger bij Respect.
Zijn leven en werk bieden hem
genoeg inspiratie om in elke
editie van Respect Magazine te
verschijnen met een column.

V

roeger was ik bang voor de dood.
Voorlichtingscampagnes op de
televisie over cholesterol en plotselinge hartaanvallen, milieulessen
op school over dodelijk vervuilde
lucht, de Russen die atoombommen
op ons zouden kunnen gooien, kerncentrales die de
beekjes waarin we visten visloos zouden maken (de enige activiteit die we dan nog hadden was radioactiviteit)
en de liefdevol bijgebrachte geloofsleer dat de Wederkomst niet lang op zich zou laten wachten, moeten daarop beslist van invloed zijn geweest. Of ik was gewoon
een bang jongentje, dat kan ook.

Oefening: opstaan uit de stoel
Wie merkt dat opstaan uit de stoel moeilijker
gaat, kan dat zelf thuis oefenen.
n 	Leg een flink kussen in de stoel.
n Probeer eerst tien keer met behulp van
twee handen op te staan en vervolgens
zonder ”neer te ploffen” te gaan zitten.
n Als dat lukt, probeer het dan de volgende
dag met één hand en vervolgens zonder
handen.
n Gaat dat goed, dan kan het kussen van
de stoel weg en om vanuit diepere zit te
oefenen.

Tips voor thuis
Suggesties heeft de Respect fysiotherapeut
voor iedereen: “Als je zelfstandig woont en
nog goed ter been bent, neem dan eens een
keer extra de trap. Of stap – als je met de bus
gaat – een halte eerder uit en wandel vanaf
de laatste halte. Ook als je minder goed
uit de voeten kunt en niet veel de deur uit
komt, kun je nog prima aan die ‘beweegtijd’
komen. Zet de muziek wat harder als je een
leuk liedje hoort en dans lekker mee. Of speel
op de Wii (spelcomputer) met je kleinkinderen. Je kunt ook meedoen met Nederland
in Beweging (iedere werkdag op televisie).
Je hoeft niet alle oefeningen precies mee te
doen. Zittend de loop- of schopbewegingen
maken kan ook en verder vooral je armen
bewegen.”

SeniorFit
Speciaal voor ouderen die nauwelijks bewegen en die een of meerdere aandoeningen
hebben, start Bosch en Duin in mei met een
nieuwe SeniorFit-groep. Drie maanden lang
op dinsdag en donderdag een uur. Zie voor
meer informatie en inschrijven de website
www.respectzorggroep.nl.

Zit!

CURSUS VALPREVENTIE:
Bent u ‘In balans’?
Respect Zorggroep en Welzijn Scheveningen organiseren dit voorjaar
de cursus valpreventie ‘In balans’ (65+), waarin u alles hoort wat u moet
weten én kunt doen om vallen te voorkomen.
Deze groepscursus (maximaal 18 cursisten) bestaat uit vier bijeenkomsten.
onder begeleiding van een professionele docent. U ontvangt een cursusboek, krijgt theoretische informatie en gaat ook praktisch aan de slag
door eenvoudige oefeningen te doen.

Locatie
Het Couvéehuis
Prins Mauritslaan 49
070 - 350 06 94
OV bereikbaarheid: bus 21 en tram 17

De angst sloeg pas goed toe in mijn studententijd. Het
leek me slim om mijn rechtenstudie in te ruilen voor
theologie. Een testament opstellen kon een leek ook nog
wel, maar met “Godgeleerdheid” zat je toch een stuk
dichter bij het vuur. Of juist niet, het ligt er aan hoe je
het bekijkt… De veronderstelling was: “hoe meer ik
weet over de dood, hoe meer controle ik over “hem”
krijg in plaats van hij over mij”. Het werkte niet. Hoe
meer ik studeerde, hoe groter de vragen werden!
Wat doe je dan als mens die bang is voor de dood? Je
gaat voluit leven, omdat je weet dat doodgaan de enige zekerheid is in het leven (en dat je belasting moet
betalen) of je gaat stil zitten, je verroert je niet, houdt
je adem in en, u begrijpt het al, stikt niet! De meeste
mensen die ik ken en bang zijn voor de dood doen het
laatste. Ze doen stiekem ook een beetje of de dood er
niet is en laten zich graag zo laat mogelijk in het leven
ver(r)assen. Van de eerste groep ken ik er niet zo veel,
die zijn waarschijnlijk al overleden…?

Tijd/data
Donderdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur
(inclusief koffie/theepauze)
24 april, 1 mei, 8 mei & 15 mei

Kosten
€ 5,U kunt zich inschrijven (met directe betaling) voor deze cursus tot uiterlijk
15 april 2014, bij de receptie van Het Couvéehuis (geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 uur – 16.30 uur).

Zitten en loslaten,
daar gaat het om
in het leven.

Al jaren probeer ik te mediteren om zo rust en ruimte
in mijn geest te brengen. Ik ga dus letterlijk zitten, op
een meditatiekussen. Sinds kort heb ik ook een nieuwe
spirituele leraar. Hij is vijf maanden oud en Fox Terriër.
Als hij gaat zitten doet hij dat om geïnteresseerd om zich
heen te kijken wat de wereld hem te bieden heeft: een
vogel, een fietser, een lekker vies luchtje, etcetera. Of
hij gaat zitten omdat hij moet poepen. Hij schuifelt dan
een beetje heen en weer met zijn achterste en krijgt een
starende blik in zijn ogen, die opgevolgd wordt door een
blik van verlossing. Op zulke momenten vermoed ik dat
dit beest verlicht is! Zitten en loslaten, daar gaat het om
in het leven. De rest van de tijd is om een beetje te spelen, een beetje te eten, een beetje te knuffelen, een bee
tje te rennen en een beetje veel te slapen. Net als deze
puppy moeten we ontdekken dat als we iets hebben wat
we heel graag willen vasthouden (een bal bijvoorbeeld
of het leven) de lol er af gaat als we het “krampachtig
in de bek” houden. Terwijl er een beloning volgt als we
loslaten (een hondenkoekje of leven zonder angst voor
de dood). Omdat blijkt dat we de bal dan toch nog niet
kwijtraken en de lol van de bal is om er achteraan te
rennen. De lol van het leven zit ‘m in het leven zelf, niet
in de angst om het kwijt te raken!
“Zit!” is een mooie opdracht die je uitnodigt om los te
laten.





Een bekend Chinees gezegde luidt: De reis is de beloning!

Op weg naar tante, de Aldi, het Rode Kruis,
de pedicure, en weer terug

Het is woensdagochtend. Ondanks mijn wagenziekte rijd ik een ochtendje mee met een van de aanbieders van vervoer
in de regio: Wijkbus Groot Scheveningen. Tekst Annemarie Klootwijk beeld Ronald van Erkel

B

ij haar woning in de Sleepnetstraat wacht een actieve
78-jarige dame op mij.
Zij is al tien jaar abonnee
van Respect Zeker Thuis.
Wekelijks bezoekt zij haar tante in
Het Uiterjoon. Daar genieten zij op
de achtste etage van een heerlijke
lunch. “Met de wijkbus word ik voor
de deur opgehaald en afgezet. Tegen
een kleine vergoeding mag er een
begeleider mee. Ik maak nu drie
maanden gebruik van deze vervoersservice en het bevalt me zeer goed.
Met Kerst kregen we van de organisatie van de wijkbus een lichtjestour
aangeboden, koffie met gebak en

ook nog een fruitmandje. Wat een
leuke verrassing”.
De wijkbus arriveert keurig op tijd.
Vrijwillig chauffeur de heer Klaver
begroet ons hartelijk en helpt mij en
mevrouw met behulp van de tillift
moeiteloos de bus in. “Wat leuk dat
je een stukje meerijdt!
Mevrouw wordt afgezet bij Respect
Het Uiterjoon. De bus vervolgt zijn
weg en de chauffeur maakt een
gezellig praatje met de inzittenden.
Mevrouw Bal (75 jaar) is ingestapt
bij haar woning aan de Gevers
Deynootweg. “Ik zit heel vaak in
deze bus en had zin om nu eens naar
de Aldi te gaan in plaats van naar

de supermarkt bij mij in de buurt.
Heerlijk om keurig voor de deur van
de Aldi afgezet en straks opgehaald
te worden.” Ondertussen maken
de dames gezellig een praatje met
elkaar. Uit de gesprekken blijkt ‘onskent-ons’.
Bij Laag Lindoduin, vlak naast de
Aldi, wordt mevrouw Schaap-Groen
opgehaald. Zij heeft over drie kwartier een afspraak in het Haga Rode
Kruis. “O jij bent van Respect?”
vraagt zij me. “Daar heb ik thuiszorg
van!”.
Op de Westduinweg houdt de heer
Mooijman de bus aan die hij toevallig ziet rijden. “Stap maar in hoor!”

roept de chauffeur. “Ik ben zelf 17
jaar lang met veel plezier chauffeur
geweest van deze bus”, vertelt de
heer Mooijman. “Dat was altijd fijn
om te doen. Nu maak ik zelf gebruik
van deze service”. In een zucht staat
hij voor de deur van de pedicure op
het Tesselseplein.
Hierna wordt mevrouw SchaapGroen bij de ingang van het ziekenhuis geholpen met uitstappen. “Tot
straks!”.
Vervolgens rijdt de Wijkbus terug
naar de Aldi, alwaar mevrouw Bal
binnen staat te wachten met twee
goed gevulde boodschappentassen,
die de chauffeur voor haar de bus in
draagt. “Zo, ik kan weer even vooruit!”, zegt ze met een knipoog.
De chauffeur zet me weer af in de
Sleepnetstraat. Daar spring ik op
mijn fiets richting het werk. Helaas
iets eerder dan gepland. De wagenziekte speelt me nu toch echt parten. Maar wat een mooie service!

Blij met de bus
Even langs een familielid of kennis, een boodschap doen of een doktersbezoek. De weergoden zijn u niet altijd gunstig gezind of de afstand vanaf huis is gewoonweg te groot om
te voet naar uw bestemming te gaan. Hoe handig is het om zonder al te veel moeite en
tegen een leuk prijsje gehaald en gebracht te kunnen worden? Wij zetten de vervoersaanbieders uit de regio graag voor u op een rijtje!

Wijkbus Groot Scheveningen
De Wijkbus vervoert ouderen en minder validen die in redelijkheid geen gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer binnen Groot Scheveningen (uitgezonderd Duinoord). Bel
voor meer informatie op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur: 070 338 54 95 / 338 54 96.
“Ik zit heel vaak in deze bus. Heerlijk om keurig voor de deur
opgehaald en afgezet te worden.”
Mevrouw Bal, 75 jaar

Respectbus
Speciaal voor cliënten die minder mobiel zijn (vaak rolstoelafhankelijk) en op een van onze
locaties wonen, heeft Respect een eigen bus, vooral bedoeld om leuke uitstapjes te maken
met cliënten. Tegen een vergoeding van € 0,30 cent per kilometer brengt een van de
vrijwillige chauffeurs cliënten bijvoorbeeld naar een kookcursus in Duindorp, een museum,
het zwembad of een familiebezoek waar dan ook in Nederland.
“Dankzij de Respectbus heb ik de nieuwe studentenkamer van mijn
kleindochter in Wageningen kunnen bewonderen.”
Mevrouw De Boer, 73 jaar

Welzijn particuliere vervoersdienst
Inwoners van het stadsdeel Scheveningen, die om gezondheids- of mobiliteitsredenen
geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer en die ouder zijn dan 60 jaar kunnen
gebruik maken van deze vervoersservice. De vervoersdienst kan u naar bestemmingen
binnen of buiten stadsdeel Scheveningen brengen.
Bel voor meer informatie op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur: 070
- 338 54 91 / 338 54 92. Of stuur een e-mail naar: vervoersdienst@welzijnscheveningen.nl.
“Altijd op tijd, altijd behulpzaam, altijd vriendelijk.”
Mevrouw Toet, 81 jaar

RegioTaxi Haaglanden
Voor iedereen beschikbaar, maar speciaal ingericht voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Een taxi voor een prijs die tussen die van het gewone openbaar vervoer en de taxi
ligt. Reserveringsnummer: 088 – 9666000. Informatienummer: 088 – 9666011.
“Ik houd van winkelen in Leidsenhage. De RegioTaxi maakt dit
mogelijk voor mij”
Mevrouw Pronk, 78 jaar
De mogelijkheid om gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer (HTM) of een
reguliere taxiservice is er natuurlijk ook.





Het Portret Spreekt, uitvoering in Bosch en Duin.

Uitverkochte zalen, lovende kritieken en enthousiaste reacties. Het toneelstuk De drie vrouwen rond Koning
Willem I in Muzee Scheveningen werd een daverend succes. Respect-cliënt Freya Ligtenberg voerde de regie:
”De mensen hebben er heel erg van genoten.” Tekst Jan Willem Bloemen Beeld Ronald van Erkel

R

egisseur is zij sinds 1986.
Na de toneelschool in
Antwerpen maakte actrice
Freya Ligtenberg kennis
met mensen met een verstandelijke beperking die ook toneel
wilden spelen. Zij zette voor hen
toneelgroepen op, betrok acteurs
met en zonder verstandelijke handicap daarbij en regisseerde indrukwekkende integratievoorstellingen,
zoals de Midzomernachtsdroom en
Romeo en Julia. Ook regisseerde zij
vele amateur- en semiprofessionele
Haagse gezelschappen.
Vorig jaar klopte de stichting Het
Portret Spreekt op haar deur. Of zij
een stuk wilde regisseren over Koning Willem I, gezien door de ogen
van de drie belangrijkste vrouwen
uit zijn leven. Freya: “Ik heb daar ‘ja’
op gezegd, maar het stuk bleek meer
een voorleestekst en niet geschikt
voor toneel. Een toneelschrijfster
heeft geholpen met de dialogen en
de spanningsboog en zij heeft mij
ook gecoacht. Dat vond ik heel fijn.

Door mijn lichamelijke beperking
sta ik letterlijk en figuurlijk minder
sterk op mijn benen. Het is niet
eenvoudig om je oude rol weer op te
pakken na een ingrijpend ongeluk.
Doordat het gezelschap klein was
en de middelen beperkt, moest ik
veel alleen doen. Dat is wel zwaar
geweest.”
Maar het resultaat mag er zijn. “Het
is een goed stuk geworden”, vertelt
zij trots. “Er zit humor in, de karakters zijn geweldig en er is constant
actie. De reacties zijn heel positief,
men vindt het stuk levendig en sommigen geven aan dat het nog wel
een uur langer had mogen duren.
We hebben het stuk ook in Bosch en
Duin gespeeld. De mensen hebben
er heel erg van genoten.”
Het stuk gaat nu het land in. Freya
zelf heeft al weer een volgende klus,
in muziektheater Briza: “Ik heb altijd
dingen aangepakt. En dat blijf ik ook
zoveel mogelijk doen!”

Veelzijdig mens
Actrice, regisseur, dichter, trainingsacteur,
redacteur; Freya Ligtenberg (1955) is een
veelzijdig mens. Drie jaar geleden brak ze
tijdens een vakantie door een val van vijf
meter beide hielbenen en een ruggenwervel.
Ze revalideerde in Bosch en Duin. Beetje
bij beetje gaat ze vooruit. De rolstoel is
binnenshuis al ingeruild voor een rollator.
Twee dagen in de week heeft ze nu therapie,
zoals fysiotherapie en kunstzinnige therapie. Ook neemt ze deel aan de ‘gemengde’
Studiegroep voor mannen en vrouwen: “Dat
is echt heel interessant, je krijgt een band
met andere cliënten, dat is heel leuk om te
merken. Ik ben blij dat dat er is.”
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kop.
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samensteling puzzel Marijke Bruin

Oplossing kruiswoordpuzzel
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Horizontaal: 1. heidevogel
4. boomsoort 10. ego
11. kamerplant 13. laagtij
14. beroep 15. plus 16. plaats in
Zeeland 17. moeder 18. gebalde
hand 20. soort planten
23. meisjesnaam 24. naaktloper
25. in werking 26. oosterlengte
27. voetbalclub 29. modern
30. als boven 33. eminentie
34. Duitse nv 35. Japans bordspel
36. deel van een huis
39. behoeftige 41. slee 42. seizoen
43. achter 44. tijdperk 47. spoedig
49. idioot 51. voorbij 54. bloemen
van een vruchtboom 57. Verenigde
Staten 59. natuurlijke zoetstof
61. afvoer 62. muzieknoot
63. Noach 65. jongensnaam
66. seizoenskleding
Verticaal: 1. deel van een bepaalde
boom 2. klein kind 3. geverfd
vogelproduct 4. jong weidedier
5. eirond 6. sukkel 7. regeringsmaatregel 8. Russische rivier
9. bepaalde vorm van hulp
12. gram 14. troep
15. oliemaatschappij 19. ter plaatse
21. aansporing 22. saxofoon
28. vioolmerk 31. gezichtsbeharing
32. afgelegen 34. voor de middag
35. bevel 37. derde maand
38. rijksgebouwendienst 40. file
45. gehannes 46. ondersteek
48. Engels bier 49. zintuig
50. wederhelft van Barbie
52. dunne 53. tijdstip
54. hakwerktuig 55. gewicht
56. schrijfster 58. graanpakhuis
59. agrariër 60. gevaar
64. dwarsmast
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Oplossing kruiswoordpuzzel winter 2013
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Vele handen maken zwaar werk
licht

Winnaar kruiswoordpuzzel winter 2013
Mevrouw L. Nunes
Sportlaan 1082

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.

Van harte gefeliciteerd! De prijs
komt zo snel mogelijk naar u toe!

1) de u van bungy 2) de trap rond de toren
3) een paal in zee 4) tekst op rode bord
5) wandelende man 6) parasolvoet links van tafelrij
7) terraslamp linksachter



Huisarts Wouter Dikker over de Wmo:

“Het leeft niet”

K
Wouter Dikker (58) is al 31 jaar huisarts in
de Archipelbuurt – eerst met een praktijk aan de Surinamestraat en sinds zes
jaar in een gezondheidscentrum aan de
Bankastraat. Hij ziet heel veel ouderen.
Het valt hem op dat veel van hen totaal
niet bezig zijn met een enorme verandering die op hen afkomt: de overgang
van (een deel van) de ouderenzorg naar
de gemeente (Wet maatschappelijke
ondersteuning).
Tekst Marieke Keur Beeld Patricia Börger

ort gezegd komt het erop
neer dat de gemeente vanaf
2015 de ouderenzorg gaat
regelen; dat is niet langer
een rijkstaak. De gemeente
moet zorg gaan inkopen bij de zorgverzekeraars, zodat er kleinschalige,
persoonsgerichte zorg dichtbij de
patiënt geboden kan worden. In de
wijk, want de patiënt moet langer
thuis blijven wonen. De wijkzorg
wordt daardoor heel belangrijk, met
daarin een centrale rol voor de huisarts en zijn rechterhand, de wijkverpleegkundige.

Nieuwe kansen
“Ik zie het als een bezuinigingsoperatie”, zegt Wouter Dikker. “Maar
daar zitten nogal wat haken en ogen
aan. Als ouderen langer thuis blijven wonen, hebben ze op den duur
steeds meer zorg nodig. Het kan
heel lang goed gaan, maar er komt
een moment waarop mensen dingen
gaan mankeren – en dan moet je er-

Waar kan ik hulp of ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen?
Hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt u
aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bekijkt samen met u of u ondersteuning nodig heeft en in welke vorm. Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo?
Dan zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen.
Persoonsgebonden budget (pgb)
Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen bij wie u wilt. Dit kan een professionele
kracht zijn, maar ook een kennis of een familielid. Met een pgb kunt u ook een andere
rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente
kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt.
Zorg in natura
U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente
bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding.
Dit heet: ‘zorg in natura’.

bij zijn. Bovendien komen er steeds
meer ouderen door de vergrijzing.
Die toenemende zorgvraag komt bij
de zorgverleners in de wijk terecht.
Daar is best een mouw aan te passen, maar je hebt ook de financiën
nodig om het allemaal te betalen. En
daar is nog geen duidelijkheid over.
Als zorgverleners komen we daardoor in een lastig parket. We willen
heel graag die zorg op wijkniveau
uitbreiden en verbeteren, maar dan
moet die financiering wel geregeld
zijn. Deze verandering biedt nieuwe
kansen, maar het is belangrijk dat
gemeente, huisartsen en zorgverzekeraars hierin samen optrekken. We
willen immers allemaal betere zorg
in de wijk. Het kan altijd beter, daar
ben ik van overtuigd.”

Meer mantelzorg
De nieuwe situatie stelt het moment
uit waarop ouderen niet langer zelfstandig wonen. Dat betekent ook dat
er tot die tijd meer mantelzorg moet
komen, die neerkomt op familie,
vrienden en buren. Wouter Dikker
ziet met verbazing dat niemand in
zijn praktijk daar echt mee zit. “Het
leeft niet. Mensen denken kennelijk:
we regelen dat zelf wel. Terwijl onze
cultuur daar helemaal niet op berekend is. Man en vrouw verdienen bij
voorkeur samen het gezinsinkomen.
Dan blijft er weinig tijd over voor
mantelzorg. Het is belangrijk dat er
een brede informatiecampagne voor
ouderen komt, zodat ze inzien wat
er op hen afkomt en voorbereidingen treffen.”
Antwoorden op meer vragen over de Wmo
vind u op rijksoverheid.nl. Tik in het zoekvenster ‘wmo’ in.

